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Aszódi        tükör

Februárra már mindenki belefárad egy kicsit 
a télbe, a rövid nappalokba, az ünnepek utáni 
egyhangú hétköznapokba. A karácsonyi sü-
temény utolsó morzsáinak már az emléke is 
elhalványult, hiányoznak a szabadtéri prog-
ramok, a nyüzsgő kulturális rendezvények. 
Mostanában ez még inkább érezhető, hiszen a 
járvány folyamatos jelenléte erősen korlátozza 
a közösségi események létrejöttét, így a meg-
szokott télutó-túlélő praktikáinkról is sokszor 
le kell mondanunk. Viszont a felfedezés és a 
játék öröme bármikor a rendelkezésünkre áll, 
ezért az Aszódi Tükör szerkesztősége nevében 
szeretném ismét helyismereti felderítő játékra 
invitálni a kedves olvasókat. 

Az előző év februári feladványában többen 
felismerték a fotón látható részlet alapján a 
múzeum előtti téren álló kutat, és egy aján-
dékkosár is gazdára talált. A feladat most is 
hasonló, aki felismeri, hogy Aszód mely ré-
szén készült a fenti fotó, küldje el a megoldást 
elérhetőségeink egyikére (lásd 11. oldal) feb-
ruár 22-ig. A helyes válaszok beküldői között 
ezúttal is egy sok finomsággal teli ajándékko-
sarat sorsolunk ki. Arra biztatok mindenkit, 
ha elsőre nem ismerős a helyszín, ne adja fel, 
inkább tegyen egy nagy sétát nyitott szemmel 
a városban, és fedezze fel a lépten-nyomon 
megbúvó apró részleteket is. Játékra fel!

Zádori Mónika

Tél végi játék

A HAULITS-FÉLE 
SZIKVÍZÜZEM 
Értékes adománnyal, a Haulits-féle 
szikvízüzemben évtizedeken keresz-
tül működő szikvízgéppel gazdago-
dott a Petőfi múzeum gyűjteménye.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

ÉLETRE KEL A  
TÖRTÉNELEM
A török hódoltság idejének katonai  
harci hagyományait felelevenítő 
Falkonetta Kompánia aszódi tagjai-
val beszélgettünk.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

ÚJ VEZETŐSÉG A 
NYUGDÍJAS KLUBBAN 
A Városi Nyugdíjas Klub megtartotta 
éves  közgyűlését, ahol sor került az 
új vezetőség megválasztására, és új 
tagokat is köszönthettek soraikban.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható



Önkormányzatunk kiszámítható, taka-
rékos és felelősségteljes gazdálkodásának 
köszönhetően, tavaly hozzáláthattunk a 
választási ígéreteink között szereplő kom-
munális adó csökkentéshez. Előzetes ter-
veinknek megfelelően, az intézkedés a 70 
évnél idősebb polgárainkat érinti. Célunk 
az, hogy ezen korosztály számára az adó-
nemet 2023-ig, meghatározott feltételek 
mellett, teljes mértékben kivezessük.

A kivezetés első lépéseként döntöttünk 
arról, hogy kérelmére kommunális adó-
kedvezmény illeti meg tulajdoni hányada 
arányában azt az adóalany magánszemélyt, 
aki a 70. életévét a tárgyi adóévet megelő-
zően betöltötte, az adótárgyat képező lakó-
ingatlan állandó lakóhelye és abban élet-
vitelszerűen él. Egyszerűbben fogalmazva, 
aki betöltötte a 70. életévét és tulajdonosa 
vagy haszonélvezője annak a lakásnak vagy 
háznak, amiben él, a tulajdoni hányada 
arányában mérséklést kaphat a kommuná-
lis adóból, amennyiben ezt kéri. 
A kedvezmény mértéke 2021-ben 50% volt. 
A fokozatosság elvét figyelembe véve, 2022-
re vonatkozóan tovább növeltük az érintet-
tek kedvezményét, amit erre az évre 75%-
ban állapítottunk meg.
Ahogyan tavaly, úgy az idén is minden 
érintett tájékoztató levelet kap, ami a ked-
vezményt újonnan igénybe vevők számára 
tartalmazza a kérelem benyújtásához szük-
séges nyomtatványt. Így nincs más teendő, 
mint kitölteni a csatolt kérelmet és szemé-
lyesen vagy postai úton visszajuttatni az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal Adóhatósá-
gához (2170 Aszód, Szabadság tér 9.).
A magánszemélyek 2022. évi kommuná-
lis adójának befizetésére szolgáló csekket 

februárban minden adóalanynak kiküld-
jük. Aki élni kíván az őt megillető kedvez-
mény igénybevételével, kérem ne fizesse 
be a kedvezmény nélküli összeget, mert a 
visszajuttatott kérelmének elbírálása után 
új határozatot fog kapni a kedvezményes 
adóösszegről. Amennyiben mégis befizeti a 
kommunális adó teljes összegét, az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal Adóhatósága a kü-
lönbözetet jóváírja vagy kérelemre gondos-
kodik az összeg visszafizetéséről.
Azok a polgáraink, akik már tavaly is igény-
be vették a kedvezményt, újabb kérelmet 
már nem kell beadjanak! Annyit kérünk 
csupán, hogy az idén megküldött határozat 
alapján fizessék be a kommunális adót.
Bízom benne, hogy döntésünk nyomán né-
mileg enyhülnek a 70. életévüket betöltött 
polgáraink anyagi terhei, s ezzel hozzájáru-
lunk hosszú, boldog nyugdíjas éveikhez.
Amennyiben további kérdése lenne a ked-
vezmény igénybevételével kapcsolatban,  
kollégáim állnak rendelkezésére a 
06/28/500-666 (116-os mellék) telefon-
számon.

Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
polgármester

FOLYTATÓDIK A KOMMUNÁLIS ADÓ 
CSÖKKENTÉSE A 70 ÉVEN FELÜLIEK SZÁMÁRA

A hónap fotója

Takács Gergely: Petőfi gimnázium (2021) – tgfoto.hu

https://www.tgfoto.hu/
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JEGYZŐI SAROK
Mozgalmasan indult a 2022-es év, két  
képviselő-testületi ülés is megtartásra ke-
rült az év első hónapjában. 

2022. január 12-én rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésen a Kakashegy utca hatá-
rán földcsuszamlás okozta károk helyre-
állítására vis maior pályázat benyújtásáról 
döntött a képviselő-testület és döntésével 
biztosította a pályázat beadásához szüksé-
ges önkormányzati önerőt. 

2022. január 25-én rendes képviselő- 
testületi ülésen került megválasztásra a 
Pénzügyi Bizottság új tagja, Dr. Vankó 
László. A döntést megelőzően a Szervezeti 
és Működési Szabályzat módosításáról kel-
lett döntenie a testületnek, majd a jogi kör-
nyezet megteremtésével nem volt akadálya 
a Pénzügyi Bizottság 5 főről 7 főre való bő-
vítésének. A törvényi szabályozás alapján 
a bizottságban képviselő és nem képviselő 
tagok vesznek részt azzal, hogy a bizottság 
tagjainak több mint a felét az önkormány-
zati képviselők közül kell választani. 

