
ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA                              Ingyenes kiadvány                    XXXIII. évfolyam, 9. szám | 2021. október

Aszódi        tükör

Szeptember 8-án egy estére valódi színház-
zá alakult a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tornaterme. A nyárádszeredai Bekecs néptánc-
színház Keresztúton című előadását láthatta a 
közönség, amely megható, érzékletes módon 
mesélte el a bukovinai székelyek kálváriáját.

„Harcunkat megharcoltuk – mindig magunkért, 
sohasem mások ellen –, utunkat végigjártuk, 
hitünket megtartottuk, s a hitünk megtartott 
minket.” 
Így idézte szabadon, és toldotta meg a maga 
hitvallásával Pál apostol híres, Timóteushoz 
írott második levelének verseit egy már-már 
mesebelinek ható bukovinai székely bácsi, arra 

a kérdésre válaszolva, hogy olyan reménytelen 
körülmények, annyi kényszerű vándorlás és új-
rakezdés között, ami nekik osztályrészül jutott, 
hogyan sikerült önazonosságukat ilyen szilár-
dan megtartani. Az ember bizony megborzong, 
amikor ebbe a nagy nyugalommal és derűvel el-
mondott súlyos mondatba belegondol.
A Bekecs táncegyüttes előadása ebben a küzdés-
ben, kitartásban és végül győzelemben hihetet-
len példát mutató, sokáig bujdosó, sokat szenve-
dő, de végül a hazában újra hont találó székelyek 
előtt tiszteleg. Követi történetüket, útjukat 
Csíkból a madéfalvi borzalmas éjszaka után a 
gyimesi szoroson át a moldvai csángó magyarok 
földjére, majd onnan Bukovinába, ahol öt falut 
alapítottak. Rendkívüli módon megerősödtek, 
de onnan a huszadik század világégései miatt 
előbb a Bácskába, majd a Dunántúlra, a Tolna 
megyei Völgységbe telepítették őket a magyar 
hatóságok. Kisebb közösségeik Erdélybe kerül-
tek, főleg Déva térségébe, de vannak bukovinai 
székely telepek Kanadában és Brazíliában is. 
Több évszázad hányattatásai között sokféle nép 
fiaival-lányaival találkozva, sok új elemmel gaz-
dagodó kultúrájuk mindmáig megőrizte székely 
gyökereit, jellegét. 

A varázslatos előadás megmutatta, hogy meny-
nyire fontos az örökké változó világban a hagyo-
mányaink, a kultúránk életben tartása, amelyek 
segítségével mindig visszatalálhatunk a saját 
ösvényünkre.

Keresztúton

VÁROSI KÖRKÉP A 
NYÁRI MUNKÁK UTÁN
A nyári hónapok alatt több régóta 
esedékes építési, felújítási és karban-
tartási munkálatot sikerült megvaló-
sítani városszerte.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

SPORTOS NAP A  
CSENGEYBEN 
A Magyar  Diáksport Napján válto-
zatos, mozgással teli programokon, 
csapat és egyéni versenyeken vehet-
tek részt az iskola tanulói.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

KÜLÖNLEGES HELYSZÍN, 
KIHÍVÁSOKKAL
A Podmaniczky pincében működő 
Galgamenti Darts Club Sportegye-
sület elnökével, Guba Ferenccel  
beszélgettünk.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható
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Aszód testvérvárosi kapcsolatai
A koronavírus-járvány és az egészségünk 
védelmében bevezetett korlátozó intézke-
dések a társadalmi élet számos területén 
mély nyomot hagytak. Sajnálatos módon 
a kárvallotti körbe sorolhatók a testvér-
városi kapcsolatok is, melyek folyamatos 
fenntartását leginkább a határátlépésre 
vonatkozó szigorú szabályok nehezítették. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
kapcsolatok megszakadtak, hanem mind-
össze annyit, hogy a személyes találkozá-
sok jó másfél évig szüneteltek. Rendszeres 
levélváltások történtek ugyan, melynek 
során a városvezetőkkel kölcsönösen tájé-
koztattuk egymást településeink járvány-
helyzetéről és a sajnálatos halálesetekről, 
de természetesen ez nem pótolhatta a sze-
mélyes megbeszéléseket. Hosszú idő után, 
a nyár közepén végre lehetőségünk nyílt 
két testvérvárosunk képviselőivel is szem-
től-szemben találkozni, s egyeztetni jövő-
beli szándékainkat.

A július 30-án kezdődött Nyárádmenti 
Fesztiválra a járványhelyzet miatt váro-
sunk 4-6 fős küldöttsége kapott meghí-
vást, s ennek megfelelően 6 fővel képvisel-
tük Aszódot a mi Nyári Forgatagunkhoz 
hasonló rendezvényen. Az eseménysorozat 
itt is a helyi értékekre fókuszált, ami szű-
kebben a Nyárádmentét, tágabban a Szé-
kelyföldet jelentette. A színes koncertkí-
nálat mellett kézműves vásár, kiállítások, 
író-olvasó találkozó, székelykapu-avatás, 
valamit egy futó- és kerékpáros rendez-
vény gazdagította a programot, ami óri-
ási tömeget mozgatott meg. Mindezeken 

felül részt vettünk a vasárnapi református 
istentiszteleten és egy rövid kirándulást 
is tettünk Szováta és Parajd érintésével  
Korondra. A nyárádszeredai vendégszere-
tetről csakis a legmagasabb fokon tudok 
nyilatkozni, hiszen vendéglátóink min-
dent elkövettek annak érdekében, hogy jól 
érezzük magunkat. 

Természetesen nemcsak szórakozni men-
tünk székely testvérvárosunkba, hanem 
ismerkedni és egyeztetni is. Tóth Sándor 
polgármester úrral megbeszélést folytat-
tunk a testvérvárosi kapcsolat elmélyítésé-
nek lehetőségeiről, s különösen arról, hogy 
mennyire fontos lenne a polgárok és a he-
lyi szervezetek közötti közvetlen kapcsolat 
újjáépítése, hiszen ezek a baráti kapcsola-
tok biztosítják az együttműködés időtál-
lóságát. Nyárádszereda polgármesterében 
egyébként egy lendületes, kreatív és sikeres 
városvezetőt ismerhettünk meg, aki szá-
mára fontos az Aszóddal zajló együttmű-
ködés, így az ő személye biztos garanciája a 
kapcsolat tartalmas folytatásának.

