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Aszódi        tükör

Aki mostanában a kastély felé járt, tapasztal-
hatta, hogy a kerítés és a kapu, valamint az azt 
díszítő unikornisok nincsenek a helyükön. Rég-
óta várt folyamat kezdődött el ezzel a város e 
patinás, történelmi épülete életében, hiszen alig 
akad, aki ne várná és remélné, hogy megújulhat 
és visszatérhet a kastély Aszód mindennapjaiba. 
Jelenleg a kerítés, a kapu és a szobrok felújítá-
si munkálatai zajlanak a Nemzeti Örökségvé-
delmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kezelésében. A 
projekt építész vezető tervezője Máté Zsuzsanna 
elmondta, függetlenül attól, hogyan alakul majd 
a kastély épületének további sorsa, a kapu és a 
szobrok állapota megkívánta az azonnali intéz-
kedést, mert félő volt, hogy, mire a kastély felújí-
tása megkezdődne, addigra teljesen tönkremegy, 
de legalábbis sokkal rosszabb állapotba kerül. A 
felújítás szakmai hátterével kapcsolatban is sok 
érdekesség kiderült, hiszen egy ilyen restaurálási 
folyamat nagyon alapos, sokrétű kutatómunkát 
és több szakértő összehangolt munkáját kívánó 
feladat. Horogszegi Tamás, művészettörténész, 
az épület kutatója rengeteg anyagot gyűjtött 
az épületegyüttes múltjával kapcsolatosan, és 
ő végezte el a címerek heraldikai elemzését is, 
amelynek köszönhetően bebizonyosodott, hogy 
az öreg kastélyt építtető Podmaniczky báró és 
felesége címere látható a szobrokon. Ez alapján 
valószínű az is, hogy a kapu az öreg kastéllyal 
egyidős. Építéstörténeti tudományos dokumen-
tációnak megfelelően eredetileg az öreg Podma-
niczky kastélynál állt két kisebb őrépülettel, bár 
ott még egy unikornist és egy lovat emlegetnek. 

A további vizsgálatok alapján kiderült, hogy 
mégiscsak két unikornisról van szó, az egyiken 
már csak a szarvkezdemény látható, a másikon 
a fémszerkezet is. A kapu a szobrokkal valami-
kor a 20-as években került át az öreg kastélytól 
erre az oldalra, így mára ez az átépítés is az épü-
let történetének a része. Készült egy kőresta- 
urátori terv is az egész kapura és a szobrokra 
vonatkozóan. Megvizsgálták, hogy milyen tisz-
títási eljárás alkalmazható a kőelemeken, ami 
a restaurálási munkálatokkal együtt a helyszí-
nen, egy fűthető sátorban történik majd meg. 
A leemelt szobrokon és kőelemeken Szentirmay 
Boglárka, festőrestaurátor végzi a kutatásokat, 
hiteles színnyomokat keresve. A lófarkak egy ré-
sze az idők során az enyészeté lett, de a magyar 
építészeti múzeum dokumentációs tárában lévő 
archív fotók közül sikerült találni kettőt, ami 
külön-külön mutatja ezeket az unikornisokat, 
így ezek a hiányzó részek nem csak a kövön lévő 
lenyomatok alapján, hanem a fotók segítségével 
is helyreállíthatók. A restaurálás során ugyan-
akkor arra is ügyelni kell, hogy a szobrok ne 
újnak tűnjenek, hanem megőrizzék történelmi-
ségüket, hiszen már a tizennyolcadik század óta 
őrt állnak a kastély kertjében, ezért csak annyira 
kell kiegészíteni őket, hogy újabb károsodások 
ne történhessenek. Jól látható tehát, hogy meny-
nyire sok mindent kell figyelembe venni egy 
ilyen régi épület felújításánál, ügyelve a modern 
kori követelményekre, de tiszteletben tartva a 
régi építőmesterek munkáját.

Zádori Mónika

A múlt tisztelete

PARLAMENTI  
KÜLÖNÓRA
A PSG diákjai ellátogattak a Parla-
mentbe, ahol egy szimulációs játék 
segítségével betekintést nyerhettek 
az ülések rendjébe.

Cikkünk a 5. oldalon olvasható

ESEMÉNYEK A  
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
A szabadtéri programokat lassan fel-
váltották a meghittebb beltéri rendez-
vények, szinte minden napra jutott  
szórakozás a közönség számára.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

MINDIG  
MOZGÁSBAN
Molnár Sándor képviselőt kérdez-
tük szerteágazó közéleti munkájá-
ról, sport és helytörténeti gyűjtői  
tevékenységéről.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható
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1956 velünk élő öröksége: Aszód, Szabadság tér

Városunk főterén sétálva aligha szoktunk 
elmélkedni azon, hogy valaha miért éppen 
a szabadságról nevezték el Aszód legfonto-
sabb közterületét, azt a kastélyok előtti nagy 
teret, ahová a Pesti út megérkezik, s ahol a 
városképet évszázadokon át meghatározó 
épületek álltak és állnak. 

Tudjuk, hogy hajdan a tér a Vásártér ne-
vet viselte értelemszerűen azért, mert itt 
tartották Aszód országszerte híres soka-
dalmait. A 19. század vége felé aztán egyre 
gyakrabban Főtérként emlegették, hiszen 
ez volt a település központja, amit körü-
lölelt az evangélikusok leánynevelő inté-
zete, az Aszódi Takarékpénztár épülete, a 
Weiner-féle nagyvendéglő, s több módos 
polgárház, közte az a kasznárlak is, ahol 
Podmaniczky Frigyes a kiegyezés előtt re-
gényeit írta. A Petőfi-kultusz első nagy kor-
szakában rövid ideig talán jeles, Aszódon 
iskolázott költőnk nevét is viselte a közterü-
let, majd ismét a Főtér és a Piactér elnevezés 
volt használatos. 1933-1946 között Podma-
niczky térként tűnik fel, ahol ebben az idő-
szakban Hősi Emlékművet avattak, majd 
utána egy évtizeden át Sztálin nevét viselte. 

Igen, Sztálinét, a Szovjetunió generalisszi-
muszáét, akinek csapatai, véres harcok árán 
felszámolták a német-magyar ellenállást 
Aszódon és környékén. A szovjet alakulatok 
arányaiban komoly veszteségeket szenved-
tek a térségben, hiszen csak az aszódi teme-
tő tömegsírjába közel 300 katonát hantoltak 
el. A véráldozatra, de még inkább a bolsevik 
térfoglalásra az aszódi főtéren egy ideiglenes 
emlékmű és a Hősi Emlékművön elhelye-
zett vörös csillag is figyelmeztetett. A meg-
szállók állomásparancsnokságot alakítottak 
ki az egykori Dénes-házban, ahol néhány 
évvel azelőtt a főszolgabíró lakott, s mely-
nek korábbi tulajdonosait – Dénes Magdát 
és Vas Lászlót – Auschwitzban ölték meg. 

Az új hatalom 1946-ban a Pesti utat, ami 
az előző rendszerben Horthy Miklós nevét 
viselte, valamint a főteret átnevezte, így 
lett a Pesti útból Rákosi Mátyás út, a fő-
térből pedig Sztálin tér. A két új elnevezés 
egyértelműen jelzi, hogy a háborút követő 
koalíciós időszak dacára, Aszódon a kom-
munisták vették át az irányítást, akik any-
nyira keményvonalasok voltak, hogy már 
1945-ben megkezdték az államosítást, amit 
központilag kellett leállítani annak érdeké-
ben, hogy nehogy idejekorán fény derüljön 
a bolsevik célokra. Néhány év múlva azon-
ban Aszódon is könyörtelenül leszámoltak 
a magántulajdonnal, az egyházakkal, a civil 
szervezetekkel és egyáltalán mindenkivel, 
akiben fenyegetést láttak csalással megszer-
zett hatalmukra.