Ennek érdekében a képviselő-testület 
döntött Botka Csaba képviselő Pénzügyi  
Bizottságba történő megválasztásáról is, 
így a bizottság 4 fő képviselővel és 3 fő nem 
képviselő taggal folytatja munkáját. 
Dr. Vankó László a jogszabályoknak meg-
felelően a képviselő-testület előtt esküt tett, 
így februárban teljes jogú tagként részt ve-
het a Pénzügyi Bizottság munkájában. 

2021. december 15-én döntött a képvise-
lő-testület az akkor hatályos jogszabályok 
alapján a településfejlesztéssel, telepü-
lésrendezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló önkormányza-
ti rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
2021. december 21-én a Magyar Közlöny 
235. számában kihirdetésre került az in-
gatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. 
törvény hatálybalépésével összefüggő át-
meneti rendelkezésekről, valamint egyes, 
az ingatlan-nyilvántartással területrende-
zéssel, településrendezéssel kapcsolatos és 
kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2021. évi CXLVI. törvény. 

Ennek 44. § 33. pontja módosítja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvényt olyan módon, 
hogy – a korábban rögzített 2022. január 
1-je helyett – 2022. július 1-jével vezeti be 
a településrendezési és településfejleszté-
si tervek készítése és módosítása során az 
E-TÉR-en történő elektronikus egyeztetést. 
Tekintettel arra, hogy Aszód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének döntése 
alapján folyamatban van a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása és a törvény eltolta 
az elektronikus felületen történő egyeztetés 
hatálybalépését, szükségessé vált a rendelet 
visszaállítása a jogszabályok sorába. Ezen 
indokokra tekintettel a képviselő-testület 
megalkotta a településfejlesztéssel, telepü-
lésrendezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletet, amely szövegezésében a jelen-
leg hatályos jogi szabályozást leköveti. 

Az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tar-
tásáról is döntött a képviselő-testület. A 
döntés értelmében az Aranykapu Bölcső-
de 2022. július 11 - 2022. július 29. közötti 
időszakban tart zárva. Az Aszódi Napsugár 
Óvoda 2022. június 27 – 2022. július 22-ig, 
míg a Szivárvány Tagóvoda 2022. július 25 
– 2022. augusztus 19. közötti időszakban 
tart zárva. A zárva tartás idején az ügyelet 
az intézményekben biztosított. A szülők-
nek az intézmények hivatalosan is értesítést 
küldenek a zárva tartás időpontjáról. 
A képviselő-testület 2022. december 22., 
23., 27., 28., 29. és 30. napjára igazgatási 
szünetet rendelt el az Aszódi Polgármesteri 
Hivatalban és a Közszolgálati Tisztviselők 
Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá 
nyilvánította.

Bővül a közterületi térfigyelő kamera-
rendszer az evangélikus templom megkö-
zelítését szolgáló lépcsőnél és járdánál. A 6 
darab kamera nevesítése az önkormányzati 
rendeletben jogi előírás. A kamerarendszer 
bővítésével a jogellenes magatartások meg-
előzése, kiszűrése; a közbiztonság növelé-
se, a bűnmegelőzés, a közterület általános 
rendjének biztosítása; a megfigyelt közterü-
leten található vagyon megóvása, felügyele-

te; a lakosság és a városban tanulmányaikat 
folytatók, illetve ide látogatók biztonságér-
zetének növelése, a jogsértések visszaszo-
rítása; a lakosság magánvagyonának és az 
önkormányzat vagyonának védelme foko-
zottabban megvalósulhat. 

Pályázati forrásból valósulhat meg az 
Aszód, Kondoros tér (hrsz.: 5/1)
– Aszód, Városréti utca [Kondoros tértől 
– Podmaniczky utcáig] (hrsz.: 19) útsza-
kasz felújítása, amennyiben az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása” című pályázatra beadott 
anyag sikeres elbírálást kap. A testület dön-
tött a pályázat benyújtásáról és biztosította 
a pályázathoz szükséges önerőt. 

Döntött továbbá a testület a választási pla-
kátok elhelyezéséről szóló önkormányza-
ti rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
lakásbérleti jogviszony folytatásáról, a 
Dunakeszi Tankerületi Központtal a ta-
valyi évben megkötött doboktatás céljára 
használt terem használatáról szóló meg-
állapodás módosításáról és a II. számú 
felnőtt házorvosi körzetre kötött felada-
tellátási szerződés módosításáról. 
A Magyar Közlöny 235. számában került 
kihirdetésre az egyes kulturális tárgyú és 
egyéb törvények módosításáról szóló 2021. 
évi CXLVIII. törvény, melynek rendelkezési 
alapján a polgármesterek és az alpolgármes-
terek illetménye/tiszteletdíja emelkedett. 
Tény, hogy nem a képviselő-testület dönt 
a polgármester illetményének mértékéről, 
de határozatában deklarálnia kell, hogy az 
Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen 
összegű illetmény illeti meg az adott tele-
pülés polgármesterét.  Ennek megfelelően a 
képviselő-testület feladatának eleget tett és 
határozatot hozott az illetményről, valamint 
az alpolgármester tiszteletdíjáról is.

Lukács Adrienn jegyző
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határozatok
érthetően

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2022/1/


4ASZÓDI TÜKÖR

Néhány héttel ezelőtt, a Városi Könyvtár-
ban, egy megbeszélt időpontban találkoz-
tunk Szabó Péterrel, a Petőfi gimnázium 
korábbi tanárával, aki adományként fel-
ajánlotta a Petőfi Múzeumnak a család 
tulajdonában lévő Haulits-féle szikvíz-
üzemben évtizedeken keresztül működő 
szikvízgyártó gépet. 
E nemes gesztust, itt, az Aszódi Tükör 
hasábjain is tisztelettel megköszöni az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
valamennyi munkatársa. Péter édesany-
ja, Szabó Mihályné Drabon Erzsébet a 
következőképpen foglalta össze adomá-
nyuk történetét.

„Szeretnénk a családunk tulajdonában 
lévő szikvízgyártó gépet az aszódi múze-
umnak adományozni, mint helyi ipartör-
téneti jelentőséggel bíró berendezést.
A gép Kont Oszkár budapesti műhelyé-
ben készült, aki 1920-40 között jelentős 
személy volt a töltőgépek piacán. Több 
szabadalma is volt, többek között a por-
celánbetétes szifonfej, mely több ország-
ban is sikert aratott. Lásd: Bánffi I. –Deák 
L. Alkoholmentes italok 2004.2. 

