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Aszódi        tükör

Két év kényszerű kihagyás után idén végre  
közösen emlékezhettünk meg az 1848/49-es 
forradalomról és szabadságharcról március 
15-én. A délutáni órákban szép számmal gyűlt 
össze a város lakossága a 48-as emlékműnél a 
Tabán téren, ahol Novák Péter vezetésével a 
Podmaniczky Fúvószenekar teremtett az al-
kalomhoz méltó hangulatot. A téren a lovas 
huszárok is felsorakoztak, akik díszes ruhájuk-
ban, csodaszép lovaikkal a kisebbek figyelmét 
is magukra vonták. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester ün-
nepi beszédében hangsúlyozta, hogy amint 
1848-ban, úgy ma is fontos felelősségünk, 
hogy ne elszenvedői, hanem alakítói legyünk 
a történelemnek. A Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskola diákjai látványos koreográfiával 
gazdagított műsorral készültek, Lippai Anett, 

Zsigmond-Varró Beáta és Nagyházi Judit tanár-
nők vezetésével. 
Az ünnepség végén a pártok és civil szerve-
zetek képviselői elhelyezték koszorúikat az 
emlékműnél, majd a fáklyák szétosztása és 
meggyújtása után fényes szalagként vonult az 
ünnepi sokaság Aszód jelentős, a forradalom-
hoz köthető helyszíneire. 

A menet élén Bencze Mátyás és barátainak 
népi zenekara húzta az ismert indulókat, a sort 
a mogyoródi Sándor-huszárok zárták. Az első 
állomás Mezőtelegdi Miskolczy Sándor hu-
szárkapitány sírja volt, majd az evangélikus 
templom falán elhelyezett emléktábla követ-
kezett, ami a szabadságharcban huszárszáza-
dosként szolgáló Podmaniczky Frigyesnek ál-
lít emléket. Innen a Petőfi múzeumhoz, Petőfi 
Sándor egykori iskolájának épületéhez sétáltak 

Együtt emlékezhettünk a 48-as hősökre

VÁROSSZÉPÍTÉSSEL 
INDULT A TAVASZ
Az önkormányzat dolgozói árvácskát 
ültettek el városszerte, és a pályáza-
ton elnyert facsemeték is a helyükre 
kerültek.

Cikkünk a 2. oldalon olvasható

SZÍNHÁZI PROGRAMOK 
DIÁKOKNAK
Az AIKI sikeres pályázatának kö-
szönhetően több száz diák számára 
biztosít bábszínházi és színházi ne-
velési programokat.

Cikkünk a 9. oldalon olvasható

A FRANCIA TAGOZAT 
ÚJABB SIKEREI
A PSG francia tagozatos diákjai a 
budapesti Francia Intézet Franko-
fón dalversenyéről elhozták az első 
díjat.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható



Két nap alatt több mint kétezer tő árvácskát ültettek el Aszód köz-
területein a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatár-
sai. A körforgalom mellett a főtéri virágládák és ágyások is megtel-
tek a színes virágokkal.

A város négy pontján (a Richly Emil park melletti füves területen, 
a Tél utca melletti játszótéren, a Pauler Tivadar u. - Kómár Gyula 
u. közötti téren és a Falujárók útján) elültették a Településfásítási 
Program keretében kiírt pályázaton elnyert harminc facsemetét. 
A munka az Országos Erdészeti Egyesület erdészének szakmai fel-
ügyelete mellett zajlott. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari 
Zrt.-től érkezett huszonnégy amerikai hárs és hat keskenylevelű 
kőris fácska 10-14 cm törzskörméretű, magasságuk 2-5 méter. A 
pályázati kiírásnak megfelelően minden fához 3-3 támasztókarót, 
takarómulcsot, védőrácsot biztosítottak, emellett minden igénylő-
nek egy-egy madárodút is küldtek. A facsemeték a támasztókarók 

között viszonylag védett körülmények között cseperedhetnek, de 
levegő- és zajszűrő faóriássá válásukhoz az is szükséges, hogy mi is 
vigyázzunk az épségükre.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának mun- 
katársai a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály dolgozóival 
közösen tisztították meg a városon áthaladó főutat március 13-án. 
A nehézgépekkel felszerelt csapat a Malom köztől indulva haladt a 
Kossuth úton a körforgalom felé, közben rövid időre le-leállítva a 
forgalmat. A munkát másnap a Pesti út irányában haladva folytat-
ták, amelynek következtében rengeteg lerakódott portól és kosztól 
szabadult meg az út felülete. 

MEGÚJULT PETŐFI SÁNDOR SZOBRA 
A MÚZEUM ELŐTT!

Nemzeti ünnepünk tiszte-
letére megújult a múzeum 
előtti területen álló Petőfi 
szobor. Az 1972-ben fel-
állított, fűrészelt mészkő 
posztamensen álló szür-
ke andezitből faragott 
mellszobor Kovács Ferenc 
szobrászművész alkotása, 
amelyet Petrovics Sándor 
teljes egészében megtisz-
tított, az aszódi óvodások 
pedig nemzeti színű zász-
lócskákkal díszítették.

át a résztvevők, ahol az előző két helyszínhez hasonlóan az ön-
kormányzat nevében a polgármester, illetve Asztalos Tamás 
alpolgármester és Odler Zsolt, a Városfejlesztési, Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság elnöke helyezte el az emlékezés és 
a tisztelet koszorúit. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
mindhárom helyszínen több érdekes történelmi információt 
osztott meg a hallgatósággal, felidézte a forradalmi események 
aszódi vonatkozásait, megemlékezett a szabadságharc idején 
elesett aszódi katonákról és kitért a Podmaniczky család tagja-
inak a szabadságharcban betöltött szerepére és azok következ-
ményeire is. Az eddig megszokottól eltérő, meghitt hangulatú 
program a kisgyermekes családoknak is kedvezett, akik nagy 
örömmel csatlakoztak a menethez, és a nap végén élményekkel 
telve tértek haza.
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VIRÁGOKKAL, FAÜLTETÉSSEL ÉS  
ÚTTAKARÍTÁSSAL INDULT A TAVASZ



