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Aszódi        tükör

Újra elérkezett a december, és ahogy minden 
évben, most is fel kell készítenünk a lelkünket 
a közelgő ünnepre. A város is szikrázó fények-
be öltözött, november 28-án, az első adventi 
vasárnapon, a főtéren, fehéren izzó fényfüzé-
rek teremtettek mesebeli hangulatot. Az első 
gyertyagyújtásnál a rossz idő ellenére sokan 
összegyűltek, s ez ismét jó alkalmat teremtett 
a személyes találkozásra, ami olyan fontos ah-
hoz, hogy valódi érzések ébredjenek bennünk. 
Az advent, a várakozás időszakába léptünk, 
ideje elcsendesednünk, megállnunk egy percre. 
Az adventi koszorú a gyertyákkal ne pusztán 
az asztalra tett csinos díszként szolgáljon, de 
ösztönözzön arra, hogy legalább ezen, a kará-
csonyt megelőző négy vasárnapon kilépjünk a 
mindennapok szürkeségéből, s az ügyes-bajos 
dolgainkat magunk mögött hagyva egy-egy 
gyertya meggyújtásával mind közelebb kerül-
jünk ahhoz, hogy valóban meg tudjuk élni az 
ünnepet. A 21. század embere nem szeret vára-
kozni. A felgyorsult élet, a rohamosan fejlődő 
technológia nem könnyíti meg a visszavonulást, 
a magunkba mélyedést. A nap minden percé-
ben elérhetőek vagyunk, folyamatosan jelez a 

telefonunk, sürgetve a választ. Most. Azonnal. 
Mindig úgy érezzük, hogy lemaradunk vala-
miről, száz helyen szeretnénk lenni egy időben, 
a fiatalok már nem is egy-egy baráttal, hanem 
csoportokkal üzengetnek egymásnak a közös-
ségi oldalakon, gyors egymásutánban videókat 
néznek, ezer irányból dőlnek rájuk az infor-
mációk. Nincs idő álmodozni, nincs idő gon-
dolkodni. Kevés az igazi élmény, de valójában 
rajtunk is múlik, hogy adunk-e rá lehetőséget.  
A mostani időszak mindennél alkalmasabb 
arra, hogy észrevegyük és hálát adjunk minden 
apró csodáért, ami körülvesz minket. Az una-
lomig nézett tévésorozatok és az internet híre-
inek görgetése helyett, fogjuk meg a gyermeke-
ink kezét és sétáljunk egyet a ragyogó fényárban 
úszó főtéren, nézzük meg a pavilon, a fák és a 
koszorú fényfüzéreit, a csillogó gömböket a ka-
rácsonyfán, a városházán világító hópelyheket, 
hazaérve igyunk meg egy forró italt, de főként, 
legyünk együtt. 

Boldog, békés karácsonyt kívánunk minden 
kedves Olvasónknak!

Zádori Mónika

A város ünnepi fényei

PÁLYAORIENTÁCIÓS 
NAP AZ EGÁBAN
A pályaválasztáshoz, továbbtanulás-
hoz nyújtott segítséget a diákoknak 
az evangélikus gimnáziumban ren-
dezett előadássorozat és foglalkozás.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

KUTYÁS BEMUTATÓ 
A CSENGEYBEN
Az állatvédelemre és a megfelelő,  
felelősségteljes állattartásra hívta fel a 
gyerekek figyelmét  a Csengey általá-
nos iskolában megtartott program.

Cikkünk a 9. oldalon olvasható

HASZNOS GÉPEK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYNEK
A Legyen az Ön Szívügye is Alapít-
vány jóvoltából modern fizikoterá-
piás készülékekkel gazdagodott az 
Aszódi Szakorvosi Rendelő.

Cikkünk a 7. oldalon olvasható
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1,5 MILLIÁRD  
FORINTOS KERET 
ASZÓD  
FEJLESZTÉSÉRE

Pest megye javaslatára Aszód is bekerült a 
fenntartható városfejlesztésre kijelölt tele-
pülések körébe. Országos szinten a 174 já-
rási székhely közül 54 város került be ebbe 
a csoportba, melyek közül 21 megyei jogú 
városi címmel is rendelkezik. Pest megye 
18 járási székhelye közül 11 város szerepel 
a listán. Az 54 város közül Aszódnál kisebb 
lélekszámú település mindössze 2 van. 
A döntésről szóló 1781/2021 (XI.2.) számú 
kormányhatározat megjelöli azt a keretösz-
szeget is, amely a 2021-2027-es tervezési 
időszakban városunk kizárólagos rendelke-
zésére áll a fenntartható városfejlesztési cé-
lok megvalósítására. Ez a keret 1,5 milliárd 
forint. Összehasonlításképp: 2014-2019 kö-
zött 600 millió Ft pályázati forrás érkezett 

Aszódra, ami egy ciklusra vetítve az elmúlt 
három évtized legnagyobb összege volt. A 
1,5 milliárd forint ennek az összegnek épp 
a két és félszerese, ami így mindenképpen 
történelmi jelentőségű a városfejlesztés 
szempontjából. A forrásokat projektenként 
lehet majd lehívni, amely projekteknek ösz-
szhangban kell állnia az uniós fejlesztési 
ciklus prioritásaival. Arról, hogy Aszód 
esetében mik lesznek ezek a projektek, a 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
(FVS) tükrében döntünk. Az FVS a lakos-
ság bevonásával készül, melynek első eleme 
a kérdőívezés volt, de partnerségi egyezte-
tésre is sor kerül.
Köszönetet mondok a Pest Megyei Közgyű-
lésnek és különösen Szabó Istvánnak, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnökének, Wentzel Fe-
rencnek, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöké-
nek és Bazan Tibor hévízgyörki polgármes-
ternek, a Pest Megyei Közgyűlés tagjának, 
hogy felkarolták és támogatták Aszód fejlő-
désének ügyét. 

VÉCSEY LÁSZLÓ  
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ ÚR  
LÁTOGATÁSA
Megkezdődtek az evangélikus templom-
hoz vezető lépcső mellett és a templom 
előtti szakaszon a közvilágítás újjáépíté-
sének munkálatai. A folyamatok felgyor-
sítása érdekében ezt a szakaszt át kellett 

vennünk a városi közvilágítási rendszerből 
önkormányzati tulajdonba. Ahhoz, hogy 
mihamarabb a tervek szerint elkészüljön a 
beruházás, az áramszolgáltató világos állás-
foglalására is szükség lenne azzal kapcso-
latban, hogy hol építhetjük ki a mérőhelyet. 
Eddig ugyanis amellett érveltek, hogy köz-
területen nem lehet a mérőhelyet kiépíte-
ni, amikor pedig egyezségre jutottunk az 
evangélikus egyházközséggel az ő magán-
területük használatáról, akkor már ez nem 
felelt meg az áramszolgáltatónak és mégis a 
közterületet javasolták. Örvendetes lenne, 
ha nem kellene ilyen felesleges köröket fut-
nunk, de sajnos ilyesmi rendszeresen elő-
fordul. A rendszer kivitelezési munkálatai 
egyébként nagyjából egy hónapot vesznek 
igénybe és bízunk benne, hogy az üzembe 
helyezést az áramszolgáltató körülményes-
sége sem fogja hátráltatni. Vécsey László 
országgyűlési képviselő úrral a helyszínen 
járva beszéltünk arról, hogy a helyi lakosság 
és az EGA-ba járó diákok érdekében is fon-
tos bekamerázni az útvonalat, így a közvi-
lágítás újjáépítése mellett a kamerarendszer 
kiépítése is megtörténik.
Képviselő úrral ellátogattunk a PSG-be is, 
hogy megtekintsük az uszoda felújítást. 
Örömmel konstatálhattuk, hogy a fenntar-
tó jóvoltából szépen haladnak a munkák, 
elkészült a belső szigetelés, megtörtént a 
nyílászárók cseréje és kiépült a légtechnikai 
rendszer. Képviselő úrral közös közbenjárá-
sunk eredményeképp a hátralévő munkála-
tok forrásainak előteremtése érdekében már 
minisztériumi szinten zajlanak a szükséges 
eljárások, így várhatóan jövőre elkészülhet 
a teljes felújítás, ami magában foglalja a gé-
pészet teljes megújítását és a külső öltözők 
újjáépítését is.

Dr. Pénzes Tiborc  Szabolcs
polgármester

MEGHÍVÓ  
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Tisztelt Aszódi Lakosok! 

Tisztelettel meghívom Önöket a Fenntartható Városfejlesztési  
Stratégia munkaközi anyagainak bemutatására szervezett lakossági 

fórumra. 

A LAKOSSÁGI FÓRUM HELYE ÉS IDEJE:
2021. december 16. (csütörtök) 17 óra

Aszódi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

A lakossági fórumon bemutatásra kerül a helyzetfeltárást és helyzetértékelést 
tartalmazó megalapozó munkarész, valamint a stratégiai célokat megfogalmazó 

stratégiai munkarész, melyekhez kérdéseket lehet feltenni és lehetőség nyílik az 
anyagokkal kapcsolatos véleményük elmondására is. 

A két dokumentum a https://aszod.hu/partnersegi-egyeztetes/  
oldalon megtalálható. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a lakossági fórumon kép és hangfelvétel készülhet. 
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VISZIK VAGY  
NEM VISZIK
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ A 
DTKH TERMELÉSI VEZETŐJÉVEL  
FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSRŐL

November 17-én a városházán fogadtam 
Szabó Gábort a DTkH termelési vezetőjét 
és Ravasz Istvánt, a cég Aszódon illetékes, 
szállítási és hulladékkezelési feladatokért 
felelős munkatársát. Megbeszélésünkön 
sorra vettük a zöldhulladék-szállítás kér-
déseit, a lakossági panaszokat, az önkor-
mányzati hulladékszállítási ügyeket, va-
lamint a hulladékudvar témáját. 
Az alábbiakban igyekszem röviden össze-
foglalni a kérdéseinkre kapott válaszokat.