(Kont Oszkár 1877-ben született Várnán. Az 
1897. június 18-i Pesti Napló című napilapból 
értesülhetünk arról, hogy illetőségét és foglal-
kozását tekintve akkor még kunyerádi (most: 
Zsolnai járás, Szlovákia) kereskedősegéd volt. 
1911-től először csak mint szikvízgyártó, majd 
1913-tól kezdve már mint szóda előállítására 
alkalmas berendezések, nehézgépek előál-
lítója és forgalmazójaként hirdeti magát az 
országos lapokban. 1921-ben bekövetke-
zett halála után a cégét Princz Izidor vette 
át és működtette az 1940-es évek elejéig.  
Klamár Balázs beszúrása.)

Mint több helyen is olvasható, ebben az 
időben gyakori volt, hogy komoly gazda-
sággal rendelkező iparosok a feleségük 
nevén indítottak vállalkozást. Így tett 
Haulits Antal is, aki egy időben az aszó-
di ipartestület elnöke is volt. Országszerte 
gyárak, emeletes bérházak, templomok 
neves építőmestereként tartották számon. 
Aszódon zsinagógát és több lakóházat 
épített, neki köszönhetők az ikladi evan-
gélikus templom tervei, több aszódi utca 
keramit kockával történő borítása. Visz-
szaemlékezések szerint, az aszódi szóda-
gyár az 1920-as évek közepétől már léte-
zett. Az üzemet Haulits Antalné, született  
Szlanka Julianna működtette a Deák  

Ferenc utca 18-as számú házban, ő látta el 
szódavízzel Aszód és környékének lakos-
ságát, valamint vendéglátó helyeit.
A kiszállítás lovaskocsival történt. Írásos 
dokumentumot csak 1939-40-től talál-
tunk egy artézi kút fúrási majd működé-
si engedélyéről. Ez a kút biztosította az 
egészséges vizet a szódagyártás számára, 
de ugyancsak lehetőséget adott a szom-
szédos utcák lakosságának ivóvízzel való 
kiszolgálására is.
1950-től a gép és a berendezési tárgyak 
hagyatéki eljárás során nagyapánkhoz 
Szlanka Józsefhez kerültek, aki 1951-ben 
működtetési engedélyt is kapott, igaz az 
aszódi Földműves Szövetkezet keretében. 

A hatvanas években a szódás Szlanka ud-
varán állandóan zakatolt a szódatöltő gép. 
A nagy forgalom miatt a munkába besegí-
tett a család. Veje, Drabon József, az üzem-
ben váltotta apósát, lánya a könyvelést 
végezte, felesége kiszolgálta a vevőket. A 
szódagyár igazi közösségi fórummá vált. 
Folyamatosan jöttek az emberek szódáért, 
a kútra vízért, közben híreket cseréltek, 
vagy csak egy kicsit beszélgettek. Az utca 
gyerekeinek élmény volt, ha nagyapám, 
vagy később a kocsisok, Chugyik Jancsi, 
Varga Marci és a többiek, a szódásballo-
nok mellé felpakoltak öt-hat gyereket, igy 
szállítva a szódát a Kisbagi csárdába.
A hetvenes évektől fokozatosan csökkent 
a szódagyártás gazdaságossága. Megszűn-
tek a színes, míves, névjeggyel ellátott 
szódásüvegek, megjelentek a műanyag 
palackok és patronos szifonok. Ekkor már 
a Galgavidéke Áfész volt az üzem működ-
tetője. Ráadásul a hatvanas évek végétől 
csökkent a szódagyártás alapjául szolgá-
ló kút vízhozama és nyomása a környék 
újabb kútjainak fúrása miatt. Számolni 
kellett azzal is, hogy a technikai fejlődés 
következtében megváltozott közlekedési 
viszonyok a lovaskocsis szállítást nehéz-
kessé tették, így a gépkocsira való áttérés 
újabb beruházást igényelt volna. Ekkor a 
szikvízüzemben jobbára édesanyánk, Dra-
bon Józsefné, született Szlanka Erzsébet és 
fia ifjabb Drabon József dolgozott. Ez az 
állapot a hetvenes évek közepéig tartott, 
amikor az Áfész az említett nehézségek 
miatt, itt megszüntette a szódagyártást.
A gép azóta pihen.

Úgy gondoljuk, hogy mint helyi ipartör-
téneti emlék, a múzeumunkban méltó 
helyére kerül.”

Szabó Mihályné Drabon Erzsébet

ÉRTÉKES ADOMÁNNYAL GAZDAGODOTT MÚZEUMUNK

A Haulits-féle szikvízüzem

Szlanka Julianna és Haulits Antal

A bakon Szlanka József és unokája Szlanka Irén, a föllépőn Drabon Józsefné
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Könyvtári ajánló

SÁRA SÁNDOR [1933 – 2019]

Sára Sándor 1933. november 28-án 
született Turán. Édesapja aljegyző volt; 
amikor 1941-ben jegyzői állást vállalt 
Ikladon, a család odaköltözött. Sándor 
másodikos elemista korától Aszódra 
járt iskolába. A gimnáziumot már a 
jászberényi nagyszülőknél folytatta, 
mert az édesapját internálták a háború 
alatt. Három esztendő múlva tért visz-