Tăuții-Măgherăuș két önkormányzati 
képviselőből és a polgármesteri hivatal 
két magas beosztású munkatársából álló 
küldöttsége az Aszódi Nyári Forgatagot 
tisztelte meg jelenlétével. A máramarosi 
városban a 2020-as önkormányzati vá-
lasztás polgármesterváltást, s tapasztala-
taim szerint szemléletváltozást is hozott. 
Az új polgármester, Dumitru Marinescu 
üzenetét tolmácsoló képviselők egyértel-
műen kijelentették, hogy ragaszkodnak 
a testvérvárosi kapcsolat fenntartásához 
és szeretnék valódi tartalommal megtöl-
teni azt. Beszélgetéseink során az együtt-
működés olyan területei rajzolódtak ki,  

melyek valóban ígéretesek a jövőre nézve. 
Az egyeztetések még idén folytatódnak 
Tăuții-Măgherăuș-on annak érdekében, 
hogy jövőre már közös programokon mu-
tatkozhasson be egymásnak a két város 
lakossága.

Kapcsolataink köre rövidesen új telepü-
léssel bővülhet, hiszen a képviselő-testület 
szeptemberi ülésén testvérvárosi szán-
déknyilatkozat aláírásáról döntöttünk a  
Székelyföldön található Székelykeresztúr-
ral. A kapcsolat kialakítását több szem-
pont is indokolja. Pest megye és a romá-
niai Hargita megye testvérmegyék, így 
megyei szinten kiemelt cél az, hogy minél 
több testvértelepülési kapcsolat jöjjön létre 
ebben a viszonylatban. A cél megvalósítá-
sát az etnikai és nyelvi azonosság is segíti,  
Székelykeresztúr lakossága például 98%-
ban magyar anyanyelvű. 

Aszód és Székelykeresztúr számos hason-
ló vonással rendelkezik, hiszen mindkét 
város térségi központi szereppel bír az 
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a keres-
kedelem és az egyházak területén. Tekin-
tettel arra, hogy Petőfi Sándor Székelyke-
resztúron töltötte utolsó estéjét, itt is nagy 
kultusza formálódott a költőnek. A közel-
gő Petőfi-emlékév szempontjából ennek 
ugyancsak kiemelkedő jelentősége van. Az 
Aszódi Nyári Forgatagon jelen volt Koncz 
Hunor János, Székelykeresztúr polgármes-
tere, aki városunkat és a rendezvényt látva 
kedvező benyomásokkal távozott, komoly 
potenciált látva településeink együttmű-
ködésében.

Itt is fontosnak tartom hangsúlyozni azt a 
véleményemet, hogy a testvérvárosi kap-
csolatok tartósságát a polgárok együttmű-
ködése garantálja. Éppen ezért szeretnék 
mindenkit kérni, aki bármelyik, vagy akár 
több testvérvárosunk vonatkozásában kí-
ván részese lenni az együttműködésnek, 
töltse ki az Aszód Város Facebook-oldalán 
közreadott kérdőívet. 

Aki nem rendelkezik internet hozzáférés-
sel, a városi könyvtárban kaphat papírala-
pú verziót. Együttműködésüket ezúton is 
köszönöm!

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
   polgármester

közösségi
élet
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Engedjék meg Nekem, hogy 
egy korrekcióval kezdjem mai 
cikkemet. 
A civil szervezetek támoga-
tásáról szóló júniusi képvi-
selő-testületi döntésről való 
tájékoztatásomban a Cukor-
betegek Egyesülete támoga-
tásánál 150.000 Ft-ról adtam 
tájékoztatást, de ez az összeg 
helyesen 100.000 Ft. A hibáért 
szíves elnézésüket kérem. 

A nyár folyamán a képvise-
lő-testület nem tartott ülést, 
hanem a 2021. második fél-
éves munkatervnek megfele-
lően 2021. szeptember 22-én 
ülésezett. A képviselő-testület 
ülésén az Aszódi Központi Or-
vosi Ügyelet, Gödöllő Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnoksága, 
a Hatvani Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Aszó-
di Járóbeteg Szakrendelő, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Gondviselés Háza Hatvan 
Nappali Melegedője és Éjjeli 
menedékhelye szakmai beszá-
molóját és a Dunakeszi Tanke-
rületi Központ vagyonkezelői 
tájékoztatóját ismerhették meg 
a városvezetők. A beszámolók 
elfogadását a képviselő-testü-
let tagjai egyhangúlag támo-
gatták. 

Jogszabályi kötelezettségének 
tett eleget a képviselő-testü-
let az Aszód Város 2021. évi 
költségvetéséről szóló 2/2021. 
(II.24.) önkormányzati rende-
let módosítására vonatkozó 
rendelettervezet elfogadásá-
val. A módosítás a 2021. június 
30-ig bekövetkezett változások 

átvezetéséből állt a bevételi és 
kiadási oldal főösszegeinek 
változatlanul hagyása mellett. 
Emellett a képviselő-testület a 
költségvetés teljesítésének ál-
lásáról is tájékoztatást kapott. 
Stabil és takarékos gazdálko-
dás jellemzi költségvetésünket. 

A helyi állattartási rendelet 
újraalkotására tettem javasla-
tot a képviselő-testületnek. Az 
állatok tartásának szabályozá-
sa, s ezáltal az állatok védelme, 
valamint a lakók közötti jogvi-
ták megelőzése céljából Aszód 
városában évek óta szabályo-
zottak az egyes állattartási 
kérdések. A korábbi rendeletet 
a képviselő-testület 2014-ben 
alkotta meg, az elmúlt években 
azonban, a korábbiakkal ellen-
tétben, az állatvédelmi, állat-
tartási kérdések szabályozása 
egyre inkább központi, az ön-
kormányzati rendeletnél ma-
gasabb szintű jogszabályok-
ban történt meg. A magasabb 
jogszabályokban való rendel-
kezések nagyban korlátozták 
az önkormányzatok rendelet- 
alkotási jogkörét. A jelenlegi 
szabályozás abban a szűk moz-
gástérben történik, melyben az 
önkormányzatok mozoghat-
nak. Kérem, hogy a szabályok 
betartásával tartsák állataikat. 
Aki a szabályokat megszegi, a 
közösségi együttélés szabálya-
it sérti. A közösségi együttélés 
szabályainak megsértése ren-
deletben szabályozott szankci-
ókat von maga után. A rende-
let módosításával az állattartás 
szabályainak megsértése ese-
tén is alkalmazható szankciók 
kerültek beépítésre. 