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

A zöldhulladék-szállítás novemberi csúszá-
sát a koronavírus-járvány miatti megbete-
gedések okozták, ami jelenleg is súlyosan 
érinti a céget. Korábban a racionális műkö-
dés és a Zöld Híd adósságrendezése érdeké-
ben valóban szükségessé váltak leépítések, 
így a betegség vagy karantén miatt átmene-
tileg kieső munkaerőt nehezebben tudják 
pótolni. Azért éppen a zöldhulladék-szál-
lítás csúszott, mert a fontossági sorrend-
ben ez a kommunális és a szelektív után 
következik. A termelési vezető úr türelmet 
kért, de jelezte, hogy arra törekednek, hogy 
a novemberihez hasonló anomáliák ne for-
duljanak elő.

LAKOSSÁGI PROBLÉMÁK
ZÖLDHULLADÉK 
1. A korábban a Zöld Hídtól vásárolt zsáko-
kat el fogják szállítani. Annyi kérésük volt, 
hogy igyekezzenek az ügyfelek minél előbb 
felhasználni a régi zsákokat, hogy kifussa-
nak a rendszerből.
2. A földre dobott cserezsákokkal kapcso-
latban elmondták, hogy nincs általánosan 
alkalmazható megoldás arra, hogy hol he-
lyezzék el a cserezsákokat. Ha a kerítésre te-
szik, széttépheti a kutya, ha a postaládába, 
a posta nem fér el, s abból is volt problémá-
juk, ha a kukába fűzték be. Egyelőre nem 
tudtak jobb megoldást mondani.
3. Nyomatékosan felhívtam a figyelmet az 
Akácos utcára, ahonnan többször nem vit-
ték a zöldet és a szelektívet. Ígéretet kaptam 
arra, hogy ez többé nem fordul elő. Ha ez 
mégis megtörténne, azonnal jelezzék ne-
kem és a problémát továbbítom a szállítás-
vezető felé.
4. Ugyancsak kértem, hogy figyeljenek a 
szabályosan összekészített ágak elszállí-
tására is.
5. Speciálisan a társasházaknál jelentke-
ző probléma az, hogy kevesebb ingyenes 
zsákot kapnak, mint ahány ügyfél lakik az 
épületben és amennyit a társasházhoz tar-
tozó zöldfelület igényelne. Itt abban álla-
podtunk meg, hogy a közös képviselő fela- 
data lesz felvenni a kapcsolatot az ügyfél-
szolgálattal, tisztázni az épülethez tartozó 
zöldfelület nagyságát és a többletzsákokat 
megigényelni. Kérem tehát a társasházi 
közös képviselőket, hogy vegyék kézbe az 
ügyintézést.
6. Ha kevesebb cserezsákot kap az ügyfél, 
mint amennyi telit elvittek, jelezze az ügy-
félszolgálaton és pótolni fogják a hiányt. Ha 
csak 1-2 zsák hiányzik egy utcában, akkor 
nyilvánvalóan tévedés történt, ha viszont 
egy-egy autó útvonalán következetesen hi-
ány van a cserezsákokból, a cég meg tud-
ja tenni a szükséges lépéseket. Azt kérem, 

tehát hogy jelezzék az ügyfélszolgálatnak, 
ha ilyen eset előfordul Önöknél, továbbá 
csakis az értékesítési pontokon szerezzék 
be a zsákokat.
7. Lakossági javaslatként vetődött fel a kom-
posztálás ösztönzésének és egy közösségi 
komposztáló működtetésének lehetősége. 
Ez utóbbi, a cég számára nem rentábilis, 
úgyhogy ebben egyelőre nem gondolkod-
nak, tájékoztatással ösztönöznék a lakossá-
gi komposztálást.
8. Érkezett javaslat a zöldhulladék-szállítási 
időszak időhatárainak kitolására is. Ezt a 
költségek miatt ugyancsak nem támogat-
ták a cég jelenlévő képviselői. Alternatív 
javaslatként a hulladékudvaros begyűjtés 
merült fel.

SZELEKTÍV  
1. Három olyan probléma is volt a szelektív-
nél, ami a zöldnél már szóba került (Akácos 
utca, földre dobott zsák, kevesebb csere- 
zsák), itt nem ismétlem meg a válaszokat.
2. A zsáknál nagyobb méretű papírhulla-
déknál, jellemzően dobozok esetében a cég 
kérése az volt, hogy az ügyfelek lapra hajto-
gatva helyezzék ki a kuka mellé, és elviszik. 
Ha eddig valahol ottmaradt, az csak téve-
désből történt.
3. A szelektívnél volt egy javaslat, hogy a 
zsákos rendszert kukásra kellene cserélni. 
Konkrétan rákérdeztem a Kecskemét kör-
nyékén megvalósított szelektív kukás hul-
ladékgyűjtő rendszerre, mellyel kapcsolat-
ban azt a választ kaptam, hogy egy korábbi 
pályázat segítségével épülhetett ki a kukás 
rendszer, melynek költsége a 101 érintett 
önkormányzat vonatkozásában 4 milliárd 
forint volt. Mivel a hulladékszállítás jelen-
tős átalakulásban van, ami az ország teljes 
területére több évtizedre kihat majd, je-
lenleg nincsenek olyan pályázatok, amiből 
ez megvalósítható lehetne nálunk. Hosszú 
távon a DTkH törekvése is az, hogy min-
den általuk ellátott településen szelektív 
gyűjtőedények legyenek, de hogy ez mikor 
valósulhat meg, nem tudták megmondani.

KOMMUNÁLIS
1. Itt nem is a szállítással van probléma, 
inkább a kukatörésekkel és azok megol-
dásával, illetve a kiürített kukák forgalmat 
akadályozó elhelyezésével. Az összetört 
kukákat be kell jelenteni az ügyfélszolgála-
ton és cserélik. A kiürített kukák szabályos 
elhelyezésre pedig rendszeresen felhívják a 
gyűjtést végző kollégák figyelmét.

LOMTALANÍTÁS
1. Itt kezdjük először azzal a javaslattal, 
hogy legyen megint gyűjtőpontos lomta-
lanítás, azaz a korábbi megoldás, amikor 
közterületre lehetett megadott időpontban 
kihozni a lomot. Ez a megoldás az egész 

BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Minden aszódi és Aszódon közlekedő pol-
gár örömére a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. a Kossuth Lajos és Deák Ferenc ut-
cai csomópont körforgalommá alakítását 
tervezi. A terveket már megrendelték, a 
tervező határideje ez év december 31-e. A 
csomóponthoz csatlakozó 3-as főút, illetve 
az érintett utcák forgalmát a forgalomtech-
nikai intézkedésekkel az új csomópont-
hoz kell igazítani, ez ügyben a tervező és 
a Magyar Közút egyeztet majd az önkor-
mányzattal. Régi és sokakat érintő problé-
ma oldódhat meg ezzel a városban, amely 
remélhetőleg balesetmentes és egyszerűbb 
közlekedést tesz majd lehetővé ebben a 
nagy forgalmú csomópontban. 
Városszerte, a gyalogosok biztonságának 
érdekében a zebrák átfestése és feltűnő, 
piros színnel való kiemelése mellett új, 
fényvisszaverő kerettel ellátott figyelmez-
tető táblák kerülnek több önkormányzati 
úton átvezető gyalogátkelőhelyhez, ezzel is 
növelve a gyalogosközlekedés biztonságát. 
Hasonló okokból elkészült a Falujárók úti 
gyalogátkelőhely terve is.



4ASZÓDI TÜKÖR

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

december 12., 25., 26.
január 9., 23.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

december 5., 19.
január 1., 2., 16., 30.

országban megszűnt és minde-
nütt a házhoz menő lomtalaní-
tás működik. Ebben nem lesz 
változás.
2. Érkezett jelzés arra vonatko-
zóan, hogy a házhoz menő lom-
talanítás során pénzt kértek bi-
zonyos dolgok elszállításáért és 
nem is vittek el mindent. Nem 
tudom pontosan, hogy miért 
kértek pénzt és mit nem vittek 
el, az biztos, hogy a lomtalaní-
tásnak mennyiségi korlátja van, 
ami 2 m3. Pénzt a lomtalanítást 
végző munkatársak nem kérhet-
nek! Aki ilyet tapasztal, azonnal 
jelentse az ügyfélszolgálaton!

KOMMUNIKÁCIÓ
1. Végül, de nem utolsó sorban 
a kommunikáció, amit többen 
kifogásoltak, főként azt, hogy 
későn vagy egyáltalán nem 
kapnak választ az e-mailjeikre. 
A cégtől azt az ígéretet kaptuk, 
hogy igyekeznek jobban oda-
figyelni erre a területre. Ezt én 
magam is kifejezetten kértem 
az önkormányzattal folytatott 
kommunikáció vonatkozásában 
is. Kértem továbbá azt is, hogy 
a DTkH ne az önkormányzat 
közbeiktatásával kommunikál-
jon az ügyfelekkel, hanem talál-
ják meg a módját annak, hogy az 
információkat közvetlenül – pl. 
tájékoztató levelek formájában – 
juttassák el a lakossághoz. Mivel 
önkormányzatunk nem a köz-
szolgáltató része, hanem annak 
szerződött partnere, a cégnél fo-
lyó ügyekről nem rendelkezünk 
napi szintű információval. Ter-
mészetesen továbbra is szívesen 
megosztjuk a tájékoztató anya-
gokat, de a panaszkezelés hatá-
rozottan nem a mi feladatunk.