A szomszédunkban súlyos háború dúl. Ezrével 
halnak meg katonák és civilek a lázálmos hatal-
mi arrogancia miatt. Öregek, nők és gyermekek 
kelnek tízezrével útra egy szál bőrönddel az is-
meretlenbe, a bizonytalanságba. Mindannyian 
látjuk a tudósításokat az országhatár környé-
kéről, halljuk-olvassuk a híreket és átérezzük 
a menekültek kiszolgáltatottságát. És ebben a 
szörnyű helyzetben a magyar nép nem mérlegel, 
nem bíráskodik, hanem tesz a menekültekért. 
Megmozdult az egész ország és benne Aszód is: 
Botka Csaba önkormányzati képviselő kezde-
ményezésére adománygyűjtés indult az ukrajnai 
menekültek részére. Csatlakoztak az önkor-
mányzati képviselők, egyházaink, civil szerve-
zeteink és polgáraink egyénileg és közösségként 
egyaránt. És hoztak adományt városunk hatá-
rain túlról, Kartalról, Erdőtarcsáról, Palotás-
ról és Egyházasdengelegről is nagy szeretettel 
és megható köszönettel azért, hogy vállaltuk a 
szervezést és a szállítást. Jöttek a piactéri gyűj-
tőponthoz Kárpátaljáról és Erdélyből származó 
emberek, jöttek olyanok, akik csak néhány hete 
költöztek Aszódra, voltak idősek és kisgyerme-
kes családok, s amikor szót váltottunk, egyönte-
tűen mindenki a háború ellen szólt, s természe-
tesnek vette a segítséget. 

Nehéz meghatottság nélkül írni erről, hiszen 
felemelő pillanatokat élhettek át mindazok, akik 
önkéntesként segítettek rendszerezni és pakolni 
az adományokat.  A két délután alatt beérkezett 
adományok mennyisége messze meghaladta a 
várakozásainkat, hiszen a rengeteg élelmiszer és 
tisztálkodási szer tömege összességében, még a 
legóvatosabb becslés szerint is elérte a 3 tonnát. 
Ennek elszállításához nem is volt már elegendő 
az önkormányzat mikrobusza, így Torda Tibor 
lett első szóra segítségünkre, aki egy ponyvás 
teherautó biztosításával járult hozzá az adomá-
nyok eljuttatásához a Magyar Református Szere-
tetszolgálat budapesti központi raktárába. Itt az 
előzetesen gondosan összeválogatott dolgokat, 
a szeretetszolgálat egységládáiba kellett átrak-
nunk, ami a hat jelenlévő segítőnek igencsak 
pörgős munkatempó mellett is két órába került. 
A széleskörű társadalmi összefogással össze-
gyűjtött adomány nagy része ezzel célba ért, 
ugyanakkor egy kisebb részével célirányosan 
támogattuk az aszódi ismerősökhöz érkezett 
kárpátaljai kisgyermekes családokat, egy cso-
magtartónyi adománnyal pedig Botka Csaba 
ment a határhoz.

Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek, 
aki egyénileg vagy szervezetten hozzájárult az 
adománygyűjtés sikeréhez, s bizonyságát adta 
nemeslelkűségének és áldozatkészségének!
Tisztelettel:
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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BENU VÁROSI  
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április 3., 17.
május 1., 15., 29.
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április 10., 24.
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M E G H Í V Ó
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  meghívja Önt,  

2022. április 21-én (csütörtökön) 1700 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
A közmeghallgatás helye: Kistérségi Gondozási Központ, Falujárók útja 5. szám alatti épülete

Amennyiben kérdése, javaslata lenne és ezt a közmeghallgatást megelőzően szeretné feltenni, lehetőséget biztosítunk arra,  
hogy e-mailben juttassa el a polgarmester@aszod.hu e-mail címre 2022. április 19-én (kedden) 16 óráig.   

A közmeghallgatás során kérdése megválaszolásra kerül. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és hangfelvétel készül!

KÖSZÖNJÜK ASZÓD!



Tisztelt Aszódi Lakosok! 

2022 márciusában két alkalommal ülésezett Aszód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. 2022. március 9-én rendkívüli ülés 
keretében tárgyalták a városvezetők a lakosság részére szelektív 
hulladékgyűjtésre szolgáló átlátszó zsák, valamint a szelektív hul-
ladékgyűjtésre szolgáló 120 literes gyűjtőedény vásárlásához való 
hozzájárulásról szóló előterjesztést. A döntés értelmében a képvi-
selő-testület 2022. június 1-ig 12 darab szelektív hulladék gyűjté-
sére szolgáló átlátszó zsákot biztosít a közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező háztartások számára. A képviselő-testület felkért, hogy 
április 1-ig mérjem fel hány háztartás vállalja szelektív hulladék 
gyűjtésére alkalmas 120 literes gyűjtőedény beszerzését. A felmérés 
jelenleg folyamatban van, a beérkezett nyilatkozatok feldolgozása 
folyamatos. A szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében az 
igénylők részére a képviselő-testület az ÁFA összegének átvállalá-
sával 2214 Ft összegben kedvezményt biztosít a 120 literes gyűjtő-
edény árából. A társasházak esetében 2022. június 1- 2022. decem-
ber 31. közötti időszakban a képviselő-testület háztartásonként 
további heti egy, összesen 31 darab zsákot biztosít. A zsákok osz-
tása reményeim szerint e cikk megjelenéséig megtörténik és a kö-
vetkező számban már a gyűjtőedények osztásának körülményeiről 
is tájékoztathatom Önöket.  A rendkívüli ülés második napirendje 
a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Műemlék épületek és épít-
mények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, 
felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” című pá-
lyázaton való indulással kapcsolatos előterjesztés volt. A városveze-
tők döntése alapján, a pályázaton elnyerhető forrásból a volt Tiszti 
Klub (Korona Ház) épületének emeleti, külső nyílászáróinak cseré-
je valósulna meg. A projekt költségvetése 33.662.193 Ft-ban került 
meghatározásra, melyhez a szükséges önerőt, 18.662.193 Ft-ot a 
képviselő-testület (önkormányzat?) biztosította. Szívből remélem, 
hogy a pályázat sikeres lesz és a Tiszti Klub felújításának első lépé-
seként a nyílászárók cseréje megtörténhet. 
2022. március 23-án tartották meg a munkatervben előre tervezett 
rendes képviselő-testületi ülést. Első napirendként került megtár-
gyalásra a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszód város közbiztonsá-
gának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2021. évi, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolója. Az ülésen Gódor Ferenc, Aszódi 
Őrsparancsnok képviselte a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjét. 
A képviselő-testület a Gödöllői Rendőrkapitányság 2021. évi szak-
mai beszámolóját egyhangúlag elfogadta és megköszönte a végzett 
munkát. Második napirendként a közbiztonsághoz szervesen kap-
csolódó Aszód Galga Polgárőr Egyesület támogatásáról döntöt-
tek a városvezetők. A döntés értelmében az Önkormányzat és az 
Egyesület együttműködési megállapodást köt. A képviselő-testület 
1 millió forinttal támogatja 2022. évben a Polgárőr Egyesületet. A 
támogatást járőrözéshez használt személygépkocsik üzemanyag 
szükségletére és formaruha vásárlására fordíthatja az Egyesület. 
Márciusban a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet került felülvizsgálatra, melynek eredményeként új rende-
let megalkotására tett javaslatot a polgármester. A rendelet felül-
vizsgálata során végigtekintettük a korábbi tapasztalatokat, Aszód 
város helyi sajátosságait és a jogszabályi környezet változását. Az 
elfogadott rendelet még a testületi ülésen aláírásra és aljegyző asz-
szony segítségével kihirdetésre került, hogy a jogalkotás eljárási 
szabályainak megfelelően lépjen hatályba. 