sza Aszódra, majd Berettyóújfaluban tanult, végül Budapesten, a 
Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett 1952-ben. A Színház- és 
Filmművészeti Főiskola operatőr szakán diplomázott. 1956-ban a 
főiskolán tagja volt a forradalmi bizottságnak. Már középiskolás 
diákévei alatt a fotózás szerelmese lett. Állandó utazásai, „csa-
vargásai” alkalmával az élet kendőzetlen valóságát, arcokon tük-
röződő életsorsokat örökített meg. Huszárik Zoltán filmrendező- 
forgatókönyvíróval (domonyi születésű gyerekkori jó barátjával, 
aki iskolatársa volt az aszódi gimnáziumban) a hatvanas években 
csatlakoztak a fiatal alkotókból álló, kísérletifilmes Balázs Béla 
Stúdióhoz. Első játékfilmjét – mely önéletrajzi ihletésű - Feldobott 
kő címmel 1968-ban forgatta. Huszárik Zoltánnal közös alkotásuk 
a Krúdy Gyula művéből adaptált Szindbád (1971). Gazdag életpá-
lyája több mint harminc operatőri-, és több mint harminc rendezői 
alkotással meghatározó szerepet játszik a magyar filmművészet-
ben, köztük olyan kultikus alkotásokkal, mint a Sodrásban (ope-
ratőr, 1964), az Árvácska (operatőr, 1976), a 80 huszár (rendező, 
forgatókönyvíró, operatőr, 1978), Tájak, borok, városok (rendező, 
operatőr; dokumentum sorozat, 2000).
Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, ope-
ratőr, Tura nagyközség díszpolgára, a nemzet művésze, kiváló és 
érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 
Magyar Örökség-díjas, Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztje csillaggal kitüntetett művész. A Duna Televízió főigazga-
tója, majd hét éven át elnöke. Kimagaslóan sikeres pályafutását 
Kossuth-nagydíjjal is jutalmazták, melyet Áder János köztársasági 
elnöktől vett át 2018-ban.
2018 áprilisában létrehozta a Feldobott Kő Alapítványt, melynek 
célja ösztöndíj adományozása a Galga mentén élő vagy onnan 
származó fiatalok alkotó- és előadó-művészeti, népművészeti vagy 
ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységének megsegítésére, a 
Galga mentéről készített művészeti és tudományos produktuma-
inak támogatására.
Jelen kötet előkészítését a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó, a 
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és Sára Sándor még együtt 
kezdte el, de sajnos már nem tudták együtt befejezni: Sára Sándor 
2019. szeptember 22-én elhunyt. A könyv 2020-ban került kiadás-
ra a Sára család közreműködésével.
A gazdag életművet feltáró fejezetek, a közel 200 fotót bemutató 
képgaléria megbecsüléssel és alázattal tiszteleg Sára Sándor mű-
vészetének öröksége előtt, bemutatva hat évtizedes munkásságát, 
személyiségét, alkotói filozófiáját, költői látásmódját, kötődését 
szülőfalujához, a Galga mentéhez, a hazához.
Életútja előtt főhajtással adózva, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma 2020-ban Sára Sándor- díj elnevezéssel filmeseknek adomá-
nyozható állami szakmai kitüntetést alapított, melyet azok a negy-
ven év alatti rendezők, operatőrök, forgatókönyvírók kaphatnak, 
akik műveikkel elsősorban a nemzeti összetartozás fontosságára 
hívják fel a figyelmet.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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Meséljetek nekünk egy kicsit arról, hogy 
pontosan mit foglal magába a hagyo-
mányőrzésnek ez a formája, amelyet a 
Falkonetta Kompánia is képvisel?
Cs.A.: A katonai hagyományőrzés nagyon 
széles skálán mozog, szinte minden tör-
ténelmi korszaknak vannak felelevenítői. 
A Falkonetta Kompánia tevékenysége a 
16-17. századi oszmán megszállás idősza-
kára korlátozódik, különös tekintettel az 
1591-1606-ig tartó 15 éves hosszú hábo-
rúra, amelynek egy szeletét idézzük meg, 
bemutatva a kor katonai felszerelését, 
katonai morálját, a tábori életet és a min-
dennapokat. Országszerte számos, ehhez 
a témához kapcsolódó rendezvényen ve-
szünk részt, de külföldi találkozókra is 
gyakran hívnak. Ilyenkor az adott helyszí-
nen több hazai és külföldi csapat részvéte-
lével megjelenítjük a terület és a korszak 
nevezetes történelmi csatájának jeleneteit. 
Természetesen ezeknek a fesztiváloknak a 
programja sokkal bővebb ennél, a korabeli 
vásári forgatagtól kezdve a különféle fegy-

verbemutatókon keresztül rengeteg érde-
kesség várja a látogatókat, akik a tábori 
létbe is betekintést nyerhetnek, és ezáltal 
jobban megismerhetik a kor sajátossá-
gait.  A tábor két részre oszlik, egyikben 
a keresztények, másikban az oszmán bi-
rodalom katonái helyezkednek el. Itt né-
hány napig valóban nomád körülmények 
között élünk, nem használhatunk modern 
eszközöket, nincs elemlámpa, internet, 
mobiltelefon, szalmazsákokon alszunk és 
főzni is csak az abban a korban ismert és 
használt alapanyagokból lehet. Az érdek-
lődők bejöhetnek körülnézni, odaülhet-
nek közénk, megnézhetik a fegyvereinket, 
hogy mit eszünk, mit iszunk, milyen ruha 
van rajtunk, mindent ki lehet próbálni.  
Gyakorlatilag megelevenedik az akkori tá-
bori élet, amely minden részletében korhű.

Milyen előkészületek szükségesek csa-
patként egy ilyen rendezvényen való 
részvételhez, és honnan szerzitek be a 
felszereléseiteket?

C.D.: Minden találkozót egy felkészülési 
szakasz előz meg, amikor a csapat minden 
tagjával összejövünk megbeszélésekre, 
gyakorlásra, kardozunk, karban tartjuk a 
fegyvereket, a felszerelést. Mára már je-
lentős fegyver arzenállal rendelkezünk, de 
kezdetben ezeket mind le kellett gyártat-
nunk, ahogy a ruháinkat is. Magyarorszá-
gon és külföldön egyaránt számos meste-
rember, népművész foglakozik korabeli 
öltözékek varrásával, a mi ruházatunkat a 
dolmány, a mellény, a süveg és a deli cipő 
alkotják, amelyek mindegyike aprólékos 
kézi munkával készül. A fegyverek gyár-
tásának is megvannak a szakértői, sze-
rencsénkre Ligetvári Géza, a kapitányunk 
egyben fegyverkovács is, így a felszerelé-
seink nagy részét mi készítjük. Egy ideje 
én is gyakorlom a kovácsmesterséget, már 
sok korabeli darabot el tudok készíteni. 
Van egy három fontos falkonetta ágyúnk, 
amiről a csapat a nevét kapta, és ami már 
itt Aszódon is megszólalt 2019 szilveszte-
rén, pontban éjfélkor, a főtéren. Vannak 
ezen kívül nehéz fegyverzetnek számító 
szakállas puskáink, ezek 80 kaliberes át-
mérőjükkel már szinte egy kisebb ágyú-
nak felelnek meg, de kanócos puskánk,  
keréklakatos pisztolyaink és puskáink 
is. A fegyverek használatát szigorú sza-
bályokhoz kötik, speciális fegyvertartási 
engedély és vizsga szükséges hozzájuk. A 
hideg fegyvereink között megtalálható a 
kard, szablya, fokos balta, különböző bár-
dok és kések. A korszak megjelenítéséhez 
pontos történelmi ismeretek is szüksége-
sek, és nagyfokú érdeklődés a történelem 
iránt, ami mindannyiunkban megvan.  
Vannak kifejezetten erre a korszakra irá-
nyuló kutatásaink, sokat segít, hogy a  
csapatban van történelemtanár, levéltári 
osztályvezető, történész is.