A terror eszközeivel kiépült a diktatúra, 
a cenzúra, a besúgás, a rettegés rendszere. 
Ebből lett elege a népnek 1956-ban, ami-
kor leküzdve saját félelmeit előbb békésen, 
majd fegyverrel szállt szembe az elnyo-
mással. Nálunk, Aszódon is többszáz fős 
tüntetések zajlottak, a kommunista veze-
tőket elkergették és leverték a vörös csilla-
got a főtéri emlékműről. Sőt a visszaemlé-
kezések szerint a helyi felkelők november 
4-én másfél órán át lőtték a Hatvan felől 
bevonulni készülő szovjet csapatokat. A 
kommunisták végül szovjet segítséggel az 
egész országban felszámolták az ellenállást 
és kegyetlenül megtorolták a szabadságért 
folytatott harcot.

Az eseményekkel egyidejűleg vagy éppen 
azok után az aszódi főtér új nevet kapott, a 
Pesti út pedig visszakapta régi nevét. A főtér 
Szabadság tér lett. Fennkölt volna azt hinni, 
hogy a forradalom résztvevői törölték le a 
diktátorok gyűlölt neveit az aszódi közterü-
letekről, de erre semmilyen bizonyítékunk 
sincs, ahogyan arra sem, hogy a forradalom 

leverői változtatták meg az elnevezéseket. 
Bárki tette is, a Szabadság tér elnevezés 
használata az elkövetkező évtizedekben 
egyenlő volt a népünket megvető ciniz-
mussal. Hogyan lehet ugyanis szabadság-
ról beszélni ott, ahol nem érvényesülhettek 
az első generációs szabadságjogok sem?  
Hogyan lehet szabadnak nevezni egy olyan 
országot, ahol nincs vallás-, szólás-, sajtó-, 
gyülekezési- és egyesülési szabadság? 
Milyen szabadság az, amit egy idegen  
ország megszálló, fegyveres ereje biztosít?

Az aszódi Szabadság téren, az egykori 
Dénes-házban, a mai városházán 1957-től 
a járási pártbizottság rendezkedett be. Ez-
után, nap-nap után hat olyan megbízható 
elvtárs járt be a Szabadság téri épületbe, 
akik Munkás-Paraszt Hatalomért emléké-
remben vagy Magyar Szabadság Érdem-
rendben részesültek. Ezeket a kitünteté-
seket azok kapták, akik részesei voltak az 
1956-os forradalom és szabadságharc le-
verésének. Az elvtársak egyike az első év-
fordulón megjelent cikkében azt írta: „1956 
októberében ismét megpróbálták ezt a so-
kat szenvedett népet és országot elpusztíta-
ni, bizony veszélyben volt a népi hatalom.  
Budapest utcáin és szerte az országban is-
mét megjelentek a rabszolgatartók, hogy 
lerombolják azt, amit felépítettünk. Az élü-
kön a hosszú tógás Mindszenty, a keresz-
tényi szeretet legfőbb magyar prédikátora  
haladt, vele egyvonalban a pénz és szolga-
ság többi megszállottja. És jött ismét a félel-
metes erő. Lenin fiai megsegítettek.”

Engem minden tekintetben erre, az or-
szág szuverenitását feladó, a társadalmat 
becsapó és elnyomó, hazug, megalkuvó, 
kommunista szolgalelkűségre emlékeztet a 
szabadság szó 1945-1990 közötti használata. 

DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS  2021. OKTÓBER 23-I BESZÉDE

Ünnepi megemlékezés az AIKI  kamaratermében (2021. október 23.)
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JEGYZŐI SAROK határozatok
érthetően
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Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogszabá-
lyi kötelezettségének eleget 
téve 2021. szeptember 29-én 
megtartotta közmeghallgatá-
sát, ahol a polgármester úr éves 
beszámolója után az írásban és 
a helyszínen feltett lakossági 
kérdésekre adott választ. Azok 
számára, akik elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak a közmeg-
hallgatáson részt venni, tájé-
koztatásul közlöm, hogy a kép-
viselő-testület 2021. november 
10-én a Kistérségi Gondozási 
Központ Petőfi Sándor utca 13. 
szám alatti épületében 17 órai 
kezdettel újabb közmeghall-
gatást tart, melyre tisztelettel 
meghívja a város érdeklődő 
polgárait. 

2021. október 20-án rendes 
ülését is megtartotta a kép-
viselő-testület. Az ülésen az 
Aranykapu Bölcsőde és az 
Aszódi Napsugár Óvoda 
2021. évi beszámolóját tár-
gyalták meg. A képviselő-tes-
tület a beszámolókat elfogadta 
és megköszönte a színvonalas 
munkát az intézményvezetők-
nek és az intézmények dolgo-
zóinak. 

A helyi rendeletek felülvizs-
gálata folyamatos jegyzői 
feladat.  Ennek egyik eredmé-
nye, hogy az októberi testületi 
ülésen két elavult szabályozás 
hatályon kívül helyezése tör-
tént meg. A helyi hulladék-
gazdálkodási terv elfogadá-
sáról szóló 15/2004. (VIII. 

12.) önkormányzati rendelet 
már nem felelt meg az orszá-
gos jogi szabályozásnak és az  
Országos Hulladékgazdálko-
dási Terv elfogadásával, vala-
mint a regionális területek le-
határolása miatt is okafogyottá 
vált. A gépjármű várakozó 
helyek megváltásáról, illetve 
a közterületen történő kiala-
kításáról szóló 9/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet meg-
alkotásakor teljesen megfelelt 
a felsőbb jogi szabályozásnak, 
de az elmúlt 10 évben a szabá-
lyozás annyira megváltozott, 
hogy már nem illeszkedett a 
jogszabályi hierarchiába. A 
rendelet jogharmonizációjára 
nem tettünk javaslatot, mert 
készül a város „Fenntartható 
városi mobilitási terve”, mely-
ben a parkolással kapcsolatos 
jövőbeni elképzelések is ki-
dolgozásra kerülnek és ennek 
alapján egy új parkolást szabá-
lyozó rendelet is megalkotásra 
kerülhet.

Módosításra került Aszód 
Város Önkormányzata Szer-
vezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló önkormányzati 
rendelet. A módosítás indo-
ka, hogy a településkép védel-
méről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény módosításával az ad-
dig polgármesteri hatáskörbe 
tartozó településkép védel-
mével kapcsolatos hatáskörök 
gyakorlása a képviselő-testü-
lethez került. Tekintettel arra, 
hogy az ügyek folyamatosan 
és a jogszabályban előírt hatá-
ridőn belül elintézésre kerül-
hessenek, javasoltuk, hogy a 
képviselő-testület ruházza át 
a hatáskörét a polgármester-
re, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatott. En-
nek eredménye, hogy az ügyek 
változatlan formában kerül-
nek a jövőben is elintézésre. 

Elkezdődött a Helyi Építési 
Szabályzat felülvizsgálata. 
Első lépésként a képviselő-tes-
tület az elmúlt időszakban 
beérkezett lakossági és part-
nerségi vélemények megis-
merése után a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, vala-
mint az egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet rendel-
kezéseinek megfelelő jogosult-
sággal rendelkező szaktervező 
bevonásáról döntött annak 
érdekében, hogy a rendelet-
módosításhoz szükséges terv-
dokumentáció elkészüljön. A 
szaktervező cég kiválasztása 
a Beszerzési Szabályzat elő-
írása szerinti eljárásrendben 
történik, a legkedvezőbb aján-
latot tevő céggel pedig a kép-
viselő-testület felhatalmazása 
alapján a polgármester jogo-
sult szerződést kötni. 