A hatályba lépett rendelet alapján került kiírásra a civil szervezetek 
2022. évi pályázati felhívása. A felhívás a honlapon, a hirdetőtáblán 
is kifüggesztésre került, illetve valamennyi Aszódi Polgármesteri 
Hivatal nyilvántartásában szereplő civil szervezet e-mailben érte-
sítést kapott a pályázati lehetőségről. 

A 2022. évben megvalósítandó útépítésekről Aszód városában 
című előterjesztés és a polgármester szóbeli kiegészítése alapján a 
városvezetők a Kómár Gyula utca megépítését támogatták. 

Felülvizsgálatra került az Aszódi Napsugár Óvodához, valamint 
az Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodájához rögzített 
körzethatár. A köznevelési intézmény körzethatára tekintetében az 
elmúlt évhez képest nem történt változás. A köznevelési intézmény 
működési területe Aszód város közigazgatási területe, de a szabad 
férőhelyek függvényében felvehető más településen állandó lak-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy gondviselő 
gyermeke. Az Aszódi Napsugár Óvoda magasabb vezetői álláshe-
lyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról is döntés született 
az ülésen. Az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői teendőinek 
ellátásával 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig, ha-
tározott időtartamra, Nyíryné Gazdik Andreát bízta meg a képvi-
selő-testület. Nyíryné Gazdik Andrea megbízása 2022. július 31-én 
lejár, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
67. § (7) bekezdése értelmében a magasabb vezetői megbízásra pá-
lyázatot kellett kiírni. A nyilvános pályázati kiírás elérhető a www.
aszod.hu honlapon, valamint a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmé-
ben a Belügyminisztérium internetes honlapján, a közszféra állás-
portálján közzétételre került. A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. május 18.

Újabb állomásához érkezett a tavaly óta készülő Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégia. A városvezetők megtárgyalták az FVS stra-
tégiai munkarészét, valamint a beruházásokat tartalmazó TOP 
Plusz Városfejlesztési Programtervet. A dokumentumok jóváha-
gyását és a Pest Megyei Önkormányzatnak, majd ezt követően az 
Irányító Hatóság részére történő megküldését egyhangúlag támo-
gatták a testület tagjai. 

Utolsó napirendként, sürgősséggel tárgyalta a képviselő-testület a 
város egyes területeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításá-
ról szóló előterjesztést. Korábban már tájékoztattam Önöket arról, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma 
2022. február 16-án megjelent Meghívásos pályázati felhívásában 
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjtemé-
nye lehetőséget kapott arra, hogy a Petőfi Közérdekű Gyűjtemény-
nek otthont adó épület infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, 
valamint a Múzeum tartalmi megújítására pályázatokat nyújtson 
be. A munkát az intézmény és a Polgármesteri Hivatal illetékes 
kollégái megkezdték. A pályázati dokumentáció összeállítása, a 
szükséges vázlattervek és költségvetések készítése során világos-
sá vált, hogy Aszód Város Képviselő-testülete Aszód Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 10/2019 (V.7.) önkormányzati rendelete 
jelenleg hatályos előírásai az épület-együttes bővítését nem teszik 
lehetővé, így szükségessé válik a rendelet módosítása. A városveze-
tők a polgármestert hatalmazták fel, hogy a döntés vonatkozásában 
szükséges településfejlesztési és településrendezési feladatokat ellá-
tassa és az úgynevezett tárgyalásos eljárásban történő rendeletmó-
dosítást koordinálja. 
     dr. Lukács Adrienn 

jegyző
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Közeledik a tavasz, indulnak a kerti munkák, a kerti sütögetések. 
Ennek kapcsán a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gö-
döllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztató levelet küldött 
az önkormányzatok részére, melynek lényegét az alábbiakban fog-
lalom össze. (A felhívás teljes szövege a www.aszod.hu honlapon 
elérhető.)