ÉLETRE KEL A TÖRTÉNELEM
ASZÓDI ZSOLDOSOK A CSATÁBAN
Csattognak a kardok, dörögnek az ágyúk, puskaporos füst tölti meg a levegőt, küzdelem 
zajától hangos a csatatér. Odébb, a táborban, kondérokban rotyogó étel illata csábítja a 
megfáradt vitézeket, a boroskancsókban erőt adó, hűs nedű várja a harcban megszom-
jazottakat és esténként muzsika hangja szól a sátrak közül. Néhány napra történelmi 
időutazás részese lehet, aki ellátogat az ország több pontján is évről-évre megrendezésre 
kerülő végvári napok egyikére. A rendezvényeken részt vevő hagyományőrző csapatok 
korhű ruházatban, fegyverzetben és a korra jellemző harcmodorban jelenítik meg a 
török hódoltság időszakának nevezetes csatáit. A küzdelmekben rendszeresen feltűnik 
a mostanra már rangos helyet betöltő csapat, a Falkonetta Kompánia, amelynek két  
aszódi tagjával, Csúri Andrással és Czanik Dáviddal beszélgettünk.

fotó: Zelovits Gábor

Sárvár, Nádasdy-vár (2017)
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Hány tagból áll a csapat?
Cs.A.: Öt alapító tagunk van, Ligetvári 
Géza a kapitány, aki egy német tüzértisz-
tet személyesít meg, Görhöny Bence a spa-
nyol grand a csapatban, Benyei Balázs sze-
pesi kamarás, Czanik Dávid talpas gyalog 
hajdú, vicekapitány helyettes, jómagam 
pedig szintén egy gyalogos hajdú, egykori 
elszegényedett kisnemes bőrébe bújtam. 
Az elmúlt években új tagokkal is bővült 
a csapat, az aszódi talpas hajdúk táborát 
erősíti Czanik Csanád. Nem véletlen a ve-
gyes összetétel, a csapat túlnyomó többsé-
ge külföldi, ami tükrözi a korszak katonai 
összetételét, mert a csatákban résztvevő 
keresztény alakulatokban is többen voltak 
a külföldi zsoldosok, mint a magyarok. 

Van valami különös oka, hogy ti éppen a 
hajdúk szerepét töltitek be?
C.D.: Mi már egy komoly, nagy múlt-
tal és tapasztalattal rendelkező társa-
ságba kerültünk bele, és mivel először 
legtöbbször mindenki hajdúként kezdi, 
és abból építkezik aztán később, ezért 
ez adta magát. Ráadásul a hajdúk, akik 
eredetileg felfegyverzett marhapászto-
rokként kerültek képbe, igazán izgal-
mas szereplői voltak ennek a történelmi 
kornak. Abban az időben Magyarország 
tulajdonképpen az éléskamra szerepét 
töltötte be, innen hajtották az állatokat 
a Német-római Birodalom területére, 
és mivel egy ilyen csorda nagy értéket 
képviselt, illetve az értük kapott pénzt 
is biztonságban vissza kellett juttatni, 
ezért ezeket a pásztorokat felfegyverez-
ték, így alakult ki a hajdúság, akik egy 
idő után, egyedülálló harcmódjuknak 
köszönhetően, nagy népszerűségre tet-
tek szert a főurak körében, akik elősze-
retettel fogadták fel őket zsoldosoknak. 
Egyedülállóan alkalmazkodtak a te-
rephez, fedezékből, meglepetésszerűen 
támadtak (ezt nevezik hajdúlesnek), és 

így nagyobb túlerővel szemben is haté-
konyan léptek fel. Kiváló lövészek vol-
tak, és gyakorlottan használták azokat 
a módszereket, amelyeket együtt ma  
gerilla-hadviselésnek hívunk. 
Később sok problémát okozott, hogy 
gyakran nem fizették ki a zsoldjukat, 
így fosztogatni kezdtek, így ezeknek az 
úgynevezett szabad hajdúknak a meg-
fékezésére több törvény is született. 
Egyébként egy csapaton már a felsze-
relésükből, a ruháikból is látszik, hogy 
mennyire profik. Gyakorlatilag mi már 
olyan csapat vagyunk, akiket másolnak, 
így komoly helyet foglalunk el ebben a 
korszakban Magyarországon, de már 
Európában is jegyeznek minket, tudják, 
hogy kik vagyunk. 

Hogyan kezdtetek el foglalkozni a  
hagyományőrzéssel?
Cs.A.: Bennem már gyermekkoromban 
kialakult a katonai pálya iránti vágy, a 

nagyapám és az édesapám is katonatiszt 
volt. A nagyapám, aki megjárta a máso-
dik világháborút, esténként nagyon sokat 
mesélt, és már akkor is magukkal ragad-
tak ezek a történetek. Így mondhatjuk, 
hogy a mi családunkban ez a hivatásos 
szolgálat, a haza szolgálata, nagypapáról, 
apára, apáról fiúra szállt. A sorkatonai 
szolgálat után rendőr lettem, azóta is a 
rendőrség berkein belül, általában vala-
milyen végrehajtó egységnél szolgálok. 
Korábban foglalkoztam II. világháborús 
katonai hagyományőrzéssel is, de ez nem 
fért össze a hivatásos rendőri pályával, így 
abbahagytam. Aztán 9 évvel ezelőtt az 
egyik ismerősöm beajánlott a Budapesti 
Közszolgálati Egyetemen működő katonai 
hagyományőrző csapatba, ahová koráb-
bi zenei tanulmányaim miatt meghívtak 
dobosnak. Nem sokkal később, 2014-ben, 
megalakult a Bocskai Angyalai Hagyo-
mányőrző Egyesület, Ligetvári Géza kapi-
tány vezetésével, amelyhez én is csatlakoz-
tam. Bővíteni szerettük volna a csapatot, 
akkor ajánlottam be Dávidot, akivel már 
hosszú ideje barátok voltunk, és tudtam, 
hogy érdekli a hagyományőrzés. 
C.D.: Engem a hagyományőrzés és a tör-
ténelem szeretete mellett még a küzdő-
sportok tereltek ebbe az irányba. Ban-
dival együtt karatéztunk egy ideig, és 
2005-ben szamuráj kardvívást kezdtem  
tanulni. A kardforgatás művészete már 
nem volt ismeretlen a számomra, amikor 
elmentem, hogy megismerkedjek a csapat-
tal. Szinte azonnal befogadtak, és nekem is 

riport

Tatai Patara (2021)

Palma Nova, Olaszország (2018)
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nagyon megtetszett a társaság, a hangulat és a programok, ezért 
csatlakoztam hozzájuk.
Cs.A.: Aztán 2016-ban néhányan kiléptünk a Bocskai Angyala-
iból és megalakítottuk a Falkonetta Kompániát, ahol azon kívül, 
hogy a történelmünket, hagyományainkat ápoljuk, a nemzeti ér-
zelem is érezhetően jelen van, nem a szó szélsőséges, hanem csak-
is a legnemesebb értelmében, és ez nagyon fontos ebben a rohanó, 
globalizált világban. Ez a tevékenység egyben lehetőség arra is, 
hogy a fiatalabb korosztály is megismerje és továbbvigye ezeket 
a hagyományokat, alaposabban megismerje történelmünket és 
értelmes elfoglaltságot, közösségi élményt biztosítson számukra. 
Szerencsére többen kedvet is kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak 
hozzánk, ahogy Dávid fia, Csanád is, aki immár a csapat tagja-
ként számos rendezvényen részt vett velünk. 