Fontos döntés volt az 2022. 
évi helyiségbérleti díjak meg-
határozására vonatkozó ha-
tározati javaslat elfogadása, 
melyet megelőzött a tavalyi 
évben elfogadott bérleti díjak 
megállapítására vonatkozó ha-
tározat módosítása. A döntés 
jogszabályi alapját képezte a 
veszélyhelyzet ideje alatt az ál-
lami és önkormányzati bérleti 
szerződésekre vonatkozó elté-
rő szabályokról szóló 609/2021. 
(XII.18.) Kormányrendelet, 
melynek 1. § (2) bekezdése ki-
mondta, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő kilencve-
nedik napig a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény rendelkezé-
seitől eltérően az állam vagy 
helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakás tekintetében 
fennálló lakásbérleti szerződés, 
illetve az állami vagy önkor-
mányzati tulajdonú helyiség 
tekintetében fennálló bérleti 

szerződés tartalma nem mó-
dosítható úgy, hogy az a bérleti 
díj megemelését eredményez-
ze. A bérleti díj csökkentését a 
2021. évre vonatkozóan azon-
ban nem tiltotta. Áttekintve a 
tavaly megállapított helyiség-
bérleti díjakat 2021. november 
1-től - 2021. december 31-ig ter-
jedő időszakra is helyiségbér- 
leti díj csökkentésről döntött a 
képviselő-testület és ezeken a 
csökkentett díjakon határozta 
meg a jövő évi helyiségbérleti 
díjakat is.  

Az ősz kerti munkái közé tar-
tozik a lehullott falevelek ösz-
szegyűjtése. Engedjék meg, 
hogy felhívjam figyelmüket, 
hogy a kerti avar égetésére 
továbbra sincs lehetőség a vá-
rosban. Kérem Önöket, hogy 
a lehullott faleveleket és elszá-
radt ágakat a zöld hulladék el-
szállításának megfelelő szabá-
lyok szerint végezzék! 

Több esélyegyenlőségi pályá-
zati felhívás is olvasható hon-
lapunkon a legfrissebb hírek 
menüpont alatt, melyet tisz-
telettel ajánlok figyelmükbe. 
(www.aszod.hu) 

Végezetül segítségüket kér-
ném. Az Aszódi Polgármes-
teri Hivatal közterület-fel-
ügyelői munkakörbe kollégát 
keres. Ha ismeretségi körükben 
van olyan személy, aki szívesen 
vállalna Aszódon közterü-
let-felügyelői állást, kérem tájé-
koztassák erről a lehetőségről. 
Az álláspályázat a www.aszod.
hu/ hírek/álláspályázatok me-
nüben elérhető. A pályázattal 
kapcsolatban további informá-
ciót Virágh Bálint osztályve-
zető nyújt, a 0630/2468749-os 
telefonszámon. 

Lukács Adrienn jegyző

2021 NOVEMBER

https://aszod.hu/
https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/11/
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁ-
VAL EGYÜTTMŰKÖDVE 2022-re is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására. A részletekről 
az alábbi linken lehet tájékozódni:
https://aszod.hu/bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-2020/

Esélyegyenlőségi pályázatok

BURSA  
HUNGARICA
2022

TISZTELT  
ASZÓDI LAKOSOK!

Aszód Város Önkormányzata idén is szeretné köszönteni 
 azokat az Aszódon élő házaspárokat, akik 50 évvel  
ezelőtt kötöttek házasságot, így 2021-ben ünneplik  

50 házassági évfordulójukat.

Tisztelettel várom az érintett házaspárok jelentkezését 
2021. november 30-ig az Aszódi Polgármesteri Hivatal 

Hatósági és Titkársági Osztályán.  
(2170 Aszód Szabadság tér 9., 06/28/500-666 vagy 

 aszod.titkarsag@aszod.hu)

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

FELHÍVÁS
December 12-re Adventi Kézműves vásárt szervezünk.
Várjuk azon helyi, illetve környékbeli alkotók és kézművesek jelent-
kezését, akik egyedi és az ünnep hangulatához illő termékeikkel 
örömmel vennének rész az eseményen, kitelepüléssel. A vásári áru-
sításon való részvétel feltétele a művészeti, alkalomhoz illő kézmű-
ves jelleg, illetve a befogadás a férőhely függvénye.

Az adventi vásár keretében továbbá szeretnénk Jótékonysági vásárt 
is hirdetni. Civil szervezetek, osztályközösségek, intézmények, for-
mális és informális csoportok jelentkezését várjuk, akik tennének  
valamely közösségért, intézményért, jó ügyért és anyagi forrásaikat 
saját készítésű, ünnephez illő, kézműves termékek eladásával szeret-
nék kiegészíteni, adománygyűjtés formájában.

Jelentkezéseket 2021. december 1-ig várjuk az AIKI  
elérhetőségek egyikén:  +36 (30) 216 3667, kultura @aszod.hu

TÖBB, MINT MOZGÁS
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata tehetséges, aszódi lakhellyel rendel-
kező, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő, 
10-18 éves diákok támogatására.

A sikeres pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

TÖBB, MINT SZÓRAKOZÁS
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata tehetséges, aszódi lakhellyel rendelke-
ző, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató 10-18 éves fiatalok támogatására.

A sikeres pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

SIKERES ANYA
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata aszódi lakhellyel rendelkező, 18 
év alatti gyermeket nevelő és az élet egyéb területein is helytálló nők tevékenységének 
elismerésére.

A sikeres pályázó bruttó 75.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A részletes pályázati felhívások Aszód Város honlapján (www.aszod.hu) olvashatók.

https://aszod.hu/
https://aszod.hu/
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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
(28) 402-031 
(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
november 14., 28.

december 12., 25., 26.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

november 1., 7., 21.
december 5., 19.
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Mozgalmas programok 
a PSG-ben
Iskolánkban szeptember 24-én, a magyar  
diáksport napjához kapcsolódva szervez-
tük meg hagyományos őszi egészségünkért  
napunkat. A diákok változatos programokon 
vettek részt. Érkeztek előadók a Katasztrófavé-
delemtől, Vöröskereszttől. Különféle témákban 
adtak elő orvosok és a mozgást szerető amatőr 
sportolók.

A DÖK bevonásával minden osztály vidám 
csapatvetélkedőn vehetett részt, a testnevelő 
tanárok pedig átmozgatták a diákokat. Nagy 
sikere volt a floorball-nak és a pingpong mecs-
csek is izgalmasan alakultak.
A rendezvényt egy vidám, vegán ételeket be-
mutató piknik zárta.  A nap folyamán az iskola 
folyamatos mozgásban, lendületben volt, szu-
per napot töltöttünk együtt.

Október 4-én a francia tagozat 26 diákja és 4 
tanára egy különleges színházi előadáson ve-
hetett részt a budapesti Francia Intézetben. 
4 fiatal színész részleteket adott elő Molière 
darabjaiból,  különböző koroknak megfelelő 
helyzetekben. A nagy francia drámaíró szüle-
tésének 400. évfordulóját ünnepelhettük meg 
ezzel a rendhagyó színházi élménnyel.

2021. október 12-én kétévi kényszerszünet 
után iskolánk 38 tanulója ismét részt vehetett 
a Parlament különóra programján. A legna-
gyobb élményt a szimulációs játék jelentette, 
melynek során a diákok egy parlamenti ülést 
„játszottak el”. Ez nagyon jó betekintést jelen-
tett számukra, hogy megtapasztalják, hogyan 
zajlik egy ülés a Parlamentben.