A tavaszi időszakban megszaporodó szabadtéri tűzesetek vissza-
szorításának érdekében kérem a lakosságot, hogy legyenek figye-
lemmel az alábbi szabályokra. Aszód városában TILOS az avar és 
a kerti hulladék égetése! A saját tulajdonú belterületi ingatlanon 
található tűzhely vagy grillsütő használata nem tiltott, még a tűz-
gyújtási tilalom idején sem. Kérem, figyeljenek arra, hogy ilyen be-
rendezések használata során ne hagyják felügyelet nélkül a tüzet 
és a még nem hűlt parazsat, hamut se. Mindig legyen odakészítve 
megfelelő, oltásra alkalmas anyag, eszköz (víz, homok). Az égetést 
követően a tüzet gondosan el kell oltani. Fenti szabály nem vonat-
kozik erdő 200 méteres körzetében lévő kültéri ingatlanokra, ott 
tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom időszakában. Arról a tényről, 
hogy mikor hol rendeltek el tűzgyújtási tilalmat, naprakész infor-
mációt a www.erdotuz.hu weboldalon találhatnak. A tüzek 99 %-a 
emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következmé-
nye, ezért az erdő- és vegetációtűz ellen legjobb védekezés az oda-
figyelés!
A tavaszi kerti munkák kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy 
nemcsak a magánterületről, udvarról, hanem az ingatlanok előtti 
közterületről is gondoskodnia kell az ingatlanhasználónak. A köz-
területek tisztántartása érdekében a képviselő-testület megalkotott 
olyan önkormányzati szabályokat, amelyek az ingatlantulajdono-
sok részére kötelezettségeket állapítanak meg. Próbáltam figyelem-
felhívásképpen egy csokorba foglalni ezeket a szabályokat a helyi 
rendelet alapján. 
A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) 
önkormányzati rendelet szabályozza az ingatlanok és közterületek 
tisztántartására vonatkozó szabályokat. 
A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok 
tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá 
kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, 
gyomtól, gaztól megtisztítsák. A járda tisztántartása is az ingat-
lan használójának, illetve a tulajdonosnak a kötelezettsége. Kérem 
Önöket, legyenek figyelemmel arra, hogy az épület tetőzetéről az 
eső ne csorogjon a járdára. Jócskán akadnak olyan házak Aszó-
don, amelyek kertjéből bokrok, faágak nyúlnak a járdák, úttestek 
fölé. Ezek megfelelő nyeséséről az ingatlantulajdonosoknak kell 
gondoskodnia, továbbá az ingatlan és a közút közötti zöldterület 
szükség szerinti lenyírásáról. Kérem, kezeljék kiemelt figyelemmel 
az allergén növények irtását és gondoskodjanak a parlagfű virágzá-
sának megakadályozásáról. 
Többször felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen fontos az árok, 
nyitott csatorna, folyókák, átereszek tisztántartása. Tilos a belvízel-
vezető árokba tisztítatlan vizet, trágyalevet levezetni, partjait sze-
méttel vagy egyéb hulladékkal beszennyezni. Amennyiben az árok 
eldugul, akadályozza a víz lefolyását és komoly károkat okozhat egy 
nagyobb esőzés során. Kérem, hogy az ingatlanuk előtti árok taka-
rításáról folyamatosan gondoskodjanak. 
Fontos szabály, hogy a város közterületén tilos járművet mosni, 

olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennye-
ződést okoz. Amennyiben ezeket a munkákat magántulajdonu-
kat képző ingatlanon végzik, legyenek figyelemmel arra is, hogy a 
szennyeződés közterületre ne kerüljön. 
A városi zöldterületek védelmében felhívnám a figyelmet, hogy ti-
los gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, parkolni vagy bár-
milyen módon károsítani. 
Közterületen szemetelni tilos! Az Önkormányzat gondoskodik 
az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, szeméttárolók ki-
helyezéséről és ürítéséről. Kérem, segítsék kollégáim munkáját az-
zal, hogy nem a szemétgyűjtő mellé dobják szemetüket és Önök is 
megpróbálnak a város tisztaságára ügyelni! 
A kerti zöldhulladékot a szemétszállításért felelős közszolgáltató 
(jelen esetben a DTKH) az erre a célra rendszeresített, úgyneve-
zett biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsákban elszállítja. 
Kérem, hogy a szállítási napok előtti napon, 18 óra után helyezzék 
csak ki zöldhulladékukat a közterületre. A biológiailag lebomló 
zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is 
biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által 
kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy pon-
ton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak 
átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata ma-
ximum 1 köbméter lehet. 
Amennyiben az Ön ingatlana előtt olyan fás szárú növény találha-
tó, melynek kivágását tervezi, felhívom figyelmét, hogy az alábbiak 
szerint kell eljárnia. A közterületen lévő fás szárú növény kivágá-
sát – kérelemre – a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) 
bekezdése szerint a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző 
engedélyezi. A kérelmet a Korm. rendelet melléklete szerinti forma-
nyomtatványon kell benyújtani. Az engedély kiadásának feltétele, 
hogy a kérelmező csatolja a kivágandó közterületi fa tulajdonosá-
nak – az illetékes önkormányzatnak – az írásbeli hozzájárulását 
is. Kérem, hogy fás szárú növényt kizárólag engedély birtokában 
vágjon ki közterületen! 

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös 
érdekünk! 

    dr. Lukács Adrienn 
 jegyző

Jön a tavasz, kezdődnek a kerti munkák
FONTOS TUDNIVALÓK INGATLAN TULAJDONOSOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS  
HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
A hulladékgyűjtési naptár a DTkH Nonprofit Kft.  

honlapján tekinthető meg:
https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod 
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BUZGÁN JÓZSEF (1948-2022)

Életének hetvenötö-
dik, áldozópapságának 
ötvenegyedik évében, 
március 20-án a szik-
szói kórházban, szent-
ségekkel megerősítve 
elhunyt Buzgán József 
nyugalmazott plébános 
– tette közzé az Egri Fő-
egyházmegye a papság 
és az elhunyt rokonsága 
nevében a Magyar Ku-
rír című katolikus hír-
portálon.

Buzgán József atya 
1948. február 12-én 

született Hejőkeresztúron, Buzgán József gyári munkás és Orosz 
Regina gyermekeként – olvasható Dr. Asztalos István ny. múze-
umigazgató, helytörténész Szentháromság népe című, 2014-ben, 
digitális formában megjelent munkájában. Az általános iskolát 
Hejőkeresztúron (1954-62), a középiskolát Miskolcon, a Földes 
Ferenc Gimnáziumban (1962-66) a Hittudományi Főiskolát Eger-
ben végezte el (1966-71).
Papi állomáshelyei közül a leghosszabb ideig, tíz esztendeig Aszó-
don szolgált plébánosként (1996-2006); ez idő alatt kisegítő tábori 
lelkészi feladatokat is ellátott. 