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közterü-
leti térfigyelő kamerarend-
szerről szóló 24/2019. (XII.12.) 
önkormányzati rendeletében 
rendelkezett a közterületen 
kihelyezett kamerák számáról 
és működtetésükről. Örömteli  

hír, hogy a kamerarendszer 
bővítésével a közbiztonság 
helyzete javulhat. A kamerák 
kihelyezésének célja a közbiz-
tonság növelése, a bűnmeg-
előzés, a közterület általános 
rendjének biztosítása; a meg-
figyelt közterületen található 
vagyon, megóvása, felügyelete; 
a lakosság és a városban tanul-
mányaikat folytatók, illetve ide 
látogatók biztonságérzetének 
növelése, a jogsértések vissza-
szorítása; a lakosság magánva-
gyonának és az önkormányzat 
vagyonának fokozottabb vé-
delme. A Szabadság téren 5, 
a Kondoros téren 4 és a Béke 
utcában 4 darab kamerával 
bővül a meglévő kameraállo-
mány. A rendeletmódosítás a 
jogi feltételek biztosítását hiva-
tott szolgálni. 

A képviselő-testület júniu-
si döntése értelmében újra 
meghirdetésre került a civil 
szervezetek 2021. évi támo-
gatása. 10 szervezet nyújtott 
be támogatási igényt, melyből 
egy szervezet visszavonta pá-
lyázatát, így 9 civil szervezet 
pályázatáról döntött a képvi-
selő-testület. A szervezetek 
által benyújtott pályázatok ér-
vényesek voltak, így mind a 9 
szervezet az általa megigényelt 
támogatást megkapta, össze-
sen 2.110.980.- Ft összegben. 
A civil szervezetek támoga-
tása mellett támogatási szer-
ződés megkötéséről döntött 
a képviselő-testület az Aszód 
FC Utánpótlásáért szervezet-
tel és a Felhőút Sportrepülő 
Egyesülettel. Utóbbi esetben a 
Felhőút Sportrepülő Egyesület 
oszlopos tagjának, az aszódi 
születésű és településünkön 
élő fiatal siklóernyőzőnek a 
Macedóniában megrendezésre 
kerülő világbajnokságon való 
indulását támogatták a testü-
let tagjai. A világbajnokságon 
való induláshoz sok szerencsét 
kívánok! 

Az elfogadott döntések kö-
zül kiemelném még az Aszód  
Galga Polgárőr Egyesület 2170 
Aszód Kossuth Lajos 59. szám 
alatti székhelyhasználatának 
támogatását, a Székelykeresz-
túr várossal való testvérváro-
si kapcsolat létrehozására vo-
natkozó szándéknyilatkozat 
elfogadását, valamint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjrendszer 2022. évi pá-
lyázati forduló csatlakozási 
nyilatkozatának elfogadását és 
a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjrendszer helyi 
szabályzatának módosítását. A 
módosítás következtében már 
nem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét, ha-
nem a nettó minmálbér legki-
sebb összegét kell alapul venni 
a jövedelem vizsgálatánál és a 
pontozási rendszernél. 

Végezetül két közérdekű 
hírt szeretnék megosztani 
Önök kel .
Dr. Jólesz József felnőtt házi-
orvos jelezte, hogy a rendelő 
telefonszáma megváltozott, 
így kéri betegeit, hogy rendelé-
si időben a 28/402-031-es tele-
fonszámon keressék őt. 

Tájékoztatom Aszód Város la-
kosságát, a város gazdasági és 
civil szervezeteit, hogy Aszód 
Város Önkormányzata a te-
lepüléskép védelméről szóló 
3/2018 (II.23.) önkormányza-
ti rendeletének módosítását 
megkezdte. 

A módosítás célja a megvál-
tozott jogi környezettel való 
jogharmonizáció. A jelenleg 
hatályos rendelet Aszód város 
hivatalos internetes oldalán 
megtalálható az Önkormány-
zat/Rendeletek legördülő me-
nüpontban.

Lukács Adrienn jegyző
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https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/9/
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Építés, felújítás és karbantartás
Városi körkép a nyáron elvégzett munkálatokról

közösségi
élet

A korlátozásoktól mentes nyári időszak 
nemcsak a közösségi és kulturális prog-
ramoknak kedvezett, de a városi mun-
kálatoknak is. Több, már hosszú ideje 
esedékes felújítást hajtottak végre a vá-
rosüzemeltetés munkatársai az intézmé-
nyekben és a közterületeken. 

Mindkét óvodában és a bölcsődében is 
sor került a belső falfelületek javítására, 
festésére, a Napsugár Óvodában az ud-
vari játszóeszközöket is felújították, ame-
lyik veszélyessé vált, azt eltávolították. A  
Szivárvány Tagóvodában a lépcső melletti 
korlát kialakításával tették biztonságosab-
bá a közlekedést. A Gyermekétkeztetési 
Intézmény bejáratánál lévő függőfolyosó 
új, csúszásmentes burkolatot kapott, a fo-
lyosó végén korlátot helyeztek el és a ve-
szélyessé vált előtetőt elbontották.

A város 14 pontján javították, erősítet-
ték meg a víznyelőrácsokat, és az önkor-
mányzat kezelésében lévő belterületi utak 
kátyúzása is megtörtént (közel 400 db). 
Városszerte aszfaltozási munkálatok is 
zajlottak, a korábban zúzottkővel felszórt 
Pauler Tivadar utcában történt komplett 
útépítési munkálatoknak köszönhetően 
már aszfaltburkolaton közlekedhetnek az 
arra járók. A Falujárók útja 28-30. előtt, a 
parkoló területén már évek óta problémát 
jelentett az esőzések idején felgyülemlő 
víz, ami miatt nehezen lehetett megkö-
zelíteni a gépjárműveket és a hulladék-
gyűjtő konténert, így ezt a területet is 

aszfaltozták, és orvosolták a vízelvezetési 
problémákat. A volt tüdőgondozó mellet-
ti, a bölcsődéhez vezető út is aszfaltbur-
kolatot kapott, a biztonságos közlekedés 
elősegítése érdekében itt a későbbiekben 
a közvilágítás is kiépítésre kerül majd. A 
Csendes utcában szintén hosszú ideje 
okozott nehézségeket az út egyenetlen-
sége miatt az ingatlanok előtt megálló 
csapadékvíz, itt is aszfaltozásra és a csa-
padékvíz elvezetésének megoldására volt 
szükség. A Szabadság tértől az épülő Lidl 
áruházig, valamint a Lidl áruháztól az 
Aredo étteremig az aszfaltburkolatú jár-
da megújult, helyenként kiszélesedett. A 