Október 16-án megtartottuk szalagavató ün-
nepségünket Gödöllőn, a MATE Campusán. A 
11-esek műsora és az igazgatói köszöntő után 
az osztályfőnökök 110 végzős diákunknak tűz-
ték fel a szalagot. A programot a hagyományos 
keringő tánc zárta. 

További képekért, hírekért látogassanak el is-
kolánk FB oldalára: https://www.facebook.
com/psg.aszod

Holló Krisztina  
igazgatónő

https://www.facebook.com/psg.aszod
https://www.facebook.com/psg.aszod
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Szeptember 23-án, a Szivárvány tagóvodában is megrendeztük a 
már hagyományosnak számító autómentes-napot. A gyerekek 
az óvoda területén felállított akadályok között és a közelben lévő 
KRESZ-pályán gyakorolhatták a biztonságos közlekedést bicik-
livel, rollerrel és gyalogosan. A hetet átszőtte a környezet meg-
óvásának fontosságáról folytatott sok beszélgetés és a közlekedési 
szabályokkal való ismerkedés. 
Ezt követően, szeptember 27-én megvalósításra került hagyomá-
nyos őszi takarítási napunk, melynek sikeres lebonyolításában 
külön köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik biztosították 
gyermekeik részére a kisméretű kerti szerszámokat. Óvodánk  
Pedagógiai Programjában szerepel a környezettudatos magatar-
tás kialakítása, ezzel a nappal is próbáljuk ennek fontosságára ne-
velni az óvodásokat. Nagyon lelkesen, közös erővel varázsoltuk 
széppé óvodánk udvarát. 
Szeptember 29-én, a népmese világnapja alkalmából, az óvóné-
nik bábelőadással kedveskedtek a gyermekeknek, akik az “Ugri 
meg Bugri” című mesét láthatták. Mi felnőttek nagy izgalommal, 
ugyanakkor vidáman készültünk, hiszen tudjuk, milyen fontos 
szerepet tölt be a gyermekek személyiségfejlődésében a mese. 
Szeptember 30-án, az egészséges életmódra nevelés fontossá-
gát szem előtt tartva megrendezésre került a „Sportolj velünk!” 
éves programunk első alkalma, melyhez a rossz időjárás miatt az 
óvoda két szabad termét rendeztük be. Mindkét helyen más-más 
feladatokkal vártuk „kis sportolóinkat”, igyekeztünk komplex 
mozgásfejlesztést végezni játékosan. A sok mozgás után almával 
jutalmaztuk a résztvevőket. 
Október 7-én, újra ellátogatott hozzánk a Gézengúz Színház. 
Mostani előadásukra állatokról szóló mesével érkeztek, melyet 
interaktív formában valósítottak meg. A gyermekek örömmel 
szerepeltek a mesében. Az állatok világnapjához kapcsolódóan 
részt vettünk egy lovaskocsi túrán is, ahol a gyermekek ismeretei 
bővültek a lovakkal, lótartással kapcsolatban. Köszönjük a felkí-
nált lehetőséget Kovács Józsefnek, örömmel vettünk részt ezen a 
programon.
A hónap végéhez közeledve, tökfaragó délutánunkat a szülőkkel 
együttműködve családi program keretében valósítottuk meg. 

Simóné Kluk Krisztina óvónő

MESÉS PROGRAMOK A  
SZIVÁRVÁNY TAGÓVODÁBAN

ŐSZ A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
Az óvodakezdés és az új gyerekek befogadása utáni napokat kö-
vetően, az ősz gazdag programlehetőségeket hozott ovisaink szá-
mára. 
A hagyományos autómentes napot minden kisgyermek várta már, 
így ezen a reggelen kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel vagy ke-
rékpárral érkeztek az intézménybe. Sajnos az idő rosszra fordult, 
de a lelkesedés nem maradt alább.  A nagyobbak a főtéren, a kiseb-
bek az udvaron kialakított ügyességi pályán gurulhattak végig és 
próbálhatták ki járműveiket. A nap fénypontja minden bizonnyal 
az igazi rendőrautó megtekintése és közelről való megismerése 
volt. Ennek a programnak a közlekedési ismeretek játékos elsajá-
títása volt a célja. 
Megrendezésre került az őszi „Napsugár-hét”, amely évről évre 
visszatérő rendezvénye óvodánknak. A héten minden nap tar-
togatott valamilyen színes programot. Többek között izgalmas 
kidobó és zoknicsatában mérhették össze erejüket a gyermekek, 
majd az udvaron elrejtett varázsszőlő keresés tartotta izgalomban 
ovisainkat. A Pillangó csoport nem ijedt meg az esőfelhőktől és 
egy rövid hátizsákos kirándulásra is elmerészkedett. 
A hét színházi előadással zárult. A dajkák, pedagógiai assziszten-
sek és az óvodatitkár készültek nagy szeretettel a Sün Balázs c. 
mesejáték előadásával, amellyel fergeteges sikert arattak kicsik és 
nagyok körében. 
A következő hét a szüret jegyében telt, szőlőkóstolással, táncház-
zal egybekötött mulatságot tartottunk az udvaron.

Péter Ilona óvónő
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A Csengey általános iskolában is végre 
programok sokaságát hozták el az őszi 
hónapok. A gyerekek kreativitásának te-
ret adó iskolai rendezvények minden év-
ben nagy népszerűségnek örvendenek, és 
idén szerencsére újra örülhet mindenki 
ezeknek az alkalmaknak. 

Így, ahogy a korábbi években már annyi-
szor, az október most sem múlhatott el a 
már hagyományosnak számító töklámpás 
faragó verseny nélkül, amelyen szebbnél 
szebb és ötletesebb alkotások születtek 
és kerültek kiállításra, hogy mindenki 
megcsodálhassa őket. Az iskola házi sza-
valóversenyén az alsós és felsős diákok 
egyaránt szép számmal részt vettek, és 
ügyességükkel elkápráztatták a zsűrit. 

A zene napjára is szívesen készültek a di-
ákok, akik csodaszép, emlékezetes műsort 
adtak az iskolának. Október 6-án az aradi 
vértanúkra emlékeztek a tanulók a 4. év-
folyam osztályainak megható műsorával, 
október 23-án pedig a 6.a és 6.c osztályo-
sok idézték fel az 1956-os forradalom ese-
ményeit.

Az iskola alapítványa javára felajánlott 
adók 1%-ból és a korábbi jótékonysági bá-
lok bevételéből megvalósulhatott mindkét 
iskola udvarának komfortosabbá tétele, 
hintaágyakkal bővült az udvari játékok 
és pihenőhelyek sora. A szülői felajánlá-
soknak köszönhetően a Csengey úton egy 
pavilon is elkészült, a Rákóczi úti iskola 
udvara pedig a lelkes szülőknek köszön-
hetően megszépült, megszínesedett. 

Köszönet minden szülőnek és segítőnek az 
önzetlen munkájukért!

KÖZÖS PERCEK A CSENGEYBEN

KÖZMEGHALLGATÁS 2021

MEGHÍVÓ
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

2021. november 10-én, szerdán 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre tisztelettel meghívjuk Önt!

A közmeghallgatás helye:  Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petőfi u. 13.

Kérdéseiket, javaslataikat előzetesen is elküldhetik a polgarmester@aszod.hu e-mail címre.  