„Buzgán József kiváló pap, számára a legfontosabb Jézus Krisztus-
nak az Evangéliumban olvasható tanítása” – írta róla Dr. Asztalos 
István. – „Hűséges gyermeke egyházának, ugyanakkor mindvégig 
keresztény testvéreinek a szolgálatát tartotta fő feladatának. Ho-
míliáira alaposan felkészül, melyhez mindig segítségül hívja az író 
és költő géniuszokat, akik megértéssel voltak és vannak az egysze-
rű emberek iránt. Nem dörgedelmesen prédikál, hanem megértően 
hat a lelkekre csöndesen elmondott, szépen fogalmazott beszédei-
vel. Ez jellemzi irodalmi munkásságát is.”

„Derűs mosolya, szelíd természete, nyitottsága, bölcsessége aján-
dék volt az aszódi római katolikus egyházközösség híveinek és 
minden vele találkozó embernek. Buzgán atya prédikációiból az 
emberi lélek mély ismerete és szeretete áradt. Isten igéjét a mi hét-
köznapi életünkre hitelesen fordította le, az ige tolmácsolásában 
mindig volt fény és útmutatás. Missziós küldetése, befogadó egy-
házi szemlélete sokaknak nyitott ajtót a Jóistennel való találko-
zás lehetőségére, és az oly gyakran elhomályosodó Istenképünk 
tisztábbá tételére. Gondoskodó szeretettel terelgette az aszódi kö-
zösség fiatalabb és idősebb tagjait egyaránt. Jó kapcsolatot ápolt 
a többi felekezettel. Az Evangélikus Gimnáziumban hitoktatott 
is, illetve szívesen részt vett minden ünnepi alkalmon. Liturgikus 
szolgálata mellett jó gazdaként fejlesztette a képviselő-testülettel 
karöltve az egyházközséget. Az ő időszakában került sor a temp-
lombelső felújítására (belső festés, oltár festése, renoválása). Az új 
elektromos orgona beszerzése szintén az ő plébánosi időszakához 
köthető. De nem csak a templom épületében történtek fejleszté-
sek, hanem a Javítóintézet kápolnájába is visszakerült Domony-
ból az oltár, és annak restaurálása után a kápolna is bővülhetett, 

szépülhetett. Szintén az ő plébánosi időszakában került felállításra 
a Hosszúvölgyben a feszület, hogy jelezze: itt valamikor templom 
állott. Utolsó nagy kezdeményezése, ami még az aszódi plébánosi 
éveihez kapcsolható, a Hitéleti Központ terveinek megálmodása. 
De még utólag is gazdagította a közösséget, amikor a felépült kö-
zösségi házat egy kis könyvtárnyi könyvvel ajándékozta meg. 

Valószínűleg nem csak a katolikusok gondolnak rá jó szívvel. 
Emléke szívünkben örökké él.”

HUSZÁR MIHÁLY (1944-2022)

Március 21-én az aszó-
di közélet másik, je-
lentős életutat maga 
mögött hagyó polgára, 
Huszár Mihály távo-
zott közülünk. A régi 
aszódiak leginkább a 
GAVIT vezetőjeként, 
önkormányzati képvi-
selőként, rendezvények, 
felújítások támogatója-
ként, baráti társaságá-
nak vidám, segítőkész 
tagjaként emlékezhet-
nek rá.

"Domonyban születtem 1944-ben" - írta magáról önkormányzati 
képviselőjelölti bemutatkozójában. - "Családi összefogással az új-
telepen felépült lakóházunk elkészülte után 1972-ben költöztünk 
Aszódra. Feleségem  pénzügyi főelőadó, lányom magyar-történe-
lem szakos középiskolai tanárnő, fiam informatikus, mindketten 
budapesti lakosok. Gépészmérnöki és szakmérnöki diplomával 
rendelkezem és egy menedzserkurzust végeztem el. 1972-ben több 
állásajánlat közül választva lettem a Galgamenti Vízgazdálkodá-
siTársulat (GAVIT) gépészeti vezetője, majd 1997-től ügyvezető 
igazgatója. Társulatunk, amely a Galga mente vízügyi gazdája, 25 
dolgozónak biztosít stabil munkahelyet. Ismerve a város anyagi le-
hetőségeit, a testületi munkában a nagy ígéretek helyett az emberi 
problémák megoldásában, lakóközösségek városszépítő tevékeny-
ségének támogatásában, s az Aszódra költözők letelepedési gondja-
inak csökkentésében szeretnék nagyobb részt vállalni."

Igazi közösségi ember volt; fiatal korában Domonyban kézilabdá-
zott, de még az utóbbi években is vissza-visszajárt régi barátaihoz 
és csapattársaihoz felidézni a régi szép emlékeket, vagy megnézni 
szülőfaluja csapatának egy-egy mérkőzését. Később évekig foci-
zott barátaival a Csengey iskola tornacsarnokában. Az utóbbi 
időben - valószínűleg betegsége miatt - visszahúzódott a nyilvá-
nosságtól. Egy időre megritkultak bejegyzései az egyik közösségi 
oldalon - miként vidám személyiségéből, a korábban megosztott 
fotóiból is az élet, a család, a világ, az utazás szeretete sugárzott. 
Néhány héttel ezelőtt ismét aktív lett, amit ismerősei örömmel 
tapasztaltak, s együtt reménykedtek vele a gyógyulásban. Sajnos, 
hiába...

A család gyászhíre ezzel a mondattal zárul: "Köszönjük, hogy 
részesei voltak életének!" Akik Huszár Mihályt és életútját köze-
lebbről ismerték, bizonyára egyetértenek abban: őt illeti köszönet 
azért, mert részese volt szűkebb pátriája életének, közösségének.

Nyugodjék békében! Emlékét kegyelettel megőrizzük.