Lidl előtt és mellett húzódó járdaszakaszt 
az áruház a megnyitás előtt felújítja. A 
Baross utcában a rendelőintézet oldalán 
a körforgalomtól az út végéig a baleset-
veszélyessé váló, betonlapokból álló jár-
da helyére aszfalt burkolatú járda került. 
A Bethlen Gábor utcában a Vörösmarty 
Mihály utca és a Honvéd utca között az 
elöregedett betonjárda szintén aszfaltbur-
kolatot kapott. 
A lakótelepen tereprendezéssel és új 
aszfaltréteg leterítésével kezdték meg a 
KRESZ park helyreállítását, hamarosan 
elkészülnek a felfestések és KRESZ táblák 
is kikerülnek a területre. 
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A Breda-patak területén lévő veszélyessé váló 
fahidat átépítették, vasbeton alapot kapott, acél 
gerendák, korlát, és csúszásmentes műanyag-
burkolat került rá. A patakmeder takarítása 
is folyamatban van: a Kossuth Lajos utcától a 
vasúti átjáróig önkormányzati beruházásban 
már megvalósult a gyom és iszapmentesítés, 
a vasúttól a Galgáig a vasútépítők vállalták a 
munkálatokat, amelyre várhatóan októberben 
kerül majd sor. 

Az Ady Endre utcában lévő árok vezeti el a 
Kossuth Lajos utcában a felszín alatt össze-
gyűlő csapadékvíz nagy részét, a jelentős víz-
mennyiség hatására az árok burkolata erősen 
leromlott és két ingatlan előtt ennek felújítása 
vált szükségessé. 

Az evangélikus templomhoz vezető lépcső 
Mély út felőli alján a letöredezett lépcsőfokok 
balesetveszélyesek voltak, így ezek felújítása is 
megtörtént. 

Kiemelten fontos a biztonságos közlekedés ér-
dekében a gyalogátkelőhelyek karbantartása, 
az autósok figyelmének felkeltése, ezért meg-
kezdődött az önkormányzati kezelésű utakon 
lévő gyalogátkelőhelyek újrafestése, megújul-
nak majd az ezekhez tartozó KRESZ táblák 
is. Tervezési fázisban tart a városban található 
összes gyalogátkelőhely megvilágításának kor-
szerűsítése. 

A városban több helyen új festést kaptak a 
korlátok, közterületi padok, szeméttárolók. A 
Csengey utca támfalának tetején lévő kétsoros 
csőkorlát az évek során teljesen elrozsdásodott, 
hiányossá, balesetveszélyessé vált, a felújítás 
részeként a csőkorlátok közé hegesztett acél-
háló került a biztonság növelése érdekében. A 
Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos utca 59. 
sz. alatti telephelyén a téglakerítés a járda irá-
nyába megdőlt, ezért le kellett bontani és a he-
lyére egy zsalukő kerítést építettek, amelynek a 
befejező munkálatai még tartanak.
 
A Richly Emil játszótér területén sajnos na-
gyon gyakori a játékeszközök és az utcabúto-
rok megrongálása, emiatt a területre mobil ka-
merákat helyeznek majd ki. Néhány tönkretett 
pad elbontása szükségessé vált, a többit megja-
vították, valamint több játszóeszköz is javítás-
ra, megerősítésre került.

A nyári rendezvények előkészítésében, a pa-
dok, székek, sátrak, hangosítás szállításában, a 
rendezvénytér berendezésében, tisztántartásá-
ban, majd a rendezvényeket követően a terüle-
tek kitakarításában, a berendezések elbontásá-
ban, szállításában szintén kivették a részüket a 
városüzemeltetés munkatársai, köszönet nekik 
a kitartó munkájukért.

Zádori Mónika 



„Elsős leszek
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.”
/Matos Maja/

A néhány napja még nagycsoportos óvodások szep-
tember 1-jén az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium diákjaivá váltak. E nap 
reggelén a gyerekek, szüleikkel együtt hatalmas érdek-
lődéssel érkeztek a tantermeikbe, ahol egyenruhájukra 
a szívük fölé tűzhették az EGA jelvényt.

Iskolánk hagyományai szerint a tanévnyitó ünnep-
ségen az elsősöket a végzős tizenkettedikes osztályok 
tanulói kézen fogva vezették be, s kísérték a számuk-
ra előkészített padokhoz. A tanévnyitó istentiszteleten 
Veizer Valéria, az intézmény igaztagója megkülönböz-
tetett figyelemmel köszöntötte a legfiatalabb tanulókat 
is, amely után három első osztályos tanuló szavalata 
hangzott el. 

Az első napok és hetek az ismerkedésről, a játékról, a 
játékos feladatokról szóltak. Sokat énekeltünk, rajzol-
tunk, beszélgettünk, játszottunk a gyerekekkel, hogy 
örömmel, játék közben ismerkedhessenek az iskolai 
élettel. Ebben az időszakban az első osztályosok meg-
ismerkedtek a tanító nénikkel, osztálytársaikkal, is-
kolatársaikkal, az iskolával. Kialakítottunk egy olyan 
szokásrendet, amiben a tanulás a lehető legnyugodtabb 
körülmények között valósulhat meg.

A gyermekek nyitottak minden újra, reggelente öröm-
mel, jókedvvel érkeznek azóta is az iskolába.

Szűcs-Muri Mária elsős osztályfőnök

Túl az első napon...
Kisdiákok a "SZÍNES" iskolában

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
október 14. csütörtök,  
október 28. csütörtök,  
november 11. csütörtök

ZÖLD
október 7. csütörtök,  
október 21. csütörtök
november 4. csütörtök

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

ZÖLDHULLADÉK

A KIHELYEZHETŐ GALLYAK MÉRETE:

Átmérő= maximum 6 cm

Hossz= maximum 100cm

Mennyiség= maximum 1 m3

6ASZÓDI TÜKÖR

Fotók: Dr. Roncz Béla

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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Az evangélikus gimnáziumban minden ősszel nagy iz-
galommal várják az ötödik osztályosok a Szöcskebált, 
amit hagyományosan a nyolcadikosok szerveznek ne-
kik, mintegy bevezetésképp a gimnázium életébe, kö-
zösségébe. A bál idén szeptember 17-én került megren-
dezésre, és ez alkalommal is rengeteg program várta a 
diákokat. A színes lufikkal feldíszített aulában játékos 
sorversenyen vettek részt a kis szöcskék, ahol a zsákban 
futástól kezdve a különféle ügyességi gyakorlatokon 
keresztül több próbát kellett kiállniuk, hogy végül át-
vehessék a nagyoktól a befogadásukat igazoló jelvényt. 
A programokat vezénylő nyolcadikosok mellett az ötö-
dikesek is kitettek magukért már az előkészületek során 
is, hiszen mindkét osztály saját indulóval készült az al-
kalomra, amelyet elő is adtak a többiek előtt. A délutánt 
tombolasorsolás és vidám táncos mulatság tette emlé-
kezetessé minden résztvevő régi és új diák számára.

iskolai   
élet

Szöcskebál az evangélikus  
gimnáziumban

Fotók: Rácz Zoltán

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Aszód Város Önkormányzatának civil szervezetek támogatásáról kiírt pályázatán iskolánk alapítványa, az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány 300.000 Ft támogatásban részesült, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni a város vezetésének. Az összegből 
lehetőségünk nyílik megvásárolni egy projektort, valamint HDMI kábelt és vetítővásznat állvánnyal, amelyek segítségével 
színvonalasabbá tehetjük iskolai programjainkat.

Skuczi Erika intézményvezető

Szeptember utolsó péntekén, a Magyar Diáksport Napján reg-
geltől délutánig játékos sport programok várták a gyerekeket. A 
kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres moz-
gás fontosságára és az élménysport programokkal visszahozza 
a gyerekek és az intézmények életébe a hosszas kihagyás után a 
sportolás örömét. Délelőtt, a tanítási idő alatt a szünetekben moz-
gatták át a diákokat a pedagógusok, volt kosárlabdázás, aerobiko-
zás, különféle váltóversenyek, a tornateremben pedig „tűzharcot” 
játszhattak az osztályok.
Délután futóversenyen mérettethették meg magukat a gyerekek a 
városi sportpályán először az alsós majd a felsős osztályok futot-
ták le a versenytávot. 

AKTÍV NAP A CSENGEYBEN  
LENDÜLETESEN INDULT A TANÉV A  
CSENGEY GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA
A hónap neve a latin „octo” szóból ered, melynek jelentése: nyolc, 
és a római naptár szerinti első hónaptól – márciustól – sorban a 
nyolcadikra utal. Domitianus császár (uralkodott i. sz. 81-96-ig) 
kísérletet tett a hónap nevének megváltoztatására – amelyet ön-
magáról neveztetett volna el – de népszerűtlensége, abszolutista 
uralma miatt nem dicsőítették kellőképpen, így az ötletét sem.
A kalendárium szerint Mindszent hava, bár Mindenszentek ün-
nepe november első napjára esik. Máskor is előfordul, hogy az 
adott hónapban kezdődő csillagjegy időszakának jeles napja kap-
csolódik a hónaphoz, bár maga az ünnepnap kiesik a naptári idő-
szakból. A 18. századi nyelvújítók által a hónap neve: Mustonos 
- hiszen a szőlőszüret hónapja is. A szüret ideje a 18-19. században 
jeles napokhoz kötődött: kezdődött Szent Mihálykor (szeptem-
ber 29.), és Simon-Júdás (október 28.) napjáig tartott. Bortermő 
vidékeken ekkor nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvo-
nulásokat rendeztek. A 16-17. században a szüret idejére néhol 
még a törvénykezést is beszüntették. Népies nevén Magvető hava 
– mivel ekkor van az őszi vetés ideje a földeken. Népi megfigyelés 
szerint: az októberi zivatar szeszélyes telet ígér.

Könyvtári ajánló
PETER UNWIN: NAGYHATALMI JÁTSZMÁK – 1956. 
A MAGYAR FORRADALOM A VILÁGPOLITIKA ERŐTERÉBEN.

Idén októberben lesz a 65. évfordulója az 
1956 őszén kitört forradalomnak. Ez a 
könyv egy esztendőről szól, 1956-ról, amely 
megrengette a világot, és teljes átfogó képet 
ad róla. Úgy, hogy részletező pontossággal 
adja közre a magyar forradalom és szabad-
ságharc krónikáját, valamint az ezzel kap-
csolatos világpolitikai „játszmákat”.
Megtudhatjuk, ki volt az a tíz politikus, aki 
döntő szerepet játszott az akkori világpoliti-
kai események kialakulásában, illetve, hogy 

ezek a tragikus, megrázó események milyen hatással voltak az 
azóta eltelt évtizedekre.
A szerző első kézből szerzett, személyes élményeivel fűszerezett 
történeteiből, elemzéseiből megtudhatjuk, hogy miként függött 
össze az 56-os magyar forradalom sorsa az SZKP XX. Kongresz-
szusán elmondott titkos Hruscsov-beszéddel, az izraeli-brit-fran-
cia erők szuezi beavatkozásával, az amerikai elnökválasztással 
vagy azzal, hogy Gomulka került a lengyel kommunista párt élére 
és a poznani felkelés kérdésében volt mersze dacolni Hruscsov-
val. Miként történhetett meg, hogy az Egyesült Államok háta mö-
gött Izrael, majd Nagy-Britannia és Franciaország is megtámad-
ta Egyiptomot, és Fidel Castro egy kis csapat élén partra szállt  
Kubában.
A könyv szerzője Peter Unwin, brit diplomata, aki 1956 júliusá-
ban kezdte munkáját a londoni külügyminisztériumban. 1958-
ban, egy hónappal Nagy Imre kivégzése után került harmadtit-
kárként a budapesti külképviseletre, és első – 1991-ben magyarul 
is megjelent – könyvét az elhunyt miniszterelnökről írta. Később, 
1983-ban nagykövetként tért vissza a budapesti brit nagykövet-
ségre. 1986-ban a dániai brit követség élére nevezték ki. 1989-től 
1993-ig Londonban a Brit Nemzetközösség főtitkár-helyettese-
ként ténykedett. 1989. június 16-án részt vett Nagy Imre és társai 
újratemetésén.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

2021 OKTÓBER
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https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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Hévízgyörkön rendezték meg 2021. 
szeptember 4-én, az I. Galgamenti Ízek 
Udvara elnevezésű találkozót, ame-
lyen több környékbeli település mellett 
Aszód is képviseltette magát. 