2. Kértem azt is, hogy a szállítást 
végző munkatársak megfelelő 
viselkedésére és hangnemére is 
fordítsanak kellő figyelmet. Aki 
elégedetlen lenne ezzel, ugyan-
csak az ügyfélszolgálaton tehet 
bejelentést.

3. Az eddig elmondottakból 
világosan látszik, hogy az ügy-
félszolgálat kiemelt jelentőség-
gel bír a kapcsolattartásban. 
Éppen ezért itt újra rögzítem 
az elérhetőségeit:

Telefonos ügyfélszolgálat:  
+36 (28) 561-200
Ügyfélszolgálat elektronikus 
elérhetősége:  
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
A hozzánk legközelebb eső sze-
mélyes ügyfélszolgálati hely: 
Gödöllő, Dózsa György út 69. 
(nyitva hétfőn és csütörtökön)
Személyes ügyfélkapcsolat pont 
Aszódon: Kossuth Lajos u. 59. 
(minden hónap második szer-
dáján 1300-1700 óra között)
Az ezeken az elérhetőségen be-
jelentett ügyekkel tudnak fog-
lalkozni. Hangsúlyozták, hogy 
ha valaki a Facebook-on leírja 
a problémáját, az ügy nem fog 
megoldódni. Használja tehát 
mindenki az ügyfélszolgálati el-
érhetőségeket!

HULLADÉKUDVAR
A DTkH nem kimondottan 
támogatja a hulladékudva-
rok nyitását, mert ezek eltol-
hatják az általuk kidolgozott 
és használt hulladékszállítási 
rendszert. A cég célja az, hogy 
a házhoz menő hulladékszállí-
tással megoldja a háztartások-
ban keletkező hulladék sorsát. 
A műanyagot, üveget és papírt 
elszállítják a szelektívvel, a zöl-
det a zölddel, évi 4 db gumiab-
roncsot pedig a házhoz menő 
lomtalanítás keretében vesznek 
át. Üveget a Kossuth Lajos u. 59. 
udvarán található gyűjtőkonté-
nerben is fogadnak. Ami kima-
rad ebből a körből az a veszélyes 
hulladék és az ún. inert hulla-
dék, ami a sittet jelenti. Veszé-
lyes hulladék hulladékudvaros 
gyűjtése a speciális szabályok 
miatt megnövekedő költségek 
miatt nem szerepel a terveik kö-
zött, így tulajdonképpen csak a 
kis mennyiségű építési törme-

lék begyűjtése látszik megold-
hatónak. Ez egészülne ki a kis 
mennyiségű zölddel, ami meg-
oldhatná a március közepétől 
április elejéig és a november 
végétől december közepéig tar-
tó időszakok gondját. A zöld-
hulladék begyűjtésének kezdő 
és záró időpontját ugyanis a 
költségek miatt nem kívánják 
kitolni. A kis mennyiség az épí-
tési törmelékből és a zöldből is 
szerződött ügyfelenként évi 1-1 
m3 jelent. Ez egyébként így van 
minden DTkH által üzemelte-
tett hulladékudvar esetében. 
A jó hír tehát az, hogy ha min-
den kedvezően alakul (köz-
műkiépítés befejezése, engedé-
lyezési eljárások), akkor 2022 
nyarán megnyílhat az aszódi 
hulladékudvar. A nyitvatartás 
tekintetében heti két napot ja-
vasoltak, én pedig azt kértem, 
hogy a nyitvatartási idő hétköz-
nap nyúljon túl a 16:00 órán, s 
ha lehet egy hétvégi (nyilván 
szombati) nap legyen az egyik 
alkalom. A hulladékudvaron a 
DTkH munkatársa ellenőrzi, 
hogy minden rendben van-e a 
hulladékszállítási szerződéssel, 
s ezután lehet igénybe venni a 
megadott mennyiségű és faj-
tájú hulladék lerakásának le-
hetőségét. A szolgáltatást csak 
az aszódi szerződött ügyfelek 
vehetik majd igénybe.
Bízom benne, hogy az egyezte-
tésen elhangzott vállalásokat a 
DTkH a legrövidebb időn belül 
megvalósítja, s együttműkö-
désünkben helyreáll a szerző-
désünkben foglalt szolgáltatási 
rend, a hulladékudvarral pedig 
tovább szélesedhet a cég által 
nyújtott szolgáltatások köre.

Dr. Pénzes Tiborc  Szabolcs
polgármester



JEGYZŐI SAROK
Két közérdekű információról szeretném 
tájékoztatni Önöket. Az igazgatási szü-
netről szóló 1/2021. (I.27.) önkormányzati 
rendelet értelmében az Aszódi Polgár-
mesteri Hivatal 2021. december 11-én, 
illetve a 2021. december 22-31. közötti 
időszakban zárva tart. 
Az igazgatási szünet alatt telefonos ügye-
letet biztosítunk anyakönyvi ügyekben. 
Haláleset anyakönyvezése esetében az 
alábbi napokon hívhatják a 06/30/ 9991175 
telefonszámot: 

2021. december 22. 900-1500 óráig
2021. december 28. 900-1500 óráig
2021. december 29. 900-1500 óráig

Szeretném felhívni figyelmüket a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének felhívására, mely teljes terjedelem-
ben a www.aszod.hu honlapon a „Fontos és 
hasznos” menüpont Egyebek alpontjában 
olvasható. A téli időszak beköszöntével 
megszaporodhat a tüzek okozta balese-
tek, káresetek száma. Ennek megelőzése 
érdekében fokozott figyelmet kérnek a 
lakosságtól. Pár gondolatot kiemelnék a 
részletes tájékoztatóból:
A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek 
okozzák. Különösen figyeljen arra, hogy a 
kiszáradt adventi koszorú nagyon könnyen 
lángra kap, így tehát a gyertya alá mindig 
tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne 
a terítőre, hanem egy tűzálló tálcára he-
lyezze, és soha ne hagyja felügyelet nélkül 
az égő gyertyákat. Fontos, hogy csak meg-
bízható helyről vásároljon fényfüzéreket. A 
rossz minőségű fényfüzér nemcsak az ára-
mütés, hanem a tűz kialakulásának lehető-
ségét is magában hordozza. Ha a korábbi 
években megvásároltat veszi elő, használat 
előtt mindig ellenőrizze sértetlenségét. Ha 
a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, el-
deformálódott, megolvadt, ne használja 
tovább. Éjszakára, vagy ha elmegy otthon-
ról, mindig húzza ki a fényfüzért a kon-
nektorból. A karácsonyfára soha ne tegyen 
gyertyát, vagy csillagszórót, mert a fenyő 
könnyen meggyulladhat, különösen, ha ki-
száradt. A karácsonyfát érdemes úgy elhe-
lyezni, hogy legalább másfél méterre legyen 
a fűtőtesttől, kandallótól.   
Továbbra is várjuk meghirdetett közterü-
let-felügyelői álláspályázatunkra a jelent-
kezőket! 
2021. november 24-én tartotta meg ülését 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete. Első napirendként a Fenntart-
ható Városfejlesztési Stratégia munkaközi 
anyagait tárgyalták meg a városvezetők.  

A Magyar Közlöny 2021. november 2-i 199. 
számában megjelent a 1781/2021. (XI. 2.) 
Korm. határozat. Ennek értelmében a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram Plusz keretében megvalósuló Előzetes 
Integrált Területi Programok jóváhagyásá-
ról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. hatá-
rozat módosításáról szóló 1781/2021. (XI. 
2.) Korm. határozata 1. melléklet 4. pontja 
meghatározza a fenntartható városfejlesz-
tésre kijelölt városok körét és a városi szintű 
forráskeretet. A vizsgált jogszabály Aszódot 
a  fenntartható városfejlesztésbe bevont 
városok köréhez sorolja és keretösszegként 
1,5 milliárd forintot határoz meg a város 
számára. Az ülésen a stratégiát készítő cég 
is képviseltette magát. Az anyag elkészí-
téséről még júniusban döntött a képvise-
lő-testület, igaz az akkori jogi környezetnek 
megfelelően még Integrált Városfejlesztési 
Stratégia felülvizsgálatát határozta el, de 
későbbi jogi változások miatt szükségessé 
vált az Integrált Településfejlesztési Straté-
gia felülvizsgálatára vonatkozó szerződés 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia ké-
szítésére vonatkozó szerződésmódosítás 
elfogadása, melynek a képviselő-testület je-
len ülésen eleget tett. Az ülésre beterjesztett 
anyag magába foglalta a helyzetfeltárást és 
helyzetértékelést tartalmazó megalapozó 
munkarészt, valamint a stratégiai célo-
kat megfogalmazó stratégiai munkarészt. 
A döntés értelmében a képviselő-testület 
a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
megalapozó és a stratégiai munkarészek 
tartalmával egyetért és a megfogalmazott 
stratégiai célkitűzések mentén a doku-
mentációt tovább tervezésre alkalmasnak 
találta. Ehhez a döntéshez kapcsolódott a 
447 hrsz-ú ingatlanra érkezett pályázat el-
bírálása. Aszód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete még 2018-ban a 129/2018. 
(X.18.) ÖKT sz. határozatában döntött az 
Aszód belterület 447 hrsz-ú, természet-
ben a Kard utca 10. szám alatt található 
beépítetlen terület pályázat útján történő 
értékesítéséről. A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Plusz keretében 
megvalósuló fejlesztéseket figyelembe véve 
a 447 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan levételre kerül az értékesítésre 
kerülő ingatlanok listájáról, mert a terüle-
tet a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program Plusz keretében egy jövőbeni 
esetlegesen kialakításra kerülő közösségi 
tér helyszíneként kívánja hasznosítani.
Döntés született a költségvetésről szóló ön-
kormányzati rendelet módosítására, mely 
jogszabályi kötelezettsége a képviselő-tes-
tületnek. A rendeletmódosításban a 2021. 
július 1. és 2021. szeptember 30. közötti 
időszakban bekövetkezett költségvetési té-
telek kerültek átvezetésre. 

A magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló önkormányzati rendelet is módosí-
tásra került. A jelenleg hatályos szabályo-
zás alapján, kérelemre 50% kommunális 
adókedvezmény illeti meg tulajdoni ará-
nyában azt az adóalany magánszemélyt, 
aki a 70. életévét a tárgyi adóévet megelő-
zően betöltötte és az adótárgyat képező la-
kóingatlan állandó lakóhelye, amiben élet-
vitelszerűen él. A módosítás célja, hogy 
a 2022-es évben már nem 50 %, hanem 
75 % kedvezményben részesülnek a 70. 
életévüket betöltött lakosok. A javasla-
tot a képviselő-testület támogatta. 
Június óta megszokhatták, hogy egy-egy 
nagyobb rendelet-felülvizsgálat során új 
rendelet megalkotására tesz javaslatot pol-
gármester úr. Novemberben a vagyonren-
delet került beterjesztésre a képviselő-tes-
tület elé. A rendelet felülvizsgálata során 
megállapítottuk, hogy több helyen olyan 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek ma-
gasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit 
ismétlik meg, mely gyakorlat tiltott a jog-
alkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
3. §-ának előírásai alapján. A felülvizsgálat 
rámutatott, hogy több szakaszban szüksé-
ges aktualizálni azon rendelkezéseket, me-
lyek gyakorlati tapasztalatok alapján nem 
alkalmazhatóak, vagy a megállapítottól el-
térő módon alkalmazandók. 
A 2022. költségvetés előkészítéséhez bizo-
nyos költségvetést megalapozó döntéseket 
meg kell hoznia a képviselő-testületnek. 
Ilyenek az adótárgyú rendeletek és olyan 
döntések, melyek jogszabályi kötelezettsé-
gen alapszanak, de költségvetési vonzatuk-
kal számolni kell a költségvetés tervezésé-
nél. Ennek értelmében a képviselő-testület 
döntött a belső ellenőrzési terv elfogadásá-
ról, melynek elvégzésére a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t 
bízta meg. Másik ilyen döntés a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény értelmében a tárgyévre megállapí-
tott köztisztviselői illetménykiegészítés és 
illetményalap, melyet a tavalyi évben meg-
állapított mértékben fogadott el a képvise-
lő-testület. 
Emellett döntés született szolgálati bérla-
kás 1 évre történő bérbeadásáról. A lakást 
Somogyi Ildikó védőnőnek biztosította a 
testület 2022. január 1- 2022. december 31. 
közötti időszakra. 
Szeretném Önöknek megköszönni, hogy a 
2021-es évben nyomon követték rovatomat. 
Remélem elnyerte tetszésüket ez a tájékoz-
tatási forma. 
Mindenkinek kívánok nagyon békés,  
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt!

Lukács Adrienn jegyző
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                         06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)                06 (30) 246-8749 
MEZŐŐR  (Ecker Bence)                                     06 (30) 120-1073 

ÜNNEPI DÍSZBEN A FŐTÉR
Idén szerettük volna egy kicsit különlegesebbé tenni az adventi és a karácsonyi idősza-
kot a lakosság számára, ezért a decemberi, nagyszerűnek ígérkező programok mellett 
új, ünnepi kivilágítást kapott a főtér. Reméljük, sikerült ezzel mindenki számára igazi 
ünnepváró hangulatot teremteni. 

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek abban, hogy még szebb és varázs-
latosabb legyen ez az ünnep: Csesznik Zsoltnak, aki felajánlotta a gondozási központ 
udvarát díszítő karácsonyfát és az adventi koszorú elkészítéséhez szükséges fenyőfát, a 
Maudi Bt.-nek a főtér gyönyörű karácsonyfájáért, Németh Józsefnének és Veréb Zol-
tánnak az adventi koszorú díszítéséhez adományozott fenyőfákért, az FE-BA Tüzép-
nek, akik a darus autót biztosították a karácsonyfa felállításához, az SZ és É Bt.-nek a 
karácsonyfa talp elkészítéséért, valamint a Centrál Diszkontnak és a Glansya Kft.-nek 
a csodálatos karácsonyfadíszekért. 

Köszönjük a városgazdálkodás munkatársai és az önkormányzati dolgozók munkáját is!

Dr. Pénzes Tiborc  Szabolcs polgármester

Kellemes karácsonyi  ünnepeket kívánunk! 

          Aszód Város Önkormányzata

TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS
A Podmaniczky Júlia Nőegylet 2021-ben is szeretné a nehéz helyzetben lévő családokat 
támogatni, így az Aszódi Adventi Vásáron, 2021. december 12-én 15-20 óra között 
ismét várja a felajánlásokat tartós élelmiszerekre. 

Tegyük együtt szebbé a Karácsonyt!
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Az idei évben átalakult az Aszódi Szakorvosi 
Rendelőintézet munkáját segítő Legyen az Ön 
Szívügye is Alapítvány kuratóriuma. Az ala-
pítványt Dr. Bodó Zsolt főorvos hozta létre.  
Célja az Aszódi Szakorvosi Rendelő támogatá-
sa az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a 
gyógyító- és az egészségügyi rehabilitációs tevé-
kenység területén. Az alapítvány feladatának 
tekinti a kistérségi egészségügyi ellátás javítá-
sát, gépek, berendezések, felszerelések beszer-
zését, az egészségügyi ellátás fejlődésének meg-
erősítését célzó kezdeményezések befogadását. 
Mindezen célok megvalósítása érdekében pá-
lyázatokon indul, támogatások megszerzéséért 
lobbizik, felajánlásokat fogad be.

Első kuratóriumának elnöke Dr. Magyari  
Beatrix főorvos asszony, két kurátora Blaskó  
Tiborné és Mankovicsné Masznyik Katalin volt. 
A főorvos asszony lemondását követően az ala-
pítvány elnökévé Blaskó Tiborné lépett elő, s új 
taggá Mertánné Szita Mónikát választották. Az 
alapítvány kuratóriuma eredményesen műkö-
dött, sokat tettek az Aszódi Szakorvosi Rende-
lőintézet felszereltsége és mindennapi munkája 
megsegítése érdekében, amelyet mindannyiunk 
nevében megköszönök.
Az elmúlt esztendőben az alapítvány kuratóriu-
ma különböző, érthető okok miatt lemondott. Az 
újjászervezést Dr. Bodó Zsolt főorvos úr magára 
vállalta. Fölkeresett és fölkért engem, hogy vál-
laljam el a kuratórium vezetésével járó munkát, 
amit szívesen elfogadtam. Tettem ezt azért, mert 
nekem is szívügyem az Aszódi Szakorvosi Ren-
delőintézet jelene s jövője, továbbá azért, mert 
ismerem, elismerem s tisztelem Dr. Bodó Zsolt 
Aszódon a betegekért tett évtizedes munkássá-
gát, s képviselő társaként a városért végzett ön-
zetlen tevékenységét.
A munkát kuratóriumi tagként a rendelőintézet 
munkatársa Ádámné Farkas Zsuzsanna és kép-
viselő társam, Molnár Sándor vállalta örömmel.
A kuratórium átalakításával járó feladatokat Dr. 
Kolozs László Aszód Város jogi képviselője vé-
gezte el, amelyet az új kuratórium nevében tiszte-
lettel itt a lap hasábjain is megköszönök.
Munkánk első eredményét az Aszód Város Kép-
viselő-testülete által kiírt civil pályázaton elnyert 
271.000 Ft-ból megvásárolt fizikoterápiás ké-
szülékek átadásával mutattuk fel. Köszönet illeti 
Aszód Város Képviselő-testületét is, ugyanis egy-
hangúlag támogatta az alapítvány kérését.
Három készüléket vásároltunk, természetesen 
Dr. Haklik Edina főorvos asszony szakmai út-
mutatása mentén.
A CORPOSANO A1 készülék felhasználási terü-
lete az izomfejlesztés, a legyengült végtag rege-
nerálása, keringés, visszérgyulladás utókezelése, 
fogyasztás, elektrokozmetika, részleges bénulás 

kezelése, gerincsérv műtét utáni utókezelése, il-
letve a fájdalomcsillapítás.
A  MINISONO HOME ultrahang terápiás ké-
szülék a nagyfokú integráltságnak köszönhetően 
rendkívül kis méretű és súlyú, műanyag koffer-
ben szállítható, illetve tárolható, így az otthoná-
polásban is kiválóan használható. Az 1 W/cm2 
folyamatos, illetve impulzus üzemű teljesítménye 
alkalmassá teszi izom görcsök, izomfájdalmak, 
ízületi- és íngyulladások, ízületi kopások, elhú-
zódó törések, szájzár, heveny derékfájás keze-
lésére, valamint oldatok, krémek, hatóanyagok 
bevitelére is.
A TENSEL ME-2006 elektromos impulzussal 
stimuláló ingerterápiás készülék alkalmazható 
sérülések kezelésére, alakformálásra, arc, dekol-
tázs, has kozmetikai kezelésére, az izmokban fel-
gyülemlett stressz oldására. Két izomcsoportot 
kezelhet egyidejűleg. Alkalmas izomkezelésre, 
bénult és ép izomra, izomállapot mérésre, ion-
toforézisre, inkontinencia-kezelésre, fájdalom-
csillapításra, elektromasszázsra, speciális TENS 
kezelésekre továbbá stroke rehabilitációra is.
Főorvos asszony elmondása szerint a készülékek 
beváltak és jó szolgálatot fognak tenni a fiziko-
terápiás kezelésre szoruló betegek gyógyítása ér-
dekében.
Az alapítvány nevében eredményes gyógyító 
munkát kívánok a rendelőintézet minden orvo-
sának, asszisztensének és technikai munkatársá-
nak egyaránt.