BÚCSÚZUNK
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Felhőtlen szórakozásban lehetett része 
azoknak a hölgyeknek és kísérőiknek, akik 
március 8-án, az AIKI kamaratermében 
részt vettek Mikó István Jászai Mari-díjas 
színművész nőnapi estjén. A közvetlenségé-
ről és humoráról ismert színész pillanatok 
alatt oldott légkört teremtett és összekap-
csolódott közönségével, akiket megzenésí-
tett versekkel és vidám történetekkel szó-
rakoztatott. Az örökifjú művészről senki 
nem gondolná, hogy már a hetvenkettedik 
évében jár, hiszen az elejétől a végéig pont 
olyan lendülettel és természetes könnyed-
séggel adta elő műsorát, mint több évtized-
del ezelőtt, s energiájából még a nézőknek 
is átadott.
Az előadásra érkezőket Aszód Város Ön-
kormányzata nevében Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármester egy-egy szál virággal 
fogadta a terem bejáratánál. A megnyitón 
köszönetet mondott a hölgyeknek, akikre, 
mint mondta, sokkal több feladat hárul, 
mint a férfiakra, hiszen a munkájuk mel-
lett a családban, a háztartásban is nap, mint 
nap helyt kell állniuk. 

Zádori Mónika

Nőnapi köszöntő Mikó Istvánnal

PETŐFI KLUB
PROGRAMOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Március 16-án Aszód hivatalosan is csatlakozott a Nemzeti Művelődési 
Intézet által indított országos Petőfi Klubok hálózatához. A Magyar Or-
szággyűlés tavaly Petőfi Emlékévvé nyilvánította a 2022-es és 2023-as 
évet, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.  Aszód nem csu-
pán a térségben, de országos tekintetben is előkelő helyet tölt be a Petőfi 
emlékhelyek sorában, hiszen az a három év, amelyet a költő diákként 
itt töltött, meghatározó volt az életében. Egykori iskolája - amely ma a 
Petőfi múzeumnak ad otthont – valódi zarándokhelynek számít a köl-
tő életét megismerni kívánók számára, de az utcákat róva családjának 
egyéb városi kötődései is fellelhetők, mint például a Malom köz és a főút 
sarkán álló Mészárszék Emlékmű, amely Petőfi nagyapja, Petrovics Ta-
más által hat évig bérelt mészárszék helyén áll. 
A klubhoz csatlakozó településeken a partnerintézmények közremű-
ködésével számos kulturális programot kínálnak. A programsorozat 
megvalósításában együttműködő országos szervezetek komoly- és 
könnyűzenei koncertekkel, színházi és irodalmi előadásokkal, könyv- 
és folyóirat-bemutatókkal, kiállításokkal, vetítésekkel járulnak hozzá a 
kulturális kínálat sokszínűségéhez. Ezeknek az alkalmaknak elsősor-
ban az a célja, hogy a kötetlen beszélgetések, eszmecserék, irodalmi és 
zenei előadások közelebb hozzák minden résztvevő számára a refor-
mkor világát, értékrendjét. Petőfi életútját követve a határokon átíve-
lő gondolkodás is nagyobb szerepet kap, hiszen a költő számos helyen 
megfordult a Kárpát-medencében, s ez erősítheti a hazai és külhoni te-

lepülések, intézmények közötti kapcsolatokat is. A klub kezdő könyvcsomagját Vécsey László parlamenti képviselő adta át Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármesternek. A könyvek a városi könyvtárba kerültek, ahol az intézmény munkatársai egy klubsarkot alakítottak ki a későbbi-
ekben bővülő könyvállomány és a klubfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, valamint az érdeklődő közönség számára. 

Zádori Mónika
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Könyvtári ajánló
Szendrey Júlia összes verse
„Szendrei Júlia kapcsán komoly adósságai 
vannak a magyar irodalomtörténet-írásnak. 
Neve és alakja ugyan nem szorul felfedezés-
re, ám ahhoz, hogy kiszakítsuk az őt jelölő 
(s elfedő) közhelyek közül – mint például a 
„feleségek felesége” toposz vagy a második 
házassága miatt rávetülő „hűtlenség” időtlen 
bélyege – fontos lenne, hogy ne első férjének, 
Petőfi Sándornak a kiegészítőjeként tekint-

sünk rá, hanem észrevegyük benne női irodalmunk egyik első, 
fontos figuráját, s érzékeljük útkeresésének, pályaalakulásának 
belső ellentmondásait. Ehhez pedig világosan kell látnunk költői 
életművének értékeit (s persze gyöngeségeit).” – írja Szilágyi Már-
ton irodalomtörténész a kötetet prezentálva. Szendrey Júlia ösz-
szes lírai szövegét dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész gyűjtötte 
és szerkesztette egybe eme kiadás által. Emese elhivatott kutató-
ja Szendrey Júlia pályájának, családjának – doktori értekezése és 
számos tanulmánya is e tehetséges és ambiciózus 19. századi hölgy 
életére fokuszál az adott korszak társadalmi kontextusában. A 
versgyűjtemény Szendrey Júlia születésének 190., halálának 150. 
évfordulója alkalmából jelent meg 2018-ban. A költő 141 versét 
tartalmazza, melyek jelentős többsége addig publikálatlan volt. 
A könyv magában foglalja dr. Gyimesi Emese kisérőtanulmányát 
Szendrey Júliáról mint íróról, a szövegkiadás elveiről, ezenfelül 
a versekhez írt tárgyi és nyelvi magyarázatokat, illetve Szendrey  
Júlia életrajzát. A mű ékességét jelentik továbbá olyan fotók, melyek 
bemutatják egyes költemények eredeti kéziratát (érdekes megtekin-
teni Júlia írásmódját, stílusát, javításait, változtatásait a szövegek-
ben), emellett családi fotók, és egy akvarell festménye is színesítik a 
kötetet.

Benkó Norbert  segédkönyvtáros

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN!
Kedves Szülők! 

Szeretettel hívjuk Önöket és leendő óvodás gyermeküket 
nyílt napjainkra, az alábbi helyszíneken és időpontok-
ban. Kérjük, hogy a csoportok látogatásához váltócipőt 
hozzanak!