Általában mennyire lehet a fiatalokat bevonni a hasonló prog-
ramokba, vagy felkelteni az érdeklődésüket a történelmi ese-
mények iránt?
Cs.A.: Az internet világával nem könnyű felvenni a versenyt, de a 
valódi élmények fontosak, ez a tanulásban is segíthet. Előfordult 
már, hogy meghívtak minket iskolákba rendkívüli történelem 
óra keretében. Az aszódi evangélikus gimnáziumban is volt ilyen 
alkalom, ahova több felszerelésünk mellett elvittük az ágyút is, 
ami nagy sikert aratott a gyerekek körében. Sokszor segít, ha a 
történelem egy időszakát nem csak könyvekből, hanem valósá-
gosan is, testközelből megismerhetik. Erre egy csata újrajátszása 
kiváló lehetőség. A végvári rendezvények csatajeleneteit mindig 
megelőzi egy rövid előadás, amely bemutatja a történelmi hátte-
ret, és aztán az előre megbeszélt koreográfia szerint, szigorúan az 
eredeti csata mozzanatait felhasználva zajlik az ütközet, amelyet 
rendszerint egy narrátor kísér végig, hogy a látogatók számára is 
követhető legyen az egész. Azonban nemcsak a csatákat játszuk 

újra, megjelenítjük a tábori életet, és a korabeli ételeken és vise-
leteken keresztül egy teljesebb kép tárulhat a közönség elé arról 
a világról.

Miért pont erre a történelmi korszakra esett a választásotok?
C.D.: Főleg azért, mert azon felül, hogy elég sok bejegyzés, írásos 
adat maradt fenn ebből a korból, még egy politikai erő sem sajá-
tította ki magának, és mindenképpen szerettünk volna politika-
mentesek maradni ebben a témában. Ráadásul ekkor már a fegy-
verekből is nagy volt a választék, és sok szempontból egy valóban 
érdekes, izgalmas időszaknak mondható. Mivel ez a korszak  
Európa-szerte eseménydús volt, több lehetőségünk van a külföldi 
alkalmakon való részvételre is, az olaszországi, hollandiai nem-
zetközi találkozók, mindig nagy élményt jelentenek. Hollandiá-
ban például az eredeti csatában is volt 2000 magyar, ezért meghív-
tak minket, mint magyar zsoldosokat. Ott a csapatok felvonulása 
is nagyon látványos 2500 fő és 300 ágyú részvételével. Itthoni 
rendezvényekben sincs hiány, sok nevezetes csata volt azokban 
az időkben, a haditornák alkalmával például el tudjuk játszani az 
1552-es egri vagy az 1597-es tatai ostromot, de országszerte egyre 
több történelmi település rendez hasonló programokat.

Milyen gyakran vesztek részt rendezvényeken, és hogy tudjátok 
összeegyeztetni mindezt a családi programokkal?
Cs.A.: Májustól októberig szinte minden hétvégén van valahol 
egy-egy alkalom, de mi azért a család és a munka mellett ennyit 
nem tudnánk bevállalni, így rendszerint 8-10 nagyobb rendezvé-
nyen veszünk részt évente. Mind az öten családosok vagyunk, így 
a programok egyeztetése nem mindig egyszerű, de legtöbbször 
csak szervezés kérdése. Persze a csapatot mozgatni minden fel-
szereléssel együtt már eleve elég nagy kihívás, de azért gyakran 
előfordul, hogy összekötjük a családi nyaralást egy-egy ilyen ren-
dezvénnyel. Jó családi program akár egy nyári hétvégén megláto-
gatni egy magyarországi várost, felfedezni a környéket és közben 
egy ilyen programot is beiktatni, ami turisztikai szempontból is 
nagy látványosság. Eger, Nógrád, Tata, Gyula, Szigetvár, Kapu-
vár, Sárvár, Esztergom, mind történelmi helyszínek, az ország 
különböző pontjain, így ez jó alkalom lehet egy-egy tájegység 
alaposabb megismerésére is, de a számtalan külföldi rendezvény 
is sok érdekességet kínál. Sokan kíváncsiságból, látogatóként is 
bekapcsolódnak, Aszódról is jöttek már néhányan Olaszországi 
rendezvényre, kifejezetten ezért. 

Remélem most többeknek felkeltettük az érdeklődését, én min-
denképp ellátogatok majd valamelyik rendezvényre. Köszönöm, 
hogy meséltetek róla.

Zádori Mónika

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS  
HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL

A hulladékgyűjtési naptár a DTkH Nonprofit Kft.  
honlapján tekinthető meg:

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

KOMMUNÁLIS – minden csütörtökön  

SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
február 3., 17., március 3., 17., 31.  (csütörtök)

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 06 (28) 500-666 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)
 06 (30) 246-8749 
MEZŐŐR  (Ecker Bence)
 06 (30) 120-1073 

Pozsony (2017)

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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A magyar kultúra napja
A téli napok egyhangúságába kellemes pezsgést hozott január 22-én, a  

magyar kultúra napján, az AIKI kamaratermében megrendezett cd bemutató. 
Hajdú Zsófia Csenge, az intézmény vezetője köszöntőjében elmondta, hogy a 
múlt értékeinek, hagyományainknak a megőrzése, éppen olyan fontos felada-
tunk, mint a jelenben értéket teremteni és mindezt továbbadni az utókornak. 
Aszód Város polgármestere, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs a kultúra kiemelkedően 
fontos szerepéről beszélt, amely nélkül erős közösség sem létezhet, és örömét 
fejezte ki, hogy az elmúlt két évet megnehezítő járványhelyzet ellenére, a lakos-
ság egyre nagyobb arányban vesz részt a város színvonalas és sokrétű kulturális 
eseményein, és a könyvtár látogatottsága is számottevő. 

A teremben ezúttal is szép számmal gyűltek össze az érdeklődők, akik a cd 
alkotóival folytatott beszélgetés során Schmiedt László tolmácsolásában meg-
ismerkedhettek a tárogató történetével és jellegzetes hangjával, majd Magyar 
Hajnal közreműködésével a lemezen szereplő dalok közül is meghallgathattak 
néhányat. Mindkét alkotó erősen kötődik a Galga mentéhez, zenei tanulmá-
nyaikban és munkásságukban jelentős szerepet tölt be a vidék népzenei hagyo-
mánya, ez is volt a fő oka annak, hogy a környékbeli népdalokat felkutató és 
összegyűjtő Rónai Lajos és Maczkó Mária Rózsát ültettem a gyalogútra című 
könyvéből dolgoztak fel 23, az ő szívüknek is kedves népdalt. A könyv 1990-ben 
jelent meg az aszódi Petőfi Múzeum gondozásában, és bár már egyetlen példá-
nya sem kapható, a múzeum honlapján digitális formában mindenki számára 
elérhető. 

Az esemény végén az előzőleg a székekre gondosan elhelyezett kották is sze-
repet kaptak, a közönség dalos kedvű tagjai Magyar Hajnal segítségével eléne-
kelhették a Sárgul már a fügefa levele című dalt. A dalolásnak a mindenki által 
viselt maszk sem szabott gátat és az összes résztvevő megélhette a közös éneklés 
felszabadító erejét. 