Könyvtár látogatás
Az elmúlt hónapban az Aszódi Városi Könyvtárban 
megrendezték a népmese hetét. Nagy örömünkre az 
evangélikus általános iskola alsó tagozatos osztályai 
közül többen is részt vettek a programon.
A foglalkozás keretében minden korosztály a saját tu-
dásának megfelelő feladatokat kapott. Nagyon szem-
léletes volt, hogy sok népmesei tárgyat a valóságban is 
megcsodálhattak a gyerekek, akik játékos feladatokkal 
eleveníthették fel tudásukat a mesékről. Izgatottan ku-
tattak a polcok között a megfelelő könyvek után és nagy 
volt az öröm, ha sikerült olyat találni, ami a magyar 
népmesével kapcsolatos.
A jutalom egy szép népmese volt, amit élvezettel hall-
gattak a gyerekek. Köszönjük, hogy mindig kapunk se-
gítséget a könyvtár részéről a tananyag szemléletesebb 
elsajátításához.

Meseszínház
A népmese napjához kapcsolódóan iskolánk egy inter-
aktív bábelőadással kedveskedett a gyerekeknek.
A Batyu színház előadásában A furfangos székely és az 
ördög című népmesét néztük meg. Balatoni Dóra élve-
zetes, gyerekközpontú előadásával mindenkit elvará-
zsolt. Mindannyian élvezettel, vidáman követtük a tör-
ténetet. Jókat nevettünk, bőszen sütöttük a képzeletbeli 
palacsintát. Olyan gyorsan elszaladt az idő, hogy észre 
se vettük és már vége is lett az előadásnak, pedig szíve-
sen néztük és hallgattuk volna még tovább. Az elsőtől 
a negyedik osztályosig mindenki figyelmét lekötötte a 
mese.
Köszönjük az iskolának a lehetőséget, hogy így ünne-
pelhettük meg a népmese napját.

Dr. Braun Pálné

Népmese kicsiknek, nagyoknak
Izgalmas feladatok,varázslatos hősök nyomában

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
november 11. csütörtök,  
november 25. csütörtök,  
december 9. csütörtök

ZÖLD
november 4. csütörtök,  
november 18. csütörtök

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2021. DECEMBER 2-5.

Kossuth Lajos u. 59. (Volt GAMESZ udvara)

Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése 
történik: hűtő, fagyasztó, televízió, bojler, mosó-
gép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, 
számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, 
rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, 
barkácsgépek, világítás armatúrák, játékkonzolok.
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                         06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                06 (30) 246-8749 

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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Teremtés hete az evangélikus  
általános iskolában

Fotók: Koncz István

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kez-
deményezésére minden évben megrendezésre kerül a 
teremtés hete. Idén az EGA tanulóinak is lehetőségük 
nyílt a témához kapcsolódó programokon részt venni. 
Az általános iskola tanulói számára a hét koncepciója 
az volt, hogy színes programpalettán keresztül ismer-
hessék meg Földünket. 
Hétfőn az iskola aulájában kiállított plakátokat csodál-
hatták meg az érdeklődők, amelyeket az informatika 
specializáción készítettek a tanulók. A színes plakátok 
környezetünk megóvására, valamint azokra a mózesi 
igékre hívták fel a figyelmet, melyek a Föld teremtéséről 
szólnak. A kiállítás így tanította a gyerekeket arra, ho-
gyan kell vigyázni a Földre, amelyet Isten ránk bízott.
A plakátok mellett zöldségekből és gyümölcsökből 
készített szobrokból is készült kiállítás. A kreatív al-
kotások mindegyikét az élővilágban található anyagok 
felhasználásával kellett elkészíteniük a diákoknak. A 
padlizsán pingvineket, alma sörös korsókat és cukkini 
szörnyeket az aulában csodálhatta meg az iskola többi 
kis felfedezője. Szerdán az aszódi Hosszúvölgyben ki-
rándultak az ötödik és hatodik osztályosok. A szép őszi 
napsütésben jókedvűen sétálta végig a csapat a kijelölt 
útvonalat. Fontosnak tartjuk, hogy Aszód környékét, a 
szép természeti környezetet is több oldalról megismer-
jék iskolánk tanulói. Csütörtökön a hatvani Széchényi 
Zsigmond Vadászati Múzeum játékos foglalkozásának 
keretein belül színes feladatokkal, interaktív módon 
dolgozták fel a csodaszarvas mondájának rejtelme-
it a diákok. A látogatás során megismerhették a Kár-
pát-medence állatvilágát és érdekes élőhelyeit. Bár fel-
fedező hetünk gyorsan véget ért, a gyerekek életre szóló 
élményekkel gazdagodtak. Köszönjük Fekete-Liszkai 
Zsuzsanna és Szabó Andrásné Zsuzsanna program-
szervező tanáraink munkáját.

Oravecz Lia szaktanár

Éjszakai futás
Több mint tíz éves hagyomány az evangélikus gimná-
ziumban a szeptemberi éjszakai futás. Ez egy olyan 
rendezvény, ahol családtagok is részt vehetnek. A gyü-
lekező az iskola belső udvarán van, s a mezőny is innen 
startol, az útvonal pedig a régi fesztivál tér kör. Az indu-
lóknak 3 kört kell teljesíteni, így a teljes táv 3600 méter. 
Sötétedés után a segítő diákok az útvonalat mécsesekkel 
jelölik ki, így várják a sportolni vágyókat. A regisztráció 
után egy közös zenés bemelegítés következik, amihez 
az iskola hangosító csapata szolgáltatja a jó hangulatú, 
dinamikus zenét. Ezután indul a sprintelés, futás vagy 
jókedvű kocogás. Az előző években hagyományosan 
zsíros kenyér és tea várta a versenyzőket a futás végén, 
idén a járványhelyzetre való tekintettel, müzli szelettel 
kedveskedtünk a résztvevőknek. Az éjszakai futás cél-
ja, hogy az EGA diákjai, tanárai és a megjelenő sportos 
családtagok közösen egy hangulatos futáson vegyenek 
részt. Minden évben gyarapszik a létszám, idén a gim-
náziumból és az általános iskolából összesen közel 500 
fő állt rajthoz. Örülünk, hogy ebben az évben meg tud-
tuk tartani ezt a csapatépítő rendezvényt.

Szó Ildikó testnevelő

Fotók: Fekete-Liszkai Zsuzsanna 
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Beindult az élet az AIKI termeiben
Bár az idő hűvösre fordult és a könnyed nyári napokat lassan 
felváltja a komótos ősz, a művelődési ház terei egyre inkább 
életre kelnek. Az utóbbi másfél hónap szinte minden napja 
kínált valamilyen különleges eseményt az aszódi lakosok szá-
mára, a legváltozatosabb műfajok, előadások, alkotó, kreatív 
foglalkozások, családi programok, irodalmi és zenei estek vál-
togatták egymást, amelyek között szinte minden korosztály ta-
lálhatott kedvére valót. 

Szeptember 25-én, a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendez-
vénysorozathoz kapcsolódva, a szüret jegyében zajlott a szombat 
délután, ahol szőlődarálás és préselés, interaktív gyermekfoglal-
koztató egy mese nyomán, népi játszóház és gyermektáncház, 
szobaszínházi előadás és felnőtt táncház várta az érdeklődőket.

Szeptember 26-án a táncművészetet kedvelő közönség vehetett 
részt egy különleges balett-történeti előadáson Párizs lángjai 
címmel az opera nagykövet, Szirb György tolmácsolásában.
Szeptember 30-a a magyar népmese napja, ennek szellemében ke-
rült megrendezésre szeptember 27. és október 11. között, a magyar 
népmese hete a művelődési házban, ahol speciális könyvtári órá-
kon vehettek részt a szervezett iskolai és óvodai csoportok. Idén 
a kisebbek A kiskakas gyémánt félkrajcárja, a nagyobbak A csil-
lagszemű juhász című mese alapján barangoltak Meseországban, 
ismerkedtek kapcsolódó műtárgyakkal és vettek részt kézműves 
foglalkozásokon. Az idei év érdekessége, hogy a művelődési ház és 
a könyvtár munkatársai több településre is kiutaztak és az ottani 
iskolákban, óvodákban is tartottak foglalkozásokat, ezzel is nép-
szerűsítve a magyar népmeséket, és vállalva azt a nemes feladatot, 
hogy a kicsikben is felébresszék az olvasási iránti vágyat.
Október 1-én, a zene világnapján a Podmaniczky Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és tanárai adtak koncertet a könyvtár-
ban az érdeklődőknek.