Az alapítvány további munkájához szívesen fo-
gad felajánlásokat, amelyeket a következő szám-
laszámra történő utalással tud megtenni minden 
kedves felajánló. Kereskedelmi és Hitelbank: 
10402915-50526569-87811014
Az alapítvány nevében köszönöm mindazok-
nak a felajánlását, akik 1% adójukkal támogat-
ták az alapítványt!

Tisztelettel és köszönettel:  
Asztalos Tamás kuratóriumi elnök

Hasznos gépek a fizikoterápiás kezelés szolgálatában
ÁTALAKULT A LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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November 19-tartottuk pályaorientációs napunkat az Aszódi 
Evangélikus Gimnáziumban.  Ezen a pénteken a szokásos tanó-
rák helyett programok egész sora várta mind a végzős, mind az 
alsóbb osztályokat. Utóbbi azért volt újdonság, mert a korábbi 
hasonló rendezvények főként a 11. és 12. osztályosoknak kínált a 
továbbtanulással kapcsolatos alternatívát. Köszönet a nagyszabá-
sú program megálmodásáért és precíz előkészítéséért Osgyániné 
Németh Márta igazgatóhelyettesnek.
A végzősök programja egy fórummal kezdődött. Dr. Hankó  
Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral  Dr. Péterfi 
Gábor kutatótanár beszélgetett. Az államtitkár többek között a 
felsőoktatás átszervezésének okairól és céljairól adott tájékozta-
tást, illetve arról, ez hogyan érinti a jelenlegi és a jövőbeli hall-
gatókat, de  szóba került az ösztöndíjrendszer és az ERASMUS 
nyújtotta  lehetőségek is. Bár a diákok nem nagyon kérdezgettek, 
az államtitkár egy párbeszéddel kiderítette, többen már pontosan 
tudják, hová  adják majd  be a jelentkezésüket.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP  
NEM CSAK VÉGZŐSÖKNEK

Ezt követően a 12. osztályosok az Oktatási Hivatal munkatár-
saitól pontos tájékoztatást kaptak a felvételi eljárás menetéről. 
Következő programként az egyetemek képviselőinek előadásaira 
siettek, hogy megtudják, az adott campuson mi vár rájuk a sike-
res felvételit követően. Több egyetemről iskolánk egykori diákjai 
tartottak előadást, nem véletlenül. A 2016-ban létrehozott EG-
ALUMNI csoportnak közel ezer aktív tagja van és folyamatos a 
volt diákokkal való kapcsolattartás. Ennek köszönhetően hamar 
megtelt az előadók 30 fős kerete.

Amíg az alsóbb korosztályok kézműveskedtek, illetve különböző 
programokon, önismereti tréningeken vettek részt, addig a 10. 
osztályosok programjainak középpontjában a fakultációválasztás 
volt. Ők jövőre a tanórák 20%-ában az általuk választott tantár-
gyakat tanulják majd.
A pályaorientációs napról pozitív visszajelzések érkeztek, diákja-
ink hasznosnak tartották  az eseményt,  amelynek nemcsak a jövő-
beli tervek kialakítása volt a hozadéka, hanem a közösségépítés is.

Hogy mi a jó döntés a továbbtanulást illetően? Dr. Hankó Balázs 
frappáns választ adott: arra a területre kell menni, ami tetszik. Ha 
ez megvan, bele kell tenni a legtöbb energiát. 
Megszívlelendő mondatok.

Rácz Zoltán 
 

Fotók: Rácz Zoltán
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Különleges programon vehettek részt 
2021. november 19-én a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola és a Rákóczi úti tagiskola 
diákjai. A Szurkolók az Állatokért Alapít-
vány tagjai tartottak kutyás bemutatóval 
egybekötött előadást a felelős állattartás-
ról, és a rendőrség munkatársainak közre-
működésével megismertették a gyerekeket 
négylábú barátaink természetével, tanít-
hatóságával és fontos munkájával. 

Az alsósok és felsősök egyaránt kitörő lel-
kesedéssel fogadták Jacket, a rendőrkutyát, 
aki hűen követte gazdája utasításait. A 
gyerekek megtudhatták, mennyi feladata 
van egy rendőrkutyának és milyen sokféle 
bűnügy felderítésében segíti a rendőrség 
munkáját. Hasonló örömmel és szeretettel 
vették körül az alapítványt kísérő Ronint, 
a mentett kutyát, akit embertelen körül-
mények közül, félvad állapotban fogadtak 
be gazdái, de mára már kiegyensúlyozott, 
barátságos és boldog kutyaként éli min-
dennapjait. 

A gyerekek maguk is megtapasztalhat-
ták, hogy milyen egy engedelmes, jól ne-
velt kutya, és hogy szeretettel, törődéssel 
mennyi mindent meg lehet tanítani nekik. 
Aki szerette volna, kipróbálhatta, hogyan 

teljesítik a parancsszavakat, és jutalomfa-
lattal is kedveskedhettek nekik. 
Az alapítvány tagjai amellett, hogy beszél-
tek a munkájukról, a rossz körülmények 
közül mentett, befogadott állatok sorsáról, 
felhívták a gyerekek figyelmét a helyes, fe-
lelősségteljes állattartásra.

A legfontosabb, megszívlelendő tanács 
mielőtt kutyatartásba fognánk, hogy ne 
pillanatnyi szeszélyből döntsünk, mérle-
geljük, valóban gondját tudjuk-e viselni 
egy állatnak, hiszen egy kutya nem játék-
szer, hanem érző lény, aki a figyelmünkre, 
gondoskodásunkra vágyik, s nem csupán 
néhány hétre, hónapra, de hosszú évekre 
a társunkká válik. Praktikus, minden-
ki számára hasznos tanácsokat is adtak, 
elmondták többek között azt is, hogy a 
kutyaházba a könnyen átázó rongyok, 
szőnyegek helyett célszerűbb szalmát ten-
ni, ami nemcsak melegíti, de szárazon is 
tartja kedvencünket a hűvösebb, nyirkos 
időben. A nagyobbaknak az ivartalanítás 
szükségességéről is beszéltek, amellyel el-
kerülhető, hogy növekedjen a kóbor, sze-
rencsétlen sorsú kutyák száma. 
Felhívták a figyelmet a menhelyeken lévő 
állatok helyzetére is, és arra a lehetőségre, 
hogy ha nem is tud mindenki befogadni 
egy kutyát, de élelmiszerrel, néhány fel-
szereléssel, alkalmankénti látogatással, 
kutyasétáltatással hozzájárulhat az álla-
tok életminőségének javításához. A gye-
rekek már jóval az esemény előtt elkezd-
ték gyűjteni a menhelyek lakóinak szánt 
kutyatápokat, pokrócokat, kutyaápolási 
termékeket, amelyek szükségesek az álla-
tok ápolásához, gyógyításához. Mindenki 
rengeteg élménnyel és új tudással gazda-
godva ment haza ezen a napon, sokan az-
zal a jóleső tudattal, hogy adományaikkal 
segíthettek néhány nehéz sorsú állaton.

Köszönet a szervezésért a szülői munka-
közösség elnökének, Rácz Krisztinának, 
minden segítőnek és a lelkes adományo-
zóknak!

Zádori Mónika

ÁLLATVÉDELMI PROGRAM A CSENGEYBEN

ÁLLATORVOSI RENDELŐK ASZÓDON

Aszódi Állatorvosi Rendelő
Dr. Fodor Sándor
2170 Aszód, Kondoros tér 46.
+36 20 446-0938
kalkustrade@gmail.com

Állatorvos
Dr. Németh Mihály
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
+36 28 400-207

Turul Állatorvosi Rendelő  
és Patika
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 65.
+36 30 828-1679

KUTYÁS BEMUTATÓ ÉS BESZÉLGETÉS A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRÓL



Miután az aszódiak nagy érdeklődést mutatnak a Podmaniczky 
család és a kastély sorsa iránt, kérem, engedjék meg, hogy néhány 
emlékező gondolatot megosszak a közelmúltban, 96 éves korában  
elhunyt dr. Tóth Pálné sz. báró Podmaniczky Zsuzsannáról, akit  
2021. október 15-én, Budapesten helyeztek örök nyugalomra a  
Farkasréti temetőben, római katolikus szertartás szerint.  

Podmaniczky Júliáról írt doktori disszertációm kutatása kap-
csán jutottam el Budapesten Zsuzsi nénihez, akinek a Podmaniczky 
családfán a Sándor-ág leszármazottjaként, dédapja Podmaniczky 
Ármin báró, dédanyja gróf Keglevich Emma volt. Nagyapja, báró 
Podmaniczky Elemér még az aszódi kastélyban született és kisgyer-
mekkorát is itt töltötte, amíg az épület sorsa el nem vált a családtól. 
Zsuzsi néni dédapja, Ármin báró, Podmaniczky Júlia írónő legfiata-
labb öccse volt. 

A kölcsönös bizalom szinte az első találkozásunkkor kialakult, 
hiszen a Podmaniczkyak több évszázados múltja mindkettőnk 
számára varázslatos erővel szőtte át beszélgetéseink perceit, és visz-
szarepített minket az elmúlt történeti korszakokba. Több éven át 
jártam a családhoz és különös kegyelemnek érzem, hogy bizalmuk-
ba fogadtak, őszinte mély barátság alakult ki közöttünk. Péntek 
délutánonként Budapesten, az Ilona utcai nappaliban és az ódon 
növényzetű kertben számos történetet, emléket hoztunk vissza a 
jelenbe, egy-egy finom tea és sütemény kíséretében. 