A kezdeményezés, amint Hévízgyörk pol-
gármestere, Bazan Tibor elmondta, a te-
lepülésen már eddig is nagy hagyomány-
nak örvendő Hévízgyörki Ízek Udvara 
kibővítéseként, a hagyományok megőr-
zése és életben tartása mellett, leginkább 
arra hivatott, hogy a térségben élők, a 
galgamenti emberek együtt ünnepelhes-
senek, és egy asztalnál ülve, a hétköznapi 
gondokat maguk mögött hagyva megosz-
szák egymással ételeiket és gondolataikat. 

A rendezvény fővédnöke, Vécsey László 
országgyűlési képviselő köszöntő beszé-
dében kiemelte, hogy a Galgamente egy 
olyan csodálatos tájegysége hazánknak, 

ahol minden településnek van olyan  
sajátossága, ami csak rá jellemző, akár a 
gasztronómiában, akár a népi hagyomá-
nyok tekintetében. A Hévízgyörki Ízek 
Udvara rendezvényt az elmúlt években is 
támogatta, segítette, hiszen a népi kultú-
ra és a helyi hagyományos ételek ötvözése 
valódi közösségépítő erővel bír, a finom 
étel összehozza az embereket. 

Az ünnepi műsorban részt vettek a tér-
ség hagyományőrző egyesületei, Aszó-
dot Gera Dorka, a Csengey általános 
iskola 8. osztályos tanulója képviselte, 
aki galgamenti népdalokat adott elő 
nagy sikert aratva a közönség soraiban. 
Városunknak a gasztronómia terén sem 
kellett szégyenkeznie, a kondérban ro-
tyogó vadpörkölt és a fűszeres bundában 
sült keszeg illata mágnesként vonzotta a 
standhoz a jelenlévőket, s aki csak meg-
kóstolta a zamatos étkeket, elismerően 
nyilatkozott róluk. 

A rendezvény jó alkalmat kínált a kör-
nyékbeli polgármestereknek is egy kis is-
merkedésre, kötetlen beszélgetésre, amely 
a remények szerint a települések közötti 
együttműködést is segíti a jövőben.

A rendezvény megnyitóján részletek 
hangzottak el Fercsik Mihály Galga menti 
ízek című könyvéből, amely először 1985-
ben jelent meg Asztalos István szerkeszté-
sében, majd Hévízgyörk Önkormányzatá-
nak támogatásával nemrégiben másodjára 
is kiadásra került. A kötet, bár hagyomá-
nyos népi ételek receptjeit tartalmazza, 
mégsem csupán egyszerű szakácskönyv. 

A szerző, aki a Galga mente népéletének 
egyik legjobb ismerője volt, és korábban 
sok száz újságcikkben és több kötetben 
mutatta be Pest megye északkeleti szegle-
tének változatos tájait, az itt élő emberek 
múltját és jelenét, a folyton változó élet 
édes-bús, de valóságos történéseit, legin-
kább saját személyes tapasztalataiból írott 
történeteken keresztül ismerteti meg ve-
lünk a környék sajátosságait és ízeit. Aki 
belelapoz a sok kedves történettel fűszere-
zett könyvbe, ellenállhatatlan vágyat érez, 
hogy maga is kipróbálja az eredeti, egysze-
rű recepteket és visszataláljon nagyanyá-
ink, dédanyáink főzési módszereihez és 
szemléletéhez.

Zádori Mónika

Galga menti ízek és hagyományok
A TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE

közösségi
élet
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MÁSFÉL ÉVEN BELÜL ELKÉSZÜLHET A 
LLOYD repülőgép REPLIKA
Nagy álmunk és feltett szándékunk, hogy az egykori aszódi 
Lloyd Repülőgépgyár történelmi örökségében lakozó városmar-
keting lehetőségeket feltárjuk és kihasználjuk. 

Első lépésként az Aszódi Nyári Forgatag keretein belül egy kis 
kiállítással és egyedi sörös címke készítésével igyekeztünk em-
léket állítani a hajdani gyárnak. Azóta megtaláltuk az Aero  
Magazin cikkét, ami arról tudósít, hogy a Goldtimer Alapítvány 
egy röpképes Lloyd replika készítésén dolgozik. Felvettük a kap-
csolatot az alapítvánnyal, s Molnár Sándor képviselőtársammal, 
aki a Lloyd történetének kutatója és relikviáinak gyűjtője, va-
lamint Kádár András pilótával felkerestük a budaörsi reptéren 
működő alapítvány képviselőit és megtekintettük a készülő re-
pülőgépet. 

A repülőtér meglátogatása során fantasztikus időutazásban volt ré-
szünk, hiszen Krauth Péter, az alapítvány elnöke és Révy László, 
a Lloyd gép építője kalauzolásával megnézhettük a fogadóépületet 
és a hangárt, s lenyűgöző szakmai és történelmi tudásról árulkodó 
előadásban ismerhettük meg tevékenységüket.

Ezek a csodálatos emberek anyagiakat és időt nem kímélve fog-
tak hozzá a számunkra is ikonikus gép megépítéséhez, s öröm-
mel fogadták érdeklődő kérdéseinket, s együttműködési szán-
dékunkat. Mi, a saját szerény lehetőségeink figyelembevételével, 
mindenképpen szeretnénk elősegíteni a gép elkészítését, továbbá 
hazai és nemzetközi bemutatását, hiszen ezáltal városunk bemu-
tatására is lehetőséget teremtünk. 

Abban már most megállapodtunk, hogy ha a gép elkészül, Aszó-
don is megtekinthető lesz földön és levegőben egyaránt!
A beszélgetés során szereztünk tudomást arról, hogy egy kisebb 
méretű, 60 LE motorral szerelt távirányításos gép is készülőben 
van, ennek készítőivel is igyekszünk kapcsolatot teremteni.

Köszönjük Krauth Péternek és Révy Lászlónak a szívélyes fogad-
tatást, s szeretettel várjuk őket Aszódra a gyár helyének és a mú-
zeum idevágó tárgyainak megtekintésére.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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GALGAMENTI DARTS CLUB
Különleges helyszín, kihívásokkal

Egyéni eredmények, mégis egy csapat tagjaként az összetartozás 
élményével, közösségi program, a szabadidő aktív eltöltése, a játék 
izgalma, ez mind a darts, amelynek világszerte egyre több lelkes 
művelője akad, és amely Magyarországon is egyre nagyobb teret 
hódít. A Galgamenti Darts Club Sportegyesületnek köszönhetően 
2020. óta Aszódon is megismerkedhet bárki ezzel a sportággal, és, 
aki kedvet érez hozzá, nemcsak szabadidős szinten, de verseny-
szerűen is foglalkozhat vele. A Mély úton lévő Podmaniczky pince 
hangulatos helyszínt biztosít a játékosok számára, az ide látoga-
tók különleges élménnyel gazdagodnak. Az itt folyó munkáról, a 
játékról, a sportág örömeiről és nehézségeiről Guba Ferenccel, a 
klub elnökével beszélgettünk.

Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Hogy kerültél kapcsolatba a 
dartsszal?
2005-ben kezdtük el hobbiszinten a játékot a nagybátyámmal, 
otthon a nappaliban. Akkoriban Magyarországon még nem volt 
ennyire népszerű és elérhető sportként, mint az utóbbi években. A 
televízió sem közvetítette a bajnokságokat, versenyeket, csak in-
terneten lehetett követni őket. Már akkor is gondoltam rá, hogy jó 
lenne egyszer komolyabban foglalkozni a dartsszal, de erre csak 
jó tíz év múlva került sor, amikor a Veresi Farkasok egyesületében 
kezdtem versenyezni, először még csak amatőrként, majd 2018-
ban már igazolt játékosként. Régi vágyam volt azonban, hogy sa-
ját klubot alapítsak, amelyben nagybátyám és versenyzőtársam, 
Urr László is támogatott, aki amellett, hogy egyesületünk alelnö-
ke, jelenleg is a Veresi Farkasok igazolt játékosa. Mivel Aszódon 

még mindig viszonylag kevés a sportolási lehetőség egyesületi 
szinten, azt gondoltuk, kellően színesítené a palettát egy darts 
klub, ahová rendszeresen lejárhatnak, találkozhatnak, játszhat-
nak a műfaj iránt érdeklődők. Ezzel az igényünkkel megkerestük 
az önkormányzatot, akik szerencsére partnerként viszonyultak a 
kezdeményezésünkhöz, és az aszódi Podmaniczky pincét javasol-
ták erre a célra, ami miatt kezdetben értek minket támadások, de 
úgy gondolom, hogy bárki, aki eljön és látja az itt zajló tevékeny-
séget, megbizonyosodhat róla, hogy jó célra hasznosította a város 
vezetése ezt a már ikonikusnak mondható helyszínt. Különösen 
fontosnak tartom, hogy a klub egy jó alternatívát kínál a szabad- 
idő eltöltésére a városi fiatalság számára is, a közelmúltban hét 
diák is csatlakozott hozzánk és szívesen járnak le az edzésekre, 
így az utánpótlás nevelést is reménytelinek látom.

Mennyire népszerű ez a sport az országban, és milyen tapaszta-
lataitok vannak helyi szinten?
Sok mindent elárul, hogy az elmúlt négy-öt év alatt megnégy-
szereződött a regisztrált dartsosok száma Magyarországon, akik 
között igazolt és szabadkártyás játékosok egyaránt megtalálha-
tók. Az érdeklődés helyi szinten is egyre inkább érzékelhető, az 
egyesületünknek jelenleg 24 felnőtt, 7 ifjúsági tagja van. Sokan 
csak kíváncsiságból jöttek hozzánk, de végül rendszeres látoga-
tóink lettek, mert az itteni légkör, az oldott, jó hangulat magával 
ragadta őket. 

Mi a különbség az igazolt és a szabadkártyás játékosok között?
Az igazolt játékosok elkötelezik magukat egy klub mellett, és ha 
visszalépnek, négy évig nem vehetnek részt amatőr versenyen, a 
szabadkártyások ellenben igazolt és amatőr versenyeken is in-
dulhatnak. Nálunk mindenki szabadkártyás, ezt mindenkinek 
kiváltottuk, hogy több lehetőségük legyen igény szerint országos 
szintű versenyekre is menni, ahol a versenyzés mellett sokat ta-
nulhatnak, fejlődhetnek. Nemrég Budapesten rendezték a PDC 
European Tour Hungarian Darts Trophy-t, ahol a világ legjobb 
16 játékosa is szerepelt. Ezek kihagyhatatlan élmények mindazok 
számára, akiket komolyan érdekel ez a sport.

Aki teljesen amatőr kezdőként érkezik hozzátok, szabadidős cél-
ból, annak is tudtok segíteni?
Természetesen, foglalkozunk mindenkivel, aki igényli. Először 
többnyire felmérjük, hogy mennyire ismeri az illető a sportot, ját-
szott-e már, vagy ez az első alkalom, kiválasztjuk a megfelelő nyi-
lakat, csiszolunk a technikán. A tapasztalat az, hogy aki egyszer 
járt itt, az többnyire visszatér, ha nem is kifejezetten versenyzési 
célból, de a társaság, a hangulat, a közös játék miatt. Az utóbbi 
hónapban két új tagunk is lett ilyen módon. Valóban klubként 
működünk, a nyilvános nyitvatartási időben bárki jöhet kortól, 
nemtől, tudásszinttől függetlenül. A versenyek és edzések mellett 
hobbi szintű játékra is van lehetőség, szerencsére elég sok táblánk 
van ahhoz, hogy néhányat mindig szabadon tudjunk hagyni a 
vendégek számára

Mostanra láthatóan profi módon kialakítottátok a belső teret, de 
gondolom, ez nem volt egyszerű. Voltak nem várt kihívások is?
Amikor megkaptuk a pincét, 99 százalékos páratartalom és 12 
fok volt a helyiségben, ami nem kifejezetten tesz jót sem a fal-
burkolatnak sem a padozatnak, a felszerelésekről nem is beszél-
ve. Úgyhogy mielőtt bármihez kezdhettünk volna, lejjebb kellett 
szorítani a páratartalmat és normalizálni a hőmérsékletet. Bár a 
helyiségben már volt egy működésképtelen páramentesítő gép, 
amit megjavíttattunk, de ezzel egy hónap alatt csak 80 százalékig 
tudtuk lenyomni a páratartalmat, így hamar világossá vált, hogy 
sokkal jelentősebb anyagi vonzata lesz ennek, mint gondoltuk. 



Végül még egy páramentesítőt vásároltunk, amivel újabb három 
hónap alatt már sikerült 65 százalékra beállítanunk a páratartal-
mat. Ezen kívül még két fűtőtestet bír el az elektromos hálózat, 
amivel a hőmérsékletet is a megfelelő szintre tudtuk hozni. Ez vi-
szont jelentősen megnövelte a költségeinket, amire nem voltunk 
felkészülve. Ami támogatást kapott az egyesület az önkormány-
zattól azt gyakorlatilag egy az egyben a rezsire költöttük. A táblák 
felszerelése is okozott némi fejtörést, hiszen közvetlenül a falra 
nem rögzíthettük őket, ezért fakeretre szerelt álfalat alakítottunk 
ki végig az egyik oldalon erre a célra.