Október 2-án, már az őszi napokra készülve, a Motolla sorozat ke-
retében elindult a Kosárfonó műhely első foglalkozása, amelyen 
madáretetőket készíthettek a résztvevők.

szeptember 25.

október 2.
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Október 4-8-ig az Országos Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zathoz csatlakozva három különleges program is várta az olvasó-
kat. A könyvtár vendége volt Kovács Eszter a Jane Goodall Intézet 
munkatársa, és Antal Éva a Vászonzsákoslány, akik a fenntartható 
életmódról, a környezetvédelem fontosságáról tartottak előadá-
sokat. A téma iránt érdeklődők minden bizonnyal ismerik Antal 
Éva munkásságát, aki környezettudatos zero waste tartalmakat 
készít és tippeket oszt meg youtube csatornáján, valamint face-
book és instagram oldalán. Az előadás utáni kötetlen beszélgeté-
sen Évi saját tapasztalatait és jól bevált praktikáit osztotta meg az 
érdeklődőkkel a mosástól kezdve a takarításon és a szelektív hul-
ladékgyűjtésen keresztül az öltözködésig, ajándékcsomagolásig és 
közlekedésig, melyekből kiderült, hogy apró változtatásokkal és 
egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk magunkért és a kör-
nyezetünkért. A hetet megkoronázta Grecsó Krisztián és Hrutka 
Róbert zenés irodalmi estje, Libikóka címmel.

Október 9-én, a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaként ke-
rült sor a Sétáló múzeum foglalkozásra, amelynek során Klamár 
Balázs történész-muzeológus vezetésével járhatták be az érdeklő-
dők a város ismert és kevésbé ismert helyeit, helytörténeti érde-
kességekkel, új információkkal gazdagodva.

Október 9-én, a Motolla sorozat folytatásaként elindult a Var-
róműhely, ahol színes textilekből varrhattak kulcstartó, tolltartó, 
és kulacstartó szettet az alkotni vágyók.
Október 11-én kezdődött a Szenior Akadémia előadássorozata a  
Milton Friedman Egyetemmel együttműködésben, ahol  
Dr. Jászberényi József előadását hallgathatták meg a résztvevők 
Covid után, Covid előtt, Covid között címmel.

Október 16-án író-olvasó találkozón vehetett részt a kisiskolás 
korosztály. Borbáth Péter, a Sündör és Niru történetek szerzője, 
és csapata, a mesekönyv illusztrátora, Remsey Dávid, Zazil pro-
fesszor azaz Borbáth Gábor, az izgalmas fizikai kísérletek mestere 
szórakoztatta a gyerekeket, de itt volt DJ Panda is, a zajfelelős, aki 
egy egész zajzenekart vezényelt a találkozó végén.

Október 17-én, Hobo Viszockij-estjén megtelt a művelődési ház 
kamaraterme, sokan voltak kíváncsiak a legendás zenészre, aki 
szuggesztív, erőt sugárzó előadásával magával ragadta a közönsé-
get, s a költő lényének, belső világának érzékletes bemutatásával,  
verseinek örök érvényű mondanivalójával emlékezetessé tette ezt 
az estét.

Október 19-én, a történelem a magyarság számára egyik leg-
nehezebb szakaszába tehettek időutazást a résztvevők Péterfi  
Gábor könyvbemutatóján. A tanár úr által szerkesztett Trianon és 
a revízió című könyv a népi írók tanulmányai, cikkei és feljegy-
zései alapján betekintést ad a kor hangulatába, és sok, eddig nem 
ismert érdekességre, álláspontra is fény derül.

Október 21-én a nagy olasz költő, Dante Alighieri halálának 
hétszázadik évfordulójára emlékezve konferenciát tartottak az 
AIKI kamaratermében. A neves előadók, egyetemi tanárok, do-
censek, professzorok előadásait középiskolás diákok és a művé-
szetek, irodalom, költészet iránt érdeklődők egyaránt érdeklő-
déssel hallgatták.

október 7.

október 9.

október 21.

október 19.

október 16.



Egy csütörtök délután éppen a művelődési ház kamaratermébe 
igyekeztem egy rendezvényre, amikor felfigyeltem a kisteremben 
zajló eseményre. Az ablakon keresztül bepillantva megláttam, 
hogy éppen karate edzés zajlik, ahol kisebb-nagyobb gyerekek 
nagy lelkesedéssel követik edzőjük utasításait. A mester pedig 
nem más, mint Molnár Sándor, aki azon felül, hogy számos fela-
datot vállal az önkormányzat munkájában, 23 éve központi szere-
pet tölt be a város életében, vendéglátósként.  Beszélgetésünk so-
rán gyorsan világossá vált, hogy nem az a típus, aki sokáig tétlenül 
tud üldögélni egy helyben, felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi 
mindennel foglalkozik, és mennyi mindent tapasztalt élete során.

Akit foglalkoztat a város élete, tudhatja rólad, hogy a képvise-
lő-testület és az Ügyrendi Bizottság tagja, valamint a Pénzügyi Bi-
zottság és a Szociális Kerekasztal elnöke vagy, de talán nem min-
denki számára ismert a sporttal kapcsolatos múltad és jelened. 
Mióta karatézol, és mi motivált, hogy belekezdj ebbe a sportba?
1983 júliusától karatézom, jelenleg 4. dan fokozatom van, a Magyar 
JKA Karate Szövetség tagjaként versenyeken bíráskodom, vizsgáz-
tatói és edzői engedéllyel rendelkezem. Mint a legtöbb korombeli 
srácot, engem is megbabonázott a Bruce Lee filmek világa, abban 
az időben szinte minden mozi ezeket játszotta. Már a moziból ha-
zamenet beleéltem magam a főhős szerepébe, míg végül elhatároz-
tam, hogy elmegyek egy edzésre.  Dr. Jólesz József vezette az akkori 
aszódi KSK karate szakosztályát, talán nem mindenki tudja róla, 
hogy ő is mesterfokozatú. Itt ismerkedtem az alapokkal, a sporttal, 
és azzal a szellemiséggel, amit képvisel.

Az elmúlt 38 év alatt előfordult, hogy a mindennapi életed során 
hasznodra vált ez a tudás?

Mivel majdnem mindig a vendéglátóiparban dolgoztam, nem volt 
elhanyagolható, de nem is annyira fizikai értelemben, mint in-
kább mentálisan. Nem vagyok az erőszak híve, igyekszem a ve-
szélyesebb konfliktusokat is tettlegesség nélkül megoldani. Úgy 
gondolom, fontosabb a fellépés, a magabiztosság, de az önuralom 
és a higgadtság szintén hasznos egy kiélezett szituációban. Ezekre 
mind megtanít ez a sport, amellett, hogy természetesen fizikailag 
is jó erőben tart.