Z.M.

Az Aszód környéki népdalok tárogatón 
című cd  kiadvány 2000 forintos áron a 
könyvtárban és a múzeumban is megvá-
sárolható!

Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény

+36 28 400 606,  
+36 30 216 3667,  
kultura@aszod.hu

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

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

február 6., 20.
március 6., 20.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

február 13., 27.
március 13., 27.

2022 FEBRUÁR
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Ritkaságok a Petőfi múzeum gyűjteményéből

FÁNKOS TÁL
A farsanghoz kapcsolódóan bemutatjuk gyűjteményünk egyik ezen idő-
szakhoz köthető becses darabját. A képen látható fánkos tál (átmérő: 
37 cm) gyöngyösi, vagy pásztói keramikus műhelyéből kerülhetett ki 
a 19. század közepén. Fehér alapszínű mázzal bevont, felálló pereme és 
öble szélén kék csík fut végig. Széles peremén kék virágok, sárga csúcs-
csal és zöld levelekkel adják az ismétlődő mintát. Öblében kéttornyú 
templom (Szent Bertalan templom, Gyöngyös), kétoldalt kék életfával, 
alatta virágok, felette az évszám: 1840. Egészen a 20. század közepéig 
volt használatban Ikladon. 1978-ban került a múzeum gyűjteményébe, 
törött, hiányos állapotban. A restaurálás folyamán kiegészítésre és ragasz-
tásra került. A pótlás csupán a templom és az alatta futó minta egy részét 
érintette. A farsangi időszakban vízkereszttől hamvazószerdáig gyakran ke-
rülhetett az ebédlőasztalra ez a tál, hiszen ekkor volt szokás a fánk fogyasztása.

Klamár Balázs történész, muzeológus

Hol van a szalagja, és miért farsangi a fánk?
Magyarországon a szalagos fánk sütés hagyománya a 19. században terjedt el; a szalagos 
fánk recept nagy valószínűséggel Bécsből származik. A legenda szerint a szalagos fánk 
Marie Antoinette francia királyné egyik kedvenc édessége volt, melyet akkor kóstolt 
először, amikor egy álarcosbálról megszökve megéhezett és egy egyszerű utcai árustól 
vásárolt néhányat. A történet szerint a szalagos fánk annyira ízlett a királynénak, hogy 
a fánkkészítőt az udvarba rendelte és ettől kezdve ez az édesség a királyi lakomák elen-
gedhetetlen része lett. Mivel a farsang a keresztény böjti időszakot megelőző ünnepkör, 
ezért ilyenkor megengedett volt a lakmározás és a mulatság. A fánk ebben az időszakban 
a gazdagságot, gyarapodást szimbolizálja: minél többet eszünk belőle, annál könnyebb 
lesz a böjtöt kibírni. A szalagos fánk készítése és fogyasztása mindemellett számos népi 
hiedelemhez köthető, például régen a lányok párválasztáskor fánkot adtak a kiszemelt 
legényeknek. A megfelelően elkészített kelt tészta és a figyelmes sütés eredményeképpen 
a fánkok oldalának középső részén világos sáv jelenik meg, ezt nevezte el a népnyelv 
szalagnak. Úgy alakul ki, hogy amikor a forró olajban elkezdjük kisütni a fánkokat, az 
élesztős tészta a hő hatására megemelkedik, és később, amikor megfordítjuk, hogy a 
teteje is megsüljön, az aranyszínűre sült felső és alsó rész között megmarad a világosabb 
gyűrű, ami egyben a tészta könnyedségét is jelzi.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 evőkanál rum, csipet só, fél liter tej, olaj a sütéshez.

Az élesztőt 2 dl langyos tejjel, egy kanál porcukorral és 
két kanál liszttel felfuttatjuk, kovászt készítünk. A mara-
dék cukorral elkeverjük a tojássárgáját, a kovászhoz önt-
jük. Hozzáadjuk a langyos vajat, a lisztet, egy csipet sót, 
a rumot és annyi langyos tejet, hogy közepesen lágy tész-
tát kapjunk. Alaposan megdagasztjuk, majd letakarjuk és 
langyos helyen másfélszeresére kelesztjük. Ezután a tésztát 
lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk, vizespohárral 
vagy nagyobb pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a fánkokat, 
és letakarva további 30 percig kelesztjük. Ezután közepe-
sen forró, bő olajban megsütjük, úgy, hogy a megkelt fánk 
felső része kerüljön a sütéskor alulra. Fedjük le az edényt, 
majd, amikor egyik felük aranyszínűre sült, fordítsuk meg 
őket és fedő nélkül süssük tovább. Így lesz az oldaluk szép, 
szalagos. Amikor megsült, szűrőkanállal szedjük ki kony-
hai törlőpapírra, hintsük meg porcukorral és kínáljuk  
baracklekvárral.

https://www.60klima.hu/
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45. Petőfi Szavalóverseny
Aszód, 2022. április 7-8.
Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény  
45. alkalommal hirdeti meg a  
Petőfi Szavalóversenyt 6 korcsoport számára:

I. korcsoport  1-2. évfolyam
II. korcsoport  3-4. évfolyam
III. korcsoport  5-6. évfolyam
IV. korcsoport  7-8. évfolyam
V. korcsoport  középiskolások
VI. korcsoport  felnőttek

A versenyre minden versmondónak egy kortárs  
és egy szabadon választott verssel kell készülnie!

Az I.-II. korcsoport versenyét 2022. április 7-én,
a III.-IV.-V.-VI. korcsoport versenyét  2022. április 8-án tartjuk.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
• Osztályonként 1 tanuló indítható
• Jelentkezési lap kitöltése (kérhető az AIKI e-mail címén)

Jelentkezni e-mailben vagy postai úton lehet a következő elérhetőségek egyikén:
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény, 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.,
e-mail: info@kulturaaszod.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁRCIUS 28.

A verseny színvonalas megrendezése érdekében a határidőn túli jelentkezéseket nem áll  
módunkban figyelembe venni! Bővebb felvilágosítás a 06 (28) 400-606-os telefonszámon és az  
info@kulturaaszod.hu címen kérhető.

A 45. Petőfi Szavalóverseny pontos programját a jelentkezőknek 2022. április 5-ig megküldjük.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék itt, a lap hasábjain is köszönetet mondani mindazoknak,  
akik valamilyen úton-módon felköszöntöttek a 90. születésnapom  
alkalmából, vagy eljuttatták hozzám jókívánságaikat. 
Igazán megható volt olvasni a kedves sorokat, azt a rengeteg levelet, 
amelyet volt tanítványaim írtak. Hálás vagyok minden egykori  
kollégámnak is az együtt töltött évek során kapott sok támogatásért.  
Nagyon jó érezni a felém irányuló nagy szeretetet.  
Köszönöm mindenkinek.