Napsugár Óvoda 2022. április 28. 900-1200

Aszód, Szent Imre u. 1.
telefon: 06 (28) 400-422
e-mail: ovoda@aszod.hu

Szivárvány Tagóvoda 2022. április 29. 900-1200

Aszód, Falujárók útja 5.
telefon: 06 (28) 400-419
e-mail: szivarvanyaszod@gmail.com

https://www.facebook.com/kulturaaszod
https://kulturaaszod.hu/
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A tavasz igazán gazdag kulturális prog-
ramkínálattal köszöntött be Aszódon, 
szinte minden korosztály számára akad 
valamilyen előadás vagy foglalkozás. Ke-
vésbé ismert tény azonban, hogy az Aszódi 
Integrált Kulturális Intézmény termeiben 
a hétköznapokon is nyüzsgő élet folyik, 
egymást váltják a diákcsoportok a külön-
féle színházi előadásokon és drámapeda-
gógiai foglalkozásokon. 
Az intézmény vezetője, Hajdú Zsófia Csen-
ge elmondta, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt pályázaton 5 mil-
lió forintos támogatást nyertek, amelynek 
köszönhetően, az aszódi oktatási és neve-
lési intézményekkel együttműködve, óvo-
dásokat, általános iskolásokat és gimnazis-
tákat tudnak fogadni ingyenes előadásokra 
és foglalkozásokra. A kisebb gyermekek, 
óvodások és alsó tagozatos diákok számára 
8 gyermekszínházi előadást tudnak biztosí-
tani, amelyeken összesen 650 gyermek ve-
het részt, akik a Ládafia Bábszínház, Fabók 
Mancsi Bábszínháza, Nizsai Dániel báb-
színháza és Écsi Gyöngyi Bábszínházának 
előadásain szórakozhatnak.
A nagyobb korosztály számára színhá-
zi nevelési társulatok adnak közösségi és 
színházi élményt egyszerre, drámape-
dagógia foglakozással egybekötött előa-
dásaik alkalmával. Ezeken 14 osztály, 
összesen 390 diák vesz részt. A Kerekasz-
tal Színházi Nevelési Központ, a Káva  
Színház-Kulturális Műhely és az Ötösalá 
Fakultáció-Színházi Nevelési Társulat a 
színjátszás és a drámapedagógia eszköz-
tárát egyaránt használva, interaktív mó-
don, a közönséggel együtt játszva és gon-
dolkodva dolgoz fel társadalmi és erkölcsi 

kérdéseket. Az előadások során a fiatalok 
nem egyszerűen nézői, hanem alkotó 
résztvevői a színházi eseménynek, ahol 
mindenki véleménye, ötlete, személyes 
megjegyzése meghallgatásra talál és hoz-
záadódik a közös játékhoz. A diákok több-
nyire örömmel fogadják, hogy egy időre 
kiszabadulhatnak az iskola falai közül és 

egy újfajta élményben lehet részük.
Hasonló célt szolgáltak a rendhagyó ze-
neórák is az intézményben, amelyek az 
előadók által elnyert pályázati támogatás 
segítségével valósultak meg, akik az Aszó-
di Integrált Kulturális Intézményt válasz-
tották helyszínül a foglalkozásokra. A vá-
ros mindkét gimnáziumából érkeztek rá 
diákok, összesen 6 osztály. A résztvevők az 
improvizatív zenével, ezen belül is a jazz 
műfajával ismerkedhettek szintén inter-
aktív foglalkozások keretében. A Bognár 
Szilvia Sextet muzsikusai közül hárman: 
Kovács Zoltán (zeneszerző, nagybőgős), 
Csókás Zsolt (gitáros), és Szalai Péter 
(ütőhangszerek, kalimba) tartották meg 
ezeket a speciális énekórákat, amelyek al-
kalmával a zenei kommunikáció és a ze-
nei önkifejezés megismertetése is előtérbe 
került, és a diákoknak arra is lehetőségük 
volt, hogy a különféle ütős hangszereket 
kipróbálják.
Szintén iskolás csoportoknak nyújtott ak-
tív részvételt kínáló programot március 
11-én a „Petőfi–szabadulószoba”, ahol kö-
zel 200 diák ismerkedhetett a Nagy Judit 
által összeállított játékos feladatokon és 
fejtörőkön keresztül a költővel és korával, 
és ráhangolódhattak a közelgő ünnepre.

Zádori Mónika

SZÍNHÁZI PROGRAMOK DIÁKOKNAK  
ÉLMÉNYDÚS HÉTKÖZNAPOK AZ AIKI-BEN
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Mesélj egy kicsit az újonnan indított  
vállalkozásodról!
Ez még egy egészen friss dolog, bár az 
előzményei legalább nyolc évvel ezelőttre 
nyúlnak vissza. A tortakészítés, a külön-
leges sütemények megalkotása mindig is a 
szenvedélyem volt, de komolyabban 2014-
ben kezdtem foglalkozni a designer torta-
készítéssel, akkor volt az első versenyem is 
Palotáson, ahol rögtön második helyezést 
értem el. Ez akkora motiváció volt, hogy 
elkezdtem továbbképezni magam, neves 
cukrászmesterek és torta designerek tan-
folyamain vettem részt. Évről évre egyre 
több versenyre mentem, egyre több do-
bogós helyezést értem el, és ezzel mind 
biztosabban kijelölődött az utam, az irány, 
amelyet követni és képviselni szeretnék. 
Büszke vagyok rá, hogy tavaly a csalá-
di teendőim mellett kiváló minősítéssel 
elvégeztem a cukrásziskolát. A szakmai 
tanulmányaimban jelentős fordulat volt, 
amikor elvégeztem egy designer bonbon 
és táblás csokoládékészítő tanfolyamot 
Bartus Dóra olimpiai aranyérmes cukor-
virág készítő cukrásznál. Annyira nagy 
hatással volt rám, hogy elkezdtem itthon 
gyakorolni, kipróbálni technikákat. Az 
alkotásaimat rendszeresen feltöltöm az 
instagramra, ahol már több neves hazai 
és külföldi csokoládékészítőtől is jó visz-

szajelzéseket kaptam, ami nagy elismerés 
és ösztönző erő számomra. A most indult 
vállalkozásom már az új szerelemmel, a 
cukorvirág készítéssel kapcsolatos. Ebben 
van kreativitás és fantázia, ami szükséges 
ahhoz, hogy az idő múlásával se váljon  
unalmassá és teherré a munka. Kézműves 
cukortorta díszeket készítek, főleg cukor-
virágokat és figurákat. Ezen kívül szeret-
nék továbbra is versenyeken részt venni, 
hazai és külföldi megmérettetéseken is.