Edzőként is nagy tapasztalattal rendelkezel már, hogy látod, 
mekkora a gyerekek érdeklődése a sport iránt?
A karate edzések sokkal kötöttebbek, mint a többi sport esetében, 
nagyobb fegyelmet követelnek, nagyobb koncentrációt és emiatt 
nem annyira népszerű a gyerekek körében. Jellemző, hogy az első 
néhány edzésen, amíg még újdonság, addig jól érzik magukat, az-
tán, amikor valamit húszszor meg kell csinálni, már kevésbé élve-
zik, pedig a megfelelő fejlődés eléréséhez egy-egy gyakorlatot több 
százszor is meg kellene csinálni, ahogy mi is tettük annak idején. 
Nagyon nehéz lekötni a figyelmüket, és ritkán lehet felvenni a ver-
senyt a virtuális világgal, ezekkel a viszonylag monoton, ismétlődő 
gyakorlatokkal. Pedig a fizikai fáradság remekül oldja a szellemi le-
terheltséget, ezért iskola utáni foglalkozásnak is kiváló. Orvosok is 
ajánlják, jött már hozzám edzésre mozgászavaros gyermek, hiszen, 
mivel szimmetrikus mozgásról van szó, sőt, törekszünk rá, hogy 
a jobb és bal oldal mozgása kiegyenlítődjön, nagyon jól fejleszti a 
mozgáskoordinációt. A koncentrációs készséget is erősíti. A JKA 
Shotokan karate-do  nagyon precíz mozgást igényel. Ez harcművé-
szet, nem bunyó. Nagyon kötött mozgásmintákat kell megtanulni 
és végrehajtani. Minden apró részlet pontosan meghatározott és 
talán ez lehet még különösen nehéz a gyerekek számára.  Az biztos, 
hogy nagy adag elhatározás, elszántság szükséges hozzá, hogy ezen 
túllendüljenek. Ha viszont ezt sikerül megtenni, akkor hatalmas 
erőt ad, és élethosszig tartó fittséget, testi-lelki egészséget biztosít.

Hány éves kortól ajánlod?
Hat-hét éves kor előtt nem igazán van értelme, pontosan azért, 
mert nagy odafigyelést és fegyelmet kíván. A  kisebbek még nem 
tudják felvenni az edzés fonalát, és gyakran a többieket is akadá-
lyozzák a munkában.

Felnőtt korban is el lehet kezdeni?
Bármikor, amíg az embernek nincs igazán szervi baja, vagy olyas-
mi, ami komolyan akadályozza a mozgásban. A felnőttekkel sok 
esetben még könnyebb is, a 14 év felettiek jellemzően már saját vál-
lalásból jönnek hozzám, ami azt jelenti, hogy ők valóban szeretnék 
csinálni, így jóval kitartóbbak. Volt, aki 40 éves kora után kezdte. 
Hangsúlyozom, hogy csak a komoly mozgásszervi probléma lehet 
akadály, mert például enyhe gerincproblémákra a karate kifejezet-
ten jó, mivel pont azokat az izmokat erősítjük meg, amelyek a ge-
rincoszlopot tartják deréktájon, ezért akár még prevenciós célokat 
is szolgálhat, kiválthatja a gerinctornát. A tartáshibák, vagy a csi-
golyák összecsúszása a legtöbb mozgásszervi probléma, hát- és de-
rékfájás okozója idősebb korban, vagy az ülő munkát végzőknél. A 
törzsizmok edzésével pontosan ezeknek a kialakulását akadályoz-
zuk meg. Ráadásul a folyamatos mozgás javítja az életminőséget. A 
felnőtt csapatomban vannak hatvan évesek is, és ruganyosabbak, 
fittebbek, mint sok fiatal. Fontos, hogy saját súlyos edzések vannak, 
ami nem terheli az ízületeket, de segít az egészség, az általános jó 
közérzet és az erőnlét megőrzésében.

Az egyértelmű, hogy szereted a kihívásokat, úgy tudom, a hosz-
szú évekig gyakorolt határozott, ugyanakkor higgadt fellépést az 
élet egyéb, kevésbé szokványos területein is alkalmazhattad. Eb-
ben a történetben szerepelnek medvék, farkasok és egy tigris is.  
Mesélj nekünk erről a kalandról!

Mindig mozgásban



Ez a történet a kilencvenes évek elején esett meg, Kósa Józseffel, 
akit csak medvés Kósaként emlegetett mindenki, tudniillik ő volt 
az, aki nélkül nem jöhetett volna létre a veresegyházi medve park. 
Neki már akkoriban is rengeteg állata volt székhelyén, a gödöllői 
MAFILM telepen, ahol korábban a Lutra című film víz alatti jele-
neteit is forgatták. Én éppen egy ideig szüneteltettem a vendéglátós 
munkát és elmentem hozzá segíteni, etetni, gondozni az állato-
kat. Akkoriban ment a Három kívánság című műsor Dévényi Tibi 
bácsival, ahol egy kislány azt kérte, hogy megsimogathasson egy 
tigrist. Ennek a megvalósításában én is részt vettem. Egy hatalmas 
bernáthegyi kutya, Abba segítségével sikerült végrehajtani ezt a 
feladatot, akiért a tigris rajongott és akinek a közelében szinte ke-
zesbáránnyá vált. A Margitszigeten történt a forgatás a vadaspark 
kenneljeinél. A kifutóban térdre ereszkedve, mellettem a tigrissel 
és Abbával, Kósa Józseffel és a néhány fős stábbal vártuk a kislányt. 
Bár a külső szemlélő számára, akár vérfagyasztó is lehet egy ilyen 
jelenet, valójában minden probléma nélkül sikerült véghezvinni, a 
tigris teljesen nyugodtan tűrte, hogy megsimogassa a bátor kislány, 
aki nagyon boldog volt, hogy teljesülhetett az álma.

Ezek után muszáj megkérdeznem, simogattál medvét?
Hogyne, még fenéken is billentettem. Amikor ezt említem, sokan 
azt hiszik, hogy csak viccelek, pedig valóban megtörtént. Persze 
a medvék természete sem egyforma, nem mindegyikkel lehet ha-
verkodni, de ha megszokják az ember közelségét, akkor már nem 
olyan veszélyesek. Kósa Józsi bácsi például gyakran együtt aludt 
velük, ami a legjobb módszer arra, hogy valóban össze lehessen 
szokni az állattal és egy kölcsönös bizalom alakuljon ki. Semmihez 
nem fogható élmény vadállatok között ücsörögni, és közvetlen kö-
zelről érezni, megfigyelni őket.

Ha már így elkalandoztunk a múltba, az internethasználók biz-
tosan találkoztak már az Aszód anno facebook oldalával, ahol 
rengeteg érdekességet lehet megtudni a régi Aszódról, és amelynek 
Te is egyik adminisztrátora  vagy.
Igen, az oldalt Botka Csaba képviselőtársam indította el, majd egyre 
többen csatlakoztunk adminként hozzá, jelenleg Csabi, Liki Szilvia 
és én kezeljük aktívabban, de már hatalmas követőtáborunk van, 
sok családnak vannak képi, tárgyi emlékei a múltból, és többen szí-
vesen osztják ezt meg a város történelme iránt érdeklődőkkel.

Neked is komoly képeslap gyűjteményed van, amelynek minden 
darabja aszódi vonatkozású. Hogyan kezdted el gyűjteni őket?
Mára több mint kétszáz darab képeslap alkotja a gyűjteményt, a 
világ minden pontjáról kerültek hozzám különlegességek. Az első 
néhány lapot ajándékba kaptam valakitől, és ezután kezdtem fel-
kutatni a többit. Leginkább az interneten, gyűjtői oldalakon lelek 
rájuk, olykor licitálok is az egyedi darabokra. A képeslapok alapján 
sok mindenre fény derül, mert némelyiken még szerepelnek olyan 

épületek, amelyekről sehol máshol nem található egyéb ábrázolás. 
Emellett valódi kuriózumnak számító dokumentumokra is szert 
tettem már Aszód történelmével kapcsolatban. Legutóbb a bécsi 
levéltárból sikerült hozzájutnunk a Lloyd repülőgépgyár hiteles 
térképes alaprajzának és a Lloyd CII. repülőgép tervrajzainak má-
solataihoz. Ez a téma egyébként is a szívügyem, és rengeteget kutat-
tam már ezzel kapcsolatban, mert elképesztőnek tartom, hogy itt,  
Aszódon volt a monarchia négyes számú repülőgépgyára és  
Magyarországon az első, ahol már kezdettől hadirepülőgépeket 
gyártottak, és nem utolsósorban építettek egy magassági világre-
korder gépet.