Podmaniczky Zsuzsi néni szép kora ellenére maga volt a megtes-
tesült kortalanság. Délceg testtartása, világlátása, derűs szemlélete 
őrizte egy letűnt társadalmi osztály értékrendjét, szokásrendszerét. 
Könnyed gesztusai szikáran őrizték az arisztokrata dédszülők, a 
gróf Keglevichek és báró Podmaniczkyak jellemvonásait. Miközben 
mesélt, meg kellett állapítanom, hogy ő maga is történelem. Példa-
értékű volt műveltsége, szellemi frissessége, nyitottsága a gyorsan 
változó, internetes és digitális környezeti változásokra. Derűs mo-
solya, sugárzó szeretetteljes jó kedélye, az Istentől kapott belső lelki 
békéje mindenkit elvarázsolt. Életét a számára legfontosabbaknak 
szentelte, gyermekorvos férje mellett gondosan irányította a családi 
életet, gyermekeket nevelt és háztartást vezetett. A szellemi frisses-
ség megőrzésére egészen egyszerű recepteket használt. Szeretett 
rejtvényt fejteni, rádiót és riportokat hallgatni. Tevékeny maradt 
akkor is, amikor már egyre ritkábban hagyta el az otthon falait. 
Végzett titkos tevékenységet is.  Írt. Ha jól tudom, önéletrajzot. Sze-
rénységből erről kevesebbet beszélt, épp csak említette, ajándéknak 
szánta, hogy ő is hagyjon valami szellemi forrást az utókorra.

Örömteli büszkeséggel és felelősségteljesen őrizte családja múlt-
ját, képeket, leveleket, kedves tárgyi emlékeket. A családi múltra 
vonatkozó források, oklevelek ugyan már nem voltak a birtoká-
ban, mert azokat az édesapja átadta tudományos kutatás céljából a  
Magyar Tudományos Akadémiának, de nappalija valóságos múze-
um volt, ahol egy-egy kedves kegytárgyat, értékes festményt, képet 
őrzött a Podmaniczky család jeles tagjairól. Szívesen mesélte, hogy  
Rotterdamban született 1925-ben. Az Angolkisasszonyok  

Intézetében tanult Budapesten. A II. világháború szörnyű bom-
bázásait a Podmaniczky nagybácsik és nagynénik segítségével vé-
szelte át. Hűen gyűjtötte és őrizte a Podmaniczkyakról megjelent 
újságcikkeket, könyveket, és boldogan mesélt arról, hogy felkereste 
a felvidéki trencséni ágból fellelhető ős, Podmaniczky Rafael sír- 
emlékét is. Örömmel emlékezett Frigyes bácsira, lelkesen olvasta  
Podmaniczky Júliáról írt tanulmányaimat, és hűen gondolt déd-
nagyapja, Podmaniczky Ármin utódai közül, Elemér nagyapára és 
Tarnay Fanni mamára, Georgia és Edit nénire, Péter nagybácsira, 
édesanyjára és a Petrás-Basilides rokonságra, és megkerülhetet- 
lenül, édesapja, báró Podmaniczky György fájó emlékére, akit ko-
rán elveszített. Lányai, Keke és Babu pedig a legnagyobb és legsze-
retetteljesebb támaszai voltak a mindennapokban.

A II. világháború befejezése után a berendezkedő kommunista 
államhatalom gyűlölt ellenségképe lett az arisztokrácia. Egy tollvo-
nással megtiltották a bárói, grófi címek és rangok viselésének jogát. 
Ez Zsuzsi néni életére is hatással volt, szeretett volna tanítónői pá-
lyára menni, de arisztokrata származása miatt nem tanulhatott to-
vább, hiszen a család anyagi helyzete erősen megroppant a vagyon- 
elkobzások következtében. Ő alkalmazkodott az új világrendhez, 
de szíve mélyén soha el nem múló szeretettel pakolgatta és őrizgette 
azokat a Podmaniczkyakról szóló képeket, könyveket, tárgyi emlé-
keket, amelyeket a második világháború viszontagságai közt meg 
tudott menteni. 

Fontos volt számára a Podmaniczky család múltja. Elsősorban 
nem a főnemesi származás, hanem a Magyarország 18-19. századi 
művelődéstörténetében betöltött szerepük. Az alkotó és a haza javát 
szolgáló tevékenységükre volt nagyon büszke. 

Zsuzsi néni az aszódi Podmaniczky Júlia Nőegylet tiszteletbeli 
tagjaként figyelemmel kísérte az egyesület tevékenységét. Mindig 
érdeklődéssel fogadta az aszódi Podmaniczky-kastéllyal kapcsola-
tos információkat. Két évvel ezelőtt, 94 évesen, még megtekintette 
a kastély belső tereit a Nőegylet tagjaival. Ha meghívást kapott egy-
egy Podmaniczkyakkal kapcsolatos közéleti rendezvényre, amíg 
fizikai erőnléte, egészségi állapota megengedte, örömmel részt vett 
ezeken az alkalmakon

Olykor a Nőegylet tagjai is ellátogattak hozzá. Kedves emlékünk, 
amikor elkészítettük a karácsonyi gömbdíszt a Podmaniczky- 
kastély szimbólumaival, és egyet elvittünk a karácsonyfájára is. 
Ennek nagyon örült. További bensőséges kötődése is volt a 96 
éves Zsuzsi néninek Aszódhoz. Itt tanult a Horthy-korszakban, az  
Evangélikus Gimnáziumban az öccse, Ifj. Podmaniczky Elemér, 
aki sajnálatos módon tüdővészben korán elhunyt, és vele kihalt en-
nek az ágnak a férfi ága. 2021 októberétől már mindketten örök ál-
mukat alusszák egymás mellett, közös családi sírhelyen, Budapesten, 
a Farkasréti temetőben.

A család megtisztelő kérésére Podmaniczky kutatóként a te-
metésen egy beszéddel búcsúztam, melynek átírt változata e cikk,  
Kovács Ferencné Erzsike pedig a Nőegylet nevében egy Áprily Lajos 
verssel búcsúzott az elhunyttól.
Zsuzsi néni emléke örökké él a szívünkben.

Szilágyi Zita a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnöke

BÚCSÚZUNK



Az élet apró csodái
RENDHAGYÓ RIPORT BARNÁNÉ VANKÓ MÓNIKÁVAL

A következő riportalanyom nem kedveli 
a feltűnést, és bár sok helyen jelen van, 
mégsem szereti magát előtérbe helyezni. 
Idén, az augusztusi 20-i városi ünnepsé-
gen a 2020-as évben díjazottakkal együtt 
Barnáné Vankó Mónika óvodapedagógus 
több évtizedes közösségért végzett sokrétű 
munkájáért, példamutató szakmai hoz-
záállásáért átvehette az Aszód Városért 
díjat. Ezt is szerénységgel fogadta, pedig 
akik ismerik - s szép számmal akadnak 
ilyenek a városban -, egyetértenek abban, 
hogy ha valaki, ő biztosan megérdemli az 
elismerést. Igazi elhivatottsággal végzi 
a rá bízott feladatot, s nemcsak nézi, de 
látja is az őt körülvevő világot. Vajon há-
nyan vesszük észre a jót, a szépet, milyen 
gyakran vagyunk hálásak az élet min-
dennapi ajándékaiért? Talán a legtöbben 
csak elhaladunk mellettük, talán csak 
megrántjuk a vállunkat, talán még azt 
sem. Amikor megkerestem Mónit, hogy 
riportot készítsek vele, ő azt mondta nem 
szívesen beszélne magáról, sokkal inkább 
arról, hogy miért szeret Aszódon élni, mi 
az, ami fénnyel vonja be a napjait. Így az-
tán a mostani portré eltér a megszokottól, 
ez sokkal inkább egy vallomás. 
Ha tehetném, gyönyörű, arannyal átszőtt 
szalaggal átkötve, karácsonyi ajándék-
ként nyújtanám át mindenkinek. 

Fogadják szeretettel!

SZERETEM:
Nyári estéken a lakótelep házai előtt ülő 
emberek lassú beszélgetését.
A bármin könnyekig nevetni tudó, im-
pulzív, nyitott fiatalokat, akik iskola előtt-
után hömpölyögnek a város utcáin.
A lovaskocsit az utasaival, mely időnként 
feltűnik a nagy forgalomban, a gyeplőt 
tartó édesapával, középen a fonott, hosz-
szú copfú kislányukkal, a másik szélén a 
vigyázó szemű édesanyával.
A romjaiban is gyönyörű kastélyunkat, 
ami ha mesélni tudna! Ebben a mesében, 
bármilyen furcsa, már mi, most élő embe-
rek is benne lennénk!
Annak az idős házaspárnak a  látványát, 
akik kézenfogva, egymásba kapaszkodva, 
60 éve együtt haladnak jóban-rosszban.
Az új vasútállomás várójában az egész 
falat kitöltő, hatalmas Petőfi idézeteket. 
Mennyi mindenről árulkodnak…
A főúton a kereskedőket, ahogy karba tett 
kézzel, ha éppen ráérnek, nézelődnek, kö-
szöngetnek, beszélgetnek az arra járókkal. 