Sokan csak hobbiból kezdenek dartsozni, mégis hamar szenve-
délyes játékosokká válnak. Miben látod a sport vonzerejét?
Elegendő kitartással és a megfelelő technikával viszonylag gyor-
san nagyon jó eredményeket lehet elérni. Ráadásul ez egy olyan 
megfizethető sport, amit akár otthoni körülmények között is le-
het gyakorolni. Vonzó az is, hogy a klubok nem rivalizálnak egy-
mással, a kölcsönös segítség jellemzi mindegyiket. A versenyek is 
ennek megfelelően jó hangulatban telnek, nincsenek balhék, ve-
szekedések. Mivel egyéni játékról beszélünk, nem lehet mást hi-
báztatni. A játékosok gyakran még egymást is biztatják. Ugyanez 
érezhető a klubban, és ezért szeretnek sokan idejárni, mert így 
néhány órára kiszakadhatnak a mindennapokból és egy pozitív 
légkör veszi körül őket. Az eredményességhez az is hozzátartozik, 
hogy akár az edzések, akár a versenyek alkalmával teljes figye-

lemmel fordulok a játékosok felé, megismerem a személyiségüket, 
látom, hogy mi és mikor okoz nekik esetleg nehézséget, elaka-
dást és igyekszem feloldani ezeket a helyzeteket, motiválással, 
vagy éppen egy kis pihenővel. Ezzel a személyes odafigyeléssel 
sok versenyt sikerült már nyerésre állítani, hiszen figyelembe kell 
venni, hogy ebben a játékban szinte minden fejben dől el, óriási 
koncentrációt igényel a játékosoktól, hogy a mérkőzés során egy 
adott időben csak arra három nyílra, a begyakorolt mozdulatsor-
ra összpontosítsanak.

Milyen távlati terveitek vannak az egyesülettel?
Már a kezdetekkor csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez, 
hogy mi is rendezhessünk versenyeket. A hely adottságai miatt 
egyelőre csak a steel, azaz a fémhegyes darts szakág művelésére 
van lehetőségünk, így most főleg erre koncentrálunk. A céljaink 
között szerepel még az utánpótlás nevelés, a felnőtt játékosok erő-
sítése, és szeretnénk egy csapatot létrehozni. Tervezzük, hogy jö-
vőre mi is tartunk ligát, ami a szövetség jegyzett eseményei közé 
tartozik. Folyamatosan rendezünk versenyeket, amelyekre egyre 
többen jönnek más településekről, és a játékosaink is gyakran 
mérettetik meg magukat különféle helyszíneken, így országszerte 
terjed a hírünk. Az utóbbi időszakban több játékosunk ért el ki-
váló helyezéseket a különféle országos versenyeken, velük is foly-
tatjuk a felkészülést a további megmérettetésekre.

Gratulálok az eredményekhez és további sikereket kívánok

Zádori Mónika

Nyitvatartás, elérhetőségek:
Szerda: 1800-2200, Szombat: 1600-2200

Cím: Aszód, Mély út 3. Podmaniczky pince

A klub facebook oldalán folyamatosan  
frissülő információkat talál a  
programokról, aktualitásokról:
Galgamenti Darts Club SE
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Varjú Nándor  
Országos PIATNIK Utánpótlás Verseny  
serdülő korosztály 4. hely

Nagy Gábor, Lukács Zsolt és Urr László 
MDBE I. Trió Kupa 2021 

4. hely és különdíj

https://www.facebook.com/galgamentidc


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

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

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

Kertépítés, Kertfenntartás, Öntözőrendszerek
Növényvédelem-Permetezések-Fakivágások

15-év Tapasztalat !

Minőség-Megbízhatóság-Garancia

 +36 (30) 984-3601  |  miklossykert.hu

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

EGYEDI KERÁMIÁK
KÜLÖNLEGES ALKALMAKRA

ajándék- és dísztárgyak
közvetlenül az alkotótól

igény szerint megrendelésre is.

d mon
D E S I G N  S T Ú D I Ó

06 (30) 433-4802

TURUL ÁLLATPATIKA

AKCIÓ

AKCIÓ

állatpatika és pet shop
TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

FOGLALJON IDŐPONTOT! 
aszodiallatorvos.hu | +36 30 828 1679 | Kossuth L. u. 65.
.

RENDELÉSI IDŐ
Hé. - Sze. - Pé.: 11.00 - 12.00; 16.00 - 19.00

Ke. - Csü.: 09.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
Szo. - Va.: zárva

HÉTVÉGI ÜGYELET
Turul Állatkórház Gödöllő

Szo.: 09:00 - 13:00
Va.: 15:00 - 19:00

Szívféreg szűrés
Knott- és gyorsteszt

Az akciós árak okt. 06-tól okt. 20-ig érvényesek.

Eredeti ár: 7500 Ft 

Akciós ár: 4000 Ft

FIV és FeLV szűrés
Eredeti ár: 6900 Ft 

Akciós ár: 4000 Ft

https://www.facebook.com/Fliszilottozo
http://miklossykert.hu/
https://www.facebook.com/Dimonidesig
http://aszodiallatorvos.hu/


INGATLANIRODA

w w w . l u x h a z a k . h u

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.

HATALYÁK OPTIKA - 39 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Október az éleslátás hónapja

MULTIFOKÁLIS  
LENCSÉK  

FÉLÁRON! 
 

Tel: 06 (28) 402-121

DÍJMENTES
látásellenőrzés, 

szaktanácsadás,
szemüvegellenőrzés.

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


Aszód Város Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját az 
1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 

megrendezésre kerülő

VÁROSI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
AZ ÜNNEPI MŰSOR PROGRAMJA:

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, polgármester köszöntő gondolatai

Ünnepi beszédet mond: Asztalos Tamás alpolgármester

Zenés irodalmi műsor a  
Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium  
és Kollégium tanárai, diákjai és öregdiákjai előadásában.

A műsort összeállította: Könczöl Rita 

A MEGEMLÉKEZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

2021. OKTÓBER 23. SZOMBAT 1700

Az AIKI kamaraterme (Aszód, Kossuth Lajos utca 72.)

1956. OKTÓBER 23.
A SZABADSÁG NAPJA