A múlt iránti érdeklődésed és a gyűjtőszenvedélyed sejteti, hogy 
vannak még további érdekességek is körülötted. Mit gyűjtesz még?
Egy időben elkezdtem azokat a játékokat felkutatni, amikkel én is 
játszottam gyerekkoromban. Egy szikrázós rakétapisztollyal kez-
dődött és ez hozta magával a többit. Mára már komoly gyűjtemé-
nyem van ezekből a retro játékokból is, két éve csináltunk is egy 
kiállítást a Javítóintézetben, aminek nagy sikere volt a gyerekek és 
szüleik körében is. Másik szenvedélyem a régi motorok. A Galga 
Moped Klub alapító tagjaként természetesen ezeket a járgányokat 
is gyűjtöm, úgyhogy lassan elmondhatjuk, a garázstól a padlásig 
megtelt minden hely a különféle gyűjtemények darabjaival…

Mindez csak egy részét teszi ki az életednek, hiszen a hobbid, a 
munkád mellett családapa is vagy, ráadásul az utóbbi két évben 
aktívan részt veszel a város életében is. Mi indított arra, hogy ren-
geteg feladatod mellett elvállald a képviselői tisztséget is?
Az elmúlt két évtizedben a munkámból és a természetemből adó-
dóan egyfajta üzenetátadó szerepet töltöttem be a helyiek életében. 
Engem mindig megtaláltak itt a problémáikkal, kéréseikkel, és aki-
nek tudtam, segítettem is. Amikor a választások idején megkértek, 
hogy vállaljam a képviselőséget, bár nehéz döntés volt, szívesen 
megtettem, mert úgy éreztem, sok mindenkit ismerek és engem 
is sokan ismernek, tudom, hogy mikor mi a közbeszéd tárgya, 
benne vagyok az eseményekben, így nagy valószínűséggel tudom 
képviselni az emberek érdekeit. Nem régóta az újra életre keltett 
Települési Értéktár Bizottságban is dolgozunk, remélem, hogy tár-
saimmal karöltve, az ottani munkámmal is tudom segíteni Aszód 
értékeinek felkutatását, megőrzését. A szociális kerekasztal elnö-
keként pedig a helyi Vöröskereszttel, védőnőkkel, nyugdíjas szer-
vezetekkel, óvoda- és bölcsőde vezetőkkel, a Kistérségi Gondozási 
Központ vezetőjével, az egyházak képviselőivel egyeztetve mérjük 
fel a helyi szociális problémákat, igényeket és közvetítjük az önkor-
mányzat felé. Hiszem, hogy mindannyiunk érdeke, hogy jobb hely-
lyé tegyük a várost, ahol élünk.

Köszönöm a beszélgetést, és sok energiát kívánok a munkádhoz!

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

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

Aszód központjában (Kossuth L. u.) 24m2-es 
 felújított lakás 1 vagy 2 személy részére kiadó

Telefon: 06 (30) 318-6256

Aszódon angol nyelv oktatását vállalom  
kezdőknek és haladóknak

Telefon: 06 (30) 318-6256

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!

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

Kertépítés, Kertfenntartás, Öntözőrendszerek
Növényvédelem-Permetezések-Fakivágások

15-év Tapasztalat !

Minőség-Megbízhatóság-Garancia

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

Akciós árainkat keresse weboldalunkon:
aszodiallatorvos.hu

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

HÉTVÉGI ÜGYELET
Turul Állatkórház Gödöllő

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

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

kutya és cica ivartalanítás 
árából novemberben.

-25% KEDVEZMÉNY

állatpatika és pet shop

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

https://cipesztomi.ewk.hu/
https://www.facebook.com/Dimonidesig/
http://miklossykert.hu/
https://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.

https://www.facebook.com/jogaszoda.hu/
https://luxhazak.hu/


NOVEMBER 
SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA
A hónap a nevét a latin „novem” szóból eredezteti, melynek jelen-
tése: kilenc – mivel a római naptár első hónapjától, márciustól a 
kilencedikként következett.
November első két napja a holtak kultuszát szolgálja. Elseje min-
denszentek napja, mely mindazon szentek ünnepe, akikről a 
kalendárium név szerint nem emlékezik meg. Másodika halottak 
napja, e napon szokás a halottak emlékezetére a síremlékek feldí-
szítése és gyertyák gyújtása. A néphit szerint ilyenkor a holtak lel-
kei hazalátogatnak, ezért néhol számukra otthon ételt, italt terí-
tettek. Egyes tájakon, e napon kalácsot sütöttek (mindenszentök 
kalácsa, kóduskalács), melyet a temető kapujában várakozó kol-
dusoknak adtak, hogy ők is megemlékezhessenek szeretteikről. A 
hiedelem által gyertyát azért helyeztek a sírokra, hogy fényüknél 
a kóborló lelkek visszataláljanak nyughelyükre.
November 11-e Szent Márton (élt: i.sz. 4. század) napja, aki, a 
legenda szerint, a ludak óljába bújt, hogy püspökké avatása elől 
kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekét.
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartja 
a mondás. „A bornak Szent Márton a bírája” – vagyis ilyenkor 
már iható az újbor is.
Novembert Szent András havának is nevezik - az apostolról - a 
hónap legjelentősebb szentjéről. Hagyományosan Szent András 
napjától (november 30.), a fagyok beálltával kezdődtek a disznó-
torok és farsang végéig tartottak. Az András napjához eső legkö-
zelebbi vasárnap az advent kezdete.

Könyvtári ajánló
MÚZEUMI FÜZETEK - 1. szám

A könyvtár helytörténeti gyűjteményének 
egyik legértékesebb sorozata a MÚZEUMI 
FÜZETEK, amelynek itt bemutatott, első 
kötete 1963-ban jelent meg dr. Asztalos  
István múzeumalapító és -vezető szerkesz-
tésében. Pista bácsi lelkes gyűjtőmunkájá-
nak köszönhetően az aszódi Petőfi Múzeum 
1958-ban nyitotta meg kapuit első kiállítása 
bemutatásával. A következő években (sőt, évtizedekben) a ku-
tatómunka nem vesztett lendületéből, így az Aszód és a Galga  
mente helytörténetét, néprajzi-, irodalomtörténeti-, képzőmű-
vészeti és régészeti emlékeit őrző tárgyi- és ismeretanyag nagy 
számban gyarapodott, ezért a múzeum vezetősége elhatározta a 
füzetsorozat kiadását, melyből az érdeklődő közönség rendsze-
resen tájékozódhatott a tudományos munka eredményeiről. A 
kötetekben megjelenő, népszerűsítő dolgozatok írói a múzeum 
munkatársai, segítői, támogatói.
Az első számban olvashatunk – többek között – az egykori  
Schola Latina tudós tanárának, Koren Istvánnak önéletrajzáról; a 
Galgavölgy múltjáról beszélő dűlőnevekről; Asztalos Pista bácsi 
bemutatja az 1960-as évek elején végzett régészeti feltárásokat, 
leletmentéseket; dr. Kalicz Nándor régész – a településünkön is 
megtalált neolitkori kultúra kutatója – pedig az Aszód és körzete 
archeológiai kutatásának történetéről ír.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

https://kulturaaszod.hu/