(Hány száz éve is zajlik ez a folytonosság 
ezen az utcán?)
A régi aszódi fényképeket, melyeket nézve 
belénk hasít mindig a bizonyosság, hogy 
csak vendégként vagyunk itt a Földön.
Az aktív, nyugdíjas barátnőket, akik da-
colva az évekkel, nordic walking-al ren-
díthetetlenül, kitartóan járják a környező 
természetet.
A temető messziről is jól látható hatalmas 
fasorát, amely alatt oly sokan összekul-
csolt kézzel várják a feltámadást.
Az egyik húsbolt előtti kedves apró napi 
üzeneteket, melyek főleg egy rosszabb na-
pon szívet melengetőek.
Gödöllő felől a látványt, ami hazatéréskor 
fogad a széles Galga völgyére, balra hátul a 
homályos Naszályra, szemben a lágy dom-
bokra, a Galgára.
A Szentkereszt melletti padon barátokkal 
beszélgetni az élet dolgairól és rácsodál-
kozni a mindig friss virágokra, mécsesre... 
Vajon ki és miért viszi ki a virágokat?
Háta mögött tartott kézzel évtizedek óta a 
járdán sétálgató kedves tekintetű idős em-
ber látványát.
Az evangélikus templom messziről világí-
tó, utat mutató gyönyörű tornyát.
Azt a rászorulónak mondott régi ismerőst, 
aki minden reggel pontban 7.00-kor elin-
dul az aznapi alkalmi munkájára, legin-
kább az erdőre fát vágni, aki mellett nem 
lehet elmenni anélkül, hogy egy jó szót ne 
szólt volna az emberhez…
A különlegesen szép rajzolatú dombvonu-
latokat és a köztük húzódó Hosszúvölgyet, 
ami a természettől kapott ajándékunk, 
ami egész évben valamiféle másfajta bol-
dogságot nyújthat annak, aki fogékony rá. 
Lenyűgözőek az évről-évre hűségesen 
visszatérő gólyáink, melyek teremtett vi-
lágunk csodái.
A hétköznap esti miséken is állhatatosan 
Istent kereső férfiakat, asszonyokat.
A cukrászdáinkat, melyek baráti találko-
zások méltó helyszínei mellett, ma már va-
lódi kulináris élvezetet is nyújtanak.
A „szent őrült” embereket, akik most is 
velünk élnek, akik céljaikért már-már 
emberfeletti dolgokra képesek! (A régiek 
közül mindig megdöbbent Somogyi Adolf 
aszódi órásmester, aki 1896-ban szaba-
dalmaztatta a vízóra zseniálisan egyszerű 
találmányát, melynek alapját a mai napig 
a világon minden háztartásban és benzin-
kúton használjuk.)
A Hosszúvölgyi visszhangot, mely ked-
vező légköri viszonyoknál akár 3-4 

szótagot is visszamond a pontos helyét 
megtalálóknak.
A zsidó temetőben - szinte zavarba ejtően 
érezhető - szakrális hangulatot.
Szeretem, hogy láthatok olyan embere-
ket, akik önként odalépnek valaki mellé, 
önzetlenül, érdek nélkül felkarolnak csa-
ládokat, jó ügyeket, akik figyelmükkel, 
idejükkel, javaikkal példaadóan gazdál-
kodnak.

VÉGÜL,  
DE NEM UTOLSÓSORBAN AZ 
ENGEM 35 ÉVE KÖRÜLVEVŐ  
„GYEREKSZÁJAT” MELYBŐL 
NÉHÁNY GYÖNGYSZEMET 
MEGOSZTANÉK MINDENKIVEL.

Dani büszkélkedik:”Én már nem vagyok 
tejérzékeny! Megműtöttek rá Kistarcsán!”
Hátizsákos túra előtt reggel. Patrik a túra 
napján színes melegítőben jön oviba, Peti, 
ahogy meglátja, odakiált neki: „Figyeljé-
tek, Patrik ma jelmezben jött oviba!”
Andris ebéd közben az asztalnál: „A mi 
kutyánk nem fog meghalni, mert ekkora 
(mutatja) muszklija van!”
Szirka ebéd közben szomorkodva, sírva 
mondja: „Óvónéni, folyik az izzadás a sze-
memből!”
Torna után átöltözés közben Patrik büsz-
kélkedik: „Az én anyukám olyan ügyes, 
hogy duplán tud cigánykerekezni!” Mar-
tin rákontráz: „Az én anyukám meg olyan 
ügyes, hogy megy a kötélen biciklivel és 
közben cigánykerekezik!”
MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?
Vivi: „Pénztáros leszek, mert soha nem 
voltam még pénztáros!”
Bendi magabiztosan: „Betongyári igazga-
tó, mert szeretnék sok pénzt magamnak!”
Misi: „Huszár leszek! Már eldöntöttem 
rég!” (Mondja ezt 4 évesen.)
Heléna: „Én biztosan rendőr leszek! Mert 
a Rendőrakadémia olyan vicces, mindig 
nevetek sokat rajta! Amerikában leszek 
rendőr, új rendőr sapkám lesz!
Fülöp: „Az orvos az sok pénzt kap...(gon-
dolkodik)...de nem leszek orvos, mert fé-
lek a tűtől!”
Botond: „Mozdonyvezető leszek! (Kétség 
nem fér hozzá!) Túró Rudit, joghurtot, pu-
dingot veszek majd.”
Tomi: „Igazgató leszek, csak még nem tu-
dom milyen...”
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Már a kezdetektől napjainkig 
olvasható az Aszódi Tükör új-
ság a városunk honlapján.

Az Aszódi Tükör első száma 
1989 májusában jelent meg, 
mint a Művelődési Ház köz- 
érdekű kiadványa. A kiadó 
egészen 1993 januárjáig a Mű-
velődési Ház volt. 1993 febru-
árjától az újság Aszód Város 
havilapjaként jelenik meg, az 
Önkormányzat kiadásában. A 
lap immár 32. esztendeje töret-
lenül szolgálja a helyi esemé-
nyek, beszámolók, interjúk, hí-
rek, hirdetések iránt érdeklődő 
olvasókat. A digitalizáció fejlő-
désével az Aszódi Tükör 2006 
januárjától a város honlapján 
is olvasható. Az előtte lévő szá-
mokat mostanáig azonban csak 
a múzeumban, a könyvtárban 
és a gyűjtők házi archívumá-
ban lehetett fellelni. Ezt a hely-
zetet az utóbbi hónapokban 
megváltoztattuk.
Az információhoz való szabad 
hozzáférés kiszélesítése és váro-
sunk szeretete motivált minket, 
AIKI-s munkatársakat abban, 
egyetértve városunk vezetésé-
vel, hogy az Aszódi Tükör újsá-
got elérhetővé tegyük a kezde-
tektől napjainkig.
A tizennyolc évfolyamnyi újság 
szkennelését Mészáros Attila 
kollégánk és a nyári diákmun-
kán a múzeumban tevékenyke-
dő Both Sára egyetemi hallgató 
végezte. A hiányzó számokat 
Klamár Balázs főmuzeológus 
vitte gépre. Összesen 4.500 ol-
dalt digitalizáltak. A közzété-
telhez szükséges munkálatok 
Mészáros Attila munkáját di-
csérik, magát a kész anyagot a 
honlapra dr. Negyela Katalin 
aljegyző asszony töltötte fel.
Az újságokban a tartalomra 
keresőszavakkal a „ctrl f7” 
billentyű kombinációval ráke-
reshetünk, s a „ctrl c – ctrl v” 
módszerrel a megtalált tarta-
lomrész ki is vágható, s a kí-
vánt helyre beilleszthető.
Jó szórakozást, kellemes  
múltidézést kíván az AIKI 
csapata.

VÉGIG A  
ZARÁNDOKÚTON...

 A TELJESSÉG 
KEDVÉÉRT

Talán sokan nincsenek tudatában, milyen kiemelt 
helyzetben van Aszód a Mária zarándokút része-
ként. A városban közlekedők nap mint nap végig 
járják, járhatják azt az útszakaszt, mely a Falujá-
rók útjától, a Gesztenye soron át a körforgalomig, 
majd a Kossuth Lajos út mentén az Ady Endre út 
Galgáig kivezető  részéig , teljes egészében pedig 
Mariazelltől, mintegy 1400 kilométeren át  egé-
szen Csíksomlyóig tart. Zarándokolni annyit je-
lent, hogy csoportosan, vagy egyénileg foglalkoz-
ni magammal, magunkkal, s nem utolsó sorban 
a jó Isten dolgaival. A fizikai megpróbáltatások 
nemcsak a testet, de a lelket is megtisztítják.

Mi végre? Ki vagyok, mi a dolgom, mit tehetek 
még magamért, magunkért e világon. Tudatosan 
nem akartam tudományosan megfogalmazni a 
zarándoklat miértjét, mert magam is többször 
átéltem már ennek az élményét. Úgy tűnik, máso-
kat is foglalkoztatott ez a gondolatsor, mert Kar-
tal felől egy, a közelmúltban állított, betonból ké-
szült kereszt, rajta a megfeszített Jézus, és Mária kegyszobra hívja fel az arra járók figyelmét e fontos  
útszakaszra.

Elgondolkodtam. Büszkék vagyunk rá?  Vagy csak egyszerűen tudomásul vesszük, hogy ilyen is van 
Aszódon? Mint gyakorló zarándokló arra kérem polgártársaimat, ha látnak egy csoportot, váltsanak 
néhány szót velük, érdeklődjenek, merről jöttek, van-e valamire szükségük, mert a biztató szavak 
olykor nemcsak lelki, de testi erőt is adnak a tovább jutásra.
Többen nagyon örülünk ennek a jelnek. Tapasztalatunk szerint nem fogja bántás érni, mert a nagy 
forgalom mellett is nyugodt ez a terület. Azonban jó lenne néhány pad a fáradt vándoroknak meg-
pihenni egy kicsit! Ez legyen mindannyiunknak – ha jelképesen is – ajándék, egy hosszú nap zarán-
doklata után.                                   