Frajna Miklós

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.
Telefon: +36 (28) 400-606, +36 (30) 216-3667,  
E-mail: kultura@aszod.hu

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
2022. március 10.

Lapzárta: 2022. február 20.
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Az olvasó bizonyára felkapja a fejét, ami-

kor olvassa írásom címét. Pedig nagyon 

szomorú és valós jelenségről írok alább.

Bár már régóta nyugdíjas vagyok, mégis 

naponta járom végig megszokott köruta-

mat a városban. Mivel a lakótelep háta 

mögül érkezem, óhatatlanul elmegyek a 

szemetes konténerek mellett. Hiába az 

egyre emelkedő kenyérárak, mégis rend-

re megjelennek a becsomagolt, vagy csak 

pőrén a kukák mellé dobott kenyerek. 

Előfordult, hogy némelyik az árokban, a 

bokrok alatt végezte. Legutóbb még sza-

lámi is volt a csomagban, hogy ne búsul-

jon az árva magában.

Nem tudom, hogy kik, és mikor dobják 
ki az ételt, de remélem, nem büszkén te-
szik. A média nap, mint nap foglalkozik 
az étel pazarlásával. Tudomásom szerint 
ezek egyharmada végzi az enyészetben 
anélkül, hogy embernek, vagy állatnak 
betevője lenne aznap. A veszély igencsak 
nagy. Közvetlen közel van az óvoda, de 
az iskolások is láthatják, amikor ebédelni 
mennek, a megunt, megszáradt, sokszor 
egész kenyereket is. Köztudott, a rossz pél-
da fokozottan ragadós.

Igaz, már nem zsákvászon tarisznyából 
szórja a paraszt a búzamagot, hanem okos 
vetőgépekkel, de a gazda félelme az időjá-
rás szeszélye miatt hasonló, mint régen.

Az olvasó is beláthatja: a kenyér, maga az 
élet, megunhatatlan táplálék az emberiség 
számára. Sokszor még háborúk is dúltak 
érte. Kétnapos ünnepek előtt hosszú sorok 
állnak a boltok, pékségek előtt, hogy csak 
éhen ne maradjon a család. A vallásos li-
turgiák még a mai napig is kérik a jó Istent 
a kikelt búzamag bőséges áldásáért.
Talán fölösleges említenem a molnárok 
tüdőt rongáló gabonaporát, vagy a péke-
ket, akik az inflációt üldözve, alacsony 
bérrel, de emberfeletti kitartással gyúrják, 
sütik a mindennapi betevőnket. Kisgyer-
mekkorom óta szüleimtől azt hallottam, 
tanultam: a kenyér élet.
Amikor ezeket a mondatokat írom, mező-
gazdasági munkás emberek ezrei, gazdál-
kodó családok tagjai jelennek meg gondo-
lataimban, akiknek a boldogulásuk függ a 
jó terméstől.
Nem túlzás! Az emberi erővel, tudással, 
verejtékkel előállított kenyerek hasznave-
hetetlenül kerülnek a címben megjelölt 
helyekre. Régi igazság: a viszonylag olcsó 
ételnek – jelen esetben a kenyérnek – nincs 
elég becsülete. 
A megalázott kenyereket inkább össze 
kellene gyűjteni, hogy legalább az állatok 
egyék meg. Ők mindig hálásak egy-egy 
jobb falatért. Ily módon is csillapíthatjuk 
az életkenyér megbecstelenített testét.

 
Kovács I. Csaba

ÉLETEK UTCÁN, ÁROKBAN, SZEMÉTGYŰJTŐBEN

Kedves klubtagok, 
veteránjármű  
kedvelők, barátaink!

Kérjük, támogassátok 
egyesületünket adótok
1%-ának felajánlásával!

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

Kérjük, hogy amennyiben szimpatizál egyesületünk  
szellemiségével és tevékenységével, 

támogassa adója 1%-val  
A PODMANICZKY JÚLIA NŐEGYLETET.

Adószámunk: 18140228-1-13
Az eddigi támogatásokat és felajánlásokat ezúton is köszönjük!
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Új vezetőséget választottak a Városi Nyugdíjas Klubban

ALAPÍTVÁNY AZ ASZÓDI ÓVODÁSOKÉRT
  

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

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

Köszönjük!

2022. február 3-án, az AIKI kamaratermében tartotta 
meg a 2021. évi beszámoló közgyűlését az Aszódi Váro-
si Nyugdíjas Klub, ahol sor került az új vezetőség meg-
választására is. A klub elnöke Mayerné Masznyik Edit 
lett, az alelnök, Garczik Pálné, a kulturális programok 
felelőse Kovács Ferencné Erzsike, aki egyben új tagja is 
a klubnak, a kirándulások szervezését Lajtos Magdolna 
Julianna vállalta el, a gazdasági vezető pedig továbbra 
is Muri Lászlóné maradt. A tagok létszáma 5 fővel bő-
vült. A közgyűlést Veselits Kálmánné Julika vezette le, 
aki korábban a választás szervezésében is kulcsszerepet 
töltött be a jelölőbizottság elnökeként. A klub egyik új, 
de mindenki által ismert tagját, Varga Jánosné Marikát 
a pénzügyi ellenőrzőbizottság elnökének választották.  
A klub tagjai és új vezetősége köszönetét fejezte ki lel-
kiismeretes munkájáért Takács Lajosnénak, aki 15 éven 
keresztül volt a klub vezetője. Bár az elmúlt időszak jár-
ványhelyzete nem kedvezett a társas összejöveteleknek, 
mindenki tele van tervekkel és bízik abban, hogy tavasz-
tól újra sok közös programon vehetnek részt. 

Zádori Mónika

Aszód Ifjúságért Alapítvány
Kedves Szülők és Adományozók!  

Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák a  
Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulóit. 

Adószámunk: 19175773-1-13
Szeretnénk megköszönni a 2021. évben küldött adományaikat. 

Az 1%-ból projektort vásároltunk és udvari hintaágyat, 
pavilont készítettünk a tanulók részére. 

Köszönjük, ha idén is gondolnak adójuk 1%-val iskolánkra.

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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INGATLANIRODA
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Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

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

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

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

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

HATALYÁK OPTIKA - 40 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Törhetetlen szemüveg márpedig létezik!

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


Aszód Város Önkormányzata  
meghívja Önt és kedves családját,  

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  
emléke előtt tisztelgő 

 városi megemlékezésre.

AZ ÜNNEPSÉG HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA:

Aszód, Tabán tér, 1848-as emlékmű
2022. március 15.  1700 óra  

BESZÉDET MOND  
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

ÜNNEPI MŰSOR
a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjainak közreműködésével

FÁKLYÁS FELVONULÁS 
lovashuszárok és népzenészek kíséretével  

Miskolczy Sándor huszárszázados sírjához,  
az evangélikus templomhoz és a Petőfi Múzeumhoz.

Információ: 06 (30) 216-3667

15.15.MárciusMárcius  