                                                                                                                                      Kovács I. Csaba

AZ ASZÓDI ZARÁNDOKÚT ÉRDEKESSÉGEI

A KERESZTET AZ ASZÓDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG ÁLLÍTTATTA. 
A zarándoklás (latinul peregrinatio) jelentése: utazás szent helyekre. Közép-Európa összes 
szent helyét túra utak kötik össze. A legnagyobb, a Mária út, mely népünk Máriához kötődő 
szent helyeit (kegyhelyeit, kápolnáit, forrásait) csatolja be az európai zarándok vérkeringésbe. 
A zarándoklás azonban nem egyszerűen utazás, túra, vagy kirándulás. A zarándokút lépései 
elsősorban belső lépések az emberi szív szentélye, és Isten irgalmának élő forrása felé. A gya-
loglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás 
élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az 
ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul 
a szemlélete is.

2011 óta az aszódi javítóintézet növendékei minden évben részt vesznek a Szívek Hálaadó 
Zarándoklata névre keresztelt sétán, amely eredetileg egy javítóintézeti munkatárs felépüléséért 
indult. Lakos Mária Lujza nevelőnek, a program fő szervezőjének köszönhetően ezek az alkal-
mak rendszeressé váltak, július elején, a katolikus naptár Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódóan, 
mindig elindulnak az Aszódot és a máriabesnyői templomot összekötő 15 km-es útra, időnként 
megállva és imádságokat mondva. A növendékek és a külső résztvevők mintegy hetvenen (kör-
nyékbeli barátok, ismerősök, jótevők, családtagok is) nemcsak lelki terheiket viszik ilyenkor, 
hanem a fiúk – egy hordozható tartón – azt a Jézus Szent Szíve szobrot is, amely az intézet 1906-
ban felszentelt, majd 1960-ban lerombolt templomának tartozéka volt, s amelyet a múltban a 
vallásos ünnepeken körmenetben hordoztak körbe a városban. 
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DECEMBER
KARÁCSONY HAVA – TÉLELŐ – ÁLOM HAVA
December nevének jelentése a latin „decem” (jelentése: tíz) szó-
ból származik, mely az ókori római kalendárium első hónapjától, 
márciustól sorban a tizedikre mutat.

Karácsony hava. A karácsonyi ünnepkör (eredete az 5-6. század-
ra vezethető vissza) az advent első vasárnapjával veszi kezdetét, 
és egészen vízkeresztig tart (január 6.), mely egyben a farsang 
kezdőnapja is. Az advent szó a latin adventus Domini kifejezésből 
ered, melynek jelentése: az Úr eljövetele. Ez az időszak a lelki fel-
készülés ideje karácsonyra. Ezen heteket régebben böjttel is meg-
szentelték (kisböjt ideje).

A karácsonyfa-állítás magyarországi hagyományának aszódi 
vonatkozása is van, hiszen a Szászországból származó Jänken-
dorf-Nostitz Eliza, Podmaniczky Károly báró második felesége 
volt az elsők egyike, aki – németföldről hozva magával e bensősé-
ges szokást – hazánkban gyertyával, díszekkel ékesített fenyőfát 
állított karácsonykor az 1820-as évek közepe táján. (Egyes fel-
jegyzések szerint Mária Dorottya Württemberg hercegnő, József 
Nádor felesége 1820 körül, vagy grófnő Brunszvik Teréz honosí-
totta meg e tradíciót 1824-ben Bécsből Pestre).

Decemberhez kötődő, népi megfigyeléseken alapuló mondókák:
„A Lucának híres napja a napot rövidre szabja. Téli mennydörgés 
– meglesz a jó termés.
Zöld karácsony rossz, fehér húsvétot hoz. János-nap ha borús, a 
termés igen dús.”

Könyvtári ajánló

KARÁCSONYI HANGULAT – MAGYAR NOVELLÁK

A kellemes, meghitt téli estékre, az ünnepek ünnepére szánt kötet a huszadik századi és kortárs irodalomból 
válogat kedves, megható, és talán kevésbé ismert karácsonyi témájú novellákat, többek között Krúdy Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Füst Milán, Szabó Magda, Jókai Anna, Moldova György, Parti Nagy Lajos, 
Kalapos Éva Veronika, Háy János, Zelei Bori (… és mások) tollából.

Dr. ASZTALOS ISTVÁN: A PODMANICZKYAK ÉS ASZÓD

A felvidéki Podmanin településről származó Podmaniczky I. János 1715. július 21-én Aszódon feleségül vette Osztroluczky Juditot, itt 
letelepedett, ezáltal megalapította a podmanini és aszódi nemes Podmaniczky családot.

2015 volt az a jeles esztendő, mely emléket állíthatott a Podmaniczky család aszódi megtelepedésének 300. 
évfordulójára. Ez év szeptemberében és októberében dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumalapító-, 
igazgató, történész-muzeológus négy előadásból álló művelődéstörténeti sorozatot tartott a Római Kato-
likus Hitéleti Központban, mely a településünket vallási– és nemzetiségi megbékélés útján, gazdaságilag 
és kulturálisan is felvirágoztató, hazánk történetében is jelentős szerepet betöltő Podmaniczky család 
előtt tisztelgett. 2017 nyarán e négy előadás anyagát tartalmazó családtörténet könyv alakban is megjelent 
a Vörösmarty Társaság kiadásában. 

E különösen szépen és gazdagon illusztrált kismonográfia számos fotót, dokumentum képanyagát és ada-
tot bocsát a kutatók, illetve az Aszód múltja, valamint nemzetünk történelme iránt érdeklődő olvasók 
számára. Számos családi címert mutat be, leszármazási táblát tár fel – már a XV. sz.-i Podmaniczky famí-
lia felemelkedésétől kezdve –, valamint figyelemre méltó portrét fest az egyes családalapítók és leszárma-
zottaik életéről, munkásságáról.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

https://www.kulturaaszod.hu/hirek.html


Aszód, Kossuth Lajos utcában  
95 m2-es üzlethelyiség kiadó

06 (30) 551-1346

Cipész Tomi
Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki!  

Hozza el, és én megjavítom!

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

Nyitvatartás: 
Hétfő: 800- 1400;    Szerda: 1400- 1800;    Péntek: 1200- 1600

Nyitvatartástól eltérően kérem hívjon!

HATALYÁK OPTIKA - 39 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Boldog karácsonyt  Boldog karácsonyt  
kívánunk midenkinek!kívánunk midenkinek!

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/
http://hatalyakoptika.hu/
https://delego.hu/
https://aszodiallatorvos.hu/
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Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

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

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

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

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

FLASH VILL
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  S Z A K Ü Z L E T

2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 63.
ASZÓD ÉS KÖRNYÉKÉN HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

NYITVATARTÁS: hétfőtől-péntekig 730-1700; szombat 800-1200

   +36 (70) 600-1751         flashvillaszod@gmail.com        flash vill aszód

A MI KARÁCSONYI AJÁNDÉKUNK
10% KEDVEZMÉNY DECEMBERBEN*

* A kedvezmény érvényesíthető üzletünkben a hirdetés felmutatásával 2021. december hónapban.

Villanyszerelési anyagok 
hatalmas választékban

Karácsonyi díszvilágítás
kül- és beltérre, ablakdíszek

Világítástechnika, 
LED-es 
fényforrások
L
f

Hűtés-, és 
fűtéstechnika

Szigetelt 
kéziszerszámok

2

mo
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2021. 11. 28.2021. 11. 28.
KIGYÚLNAK A VÁROS  KIGYÚLNAK A VÁROS  
ÚJ ÜNNEPI FÉNYEIÚJ ÜNNEPI FÉNYEI

1700 Első adventi gyertya  
 meggyújtása
 Az Aszódi Római Katolikus  
 Egyházközség szolgálatával  
 Gyurkovics István, plébános;  
 Stellaria Media Női Kar

1730 Zagyva Banda  
 koncertje

2021. 12. 05.2021. 12. 05.
1700 Második adventi gyertya  
 meggyújtása
 Aszódi Református Gyülekezet szolgálatával 
 Rápolty Dávid, lelkész; gyülekezeti kórus

1730 Adventi köszöntő
 Előadja: a Napsugár Óvoda Csiga csoportja

1800 Stellaria Media Női Kar  
 adventi koncertje 
 Helyszín: Szentháromság templom 

2021. 12. 12.2021. 12. 12.
1500 Lucázás
 Előadja: a Szivárvány Óvoda Katica csoportja

1520 Podmaniczky AMI adventi műsora
 Közreműködik: népi furulyások, Serteperte Néptánccsoport,  
 Csengettyű Ütős Kamaraegyüttes

1520 Bolya Dániel és barátai – gyermektáncoltató
1700 Harmadik adventi gyertya meggyújtása
 Az Aszódi Evangélikus Egyházközség  
 szolgálatával Lőrincz Csaba, lelkész

1730 Szabad-e regölni? – a Netz Produkció  
 betlehemes előadása
1830 Cimbaliband koncert

1500-2000 Kézműves -,  
és jótékonysági vásár

Információk: Telefon: +36 30 216-3667  |  E-mail: kultura@aszod.hu

A rendezvény a hatályos járványügyi előírások betartásával látogatható. Változtatás jogát fenntartjuk.

Programunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.

2021. 12. 19. 2021. 12. 19. 
1700 Negyedik adventi gyertya  
 meggyújtása
 Aszódi Baptista Gyülekezet szolgálatával  
 Papp Szabolcs, lelkész; gyülekezeti kórus

1720 Csengey G. Ált. Isk. kórusának  
 és növendékeinek műsora
 Karvezető: Zsigmond-Varró Beáta

1740 Bim Bam Boys  
 csengettyűzenekar  
 koncertje

Közös gyertyagyújtások
Aszód főterén

Adventi varázslatAdventi varázslat

https://kulturaaszod.hu/hirek.html