Mikor kezdődött az érdeklődésed a  
sütemények és torták készítése iránt?
Már gyerekkoromban, mert nálunk nem 
volt hétvége sütemény nélkül. Kisgyerek-
ként hol a nagymamám, hol az édesanyám 
körül sertepertéltem a konyhában. Mivel 
nagy családban nőttem fel, bőven gyako-
rolhattam a tudományom, a születésnapi, 
ünnepi tortáimnak mindig nagy sikere 
volt a rokonságban. A baráti körben szin-
tén örömmel fogadták a speciálisan nekik 
készült édességeket. Egyre több biztatást 
kaptam a környezetemtől, a családtól, ba-
rátoktól és éreztem, hogy ez már sokkal 
több egy egyszerű hobbinál, így elkezd-

tem komolyabban képezni magam. A 
kezdetekkor nagy segítségemre volt Bíró 
Mónika egy nagyon kedves cukrász isme-
rősöm, akire a mai napig mentoromként 
tekintek. Ezen kívül sok neves cukrász és 
torta designer tanfolyamán is részt vettem 
és tavaly kiváló minősítéssel végeztem el a 
cukrász iskolát.

A családi meglepetés édességeknél sze-
mélyre szabott recept alapján dolgozol?
Igen, igyekszem mind a design, mind az íz 
tekintetében figyelembe venni a megaján-
dékozott ízlését. A legtöbbször valami iga-
zán egyedit találok ki, nem a megszokott 
ízekkel dolgozom. Például a kisfiamnak a 
mindene volt a coca colás gumicukor, így 
direkt az ő kedvéért kikísérleteztem a coca 
cola ízű tortakrémet. Hasonló specialitá-
som a whiskys csokis vanília, ami a sógo-
rom nagy kedvence. 
Általában a versenyekre sem a hagyomá-
nyos, megszokott ízekkel érkezem, hanem 
valamilyen egyedi, saját kreációval. Ezt 
rendszerint díjazzák, mert a versenyeken a 
megjelenés, a külalak mellett az íz is éppen 
olyan fontos.

riportANYASÁG ÉS SZAKMAI SIKEREK
Aszód Város Önkormányzata 2021 őszén is kiírta a Sikeres anya című pályázatot, amelyre olyan aszódi lakhellyel rendelkező, gyer-
meket nevelő édesanyák jelentkezését várták, akik a család mellett az élet egyéb területein is helytállnak. Balázsné Oroszi Mária  
Mónika élt a lehetőséggel, és a pályázatra benyújtott anyaga kedvező elbírálásra talált. A kilencszeres aranyérmes, ötszörös ezüstér-
mes, hatszoros bronzérmes cukrász, torta designer és cukorvirág készítő komoly feladatot vállalt, négy gyermek anyukájaként, az 
aktív családi élet mellett önálló vállalkozásba kezdett.
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A tortadíszítésben is vannak trendek, mint 
mondjuk a divatban és egyéb művészetekben?
Igen, természetesen, de minden cukrásznak, aki 
kézműves egyedi tortákat készít, megvan a sa-
ját ízlése, stílusvonala, amit képvisel, így ebben 
a szakmában inkább ezen az egyediségen van 
a hangsúly. A megrendelők rendszerint már ez 
alapján keresik fel őket, attól függően, hogy az 
adott esemény milyen világot kíván, mit szeret-
nének megjeleníteni.

Gondolom a kapcsolatrendszer kiépítése is 
nagyon fontos a vállalkozás sikerességéhez,  
az elegendő megrendeléshez. Ez mennyire 
nehéz feladat?
Szerencsére, mivel már nyolc éve ismert a nevem 
a szakmában a versenyeknek köszönhetően, van 
mire alapoznom ezen a téren is. Ugyanakkor 
fontos a folyamatos jelenlét, minden fontos ver-
senyen részt kell venni. Az évek során számtalan 
ismeretségre, barátságra tettem szert ezeken az 
alkalmakon, ahol valóban összegyűlik a szak-
ma színe-java, és amelyeket nyomon követnek a 
majdani lehetséges megrendelők is, tortaműhe-
lyek, cukrászdák, hobbicukrászok. Most például 
van egy megrendelésem esküvői örökcsokor el-
készítésére, ami izgalmas kihívásnak ígérkezik.

A gyerekekre is átragadt ez a szenvedély?
A 13 éves lányom komolyan érdeklődik a szak-
ma iránt, már volt velem versenyen is, 2018-ban 
a Soproni Tortafesztiválon, ahol gyermek süte-

mény kategóriában az első helyen végzett. Na-
gyon ügyes, engem is meglepett már saját készí-
tésű születésnapi tortával, ami igazi ajándék volt. 
Gyakran sütünk családilag is együtt, ilyenkor in-
kább a klasszikus sütemények kerülnek terítékre, 
a receptek többnyire a nagymama régi, összefol-
tozott szakácskönyvéből kerülnek elő.

Mennyire tudod összeegyeztetni a család, az 
otthon körüli teendőidet a munkáddal? 
Többek között azért is jelentkeztem erre a pályá-
zatra, mert szerettem volna megmutatni, hogy 
az anyaság, a női szerep és a hivatás összeegyez-
tethető, hogy kellő kitartással és persze egy tá-
mogató családi háttérrel négy gyerek mellett is 
el lehet érni egyéni sikereket. Szerencsére a ro-
konságom minden tagja támogat, és a házimun-
kába már a gyerekek is besegítenek. A feladato-
kat nem előre elkészített táblázat szerint osztjuk 
be, inkább megkérjük őket, hogy ezt vagy azt 
végezzék el. Mivel kezdetektől így tettünk, ezért 
ez mostanra már természetessé vált. Másképp 
nem is működne, hiszen van úgy, hogy egy-egy 
designer versenymunkám hetekig készül, akár 
három-négy héten keresztül is, és ez a házimun-
ka és a gyerekekkel való tanulás mellett minden 
szabadidőt elvesz. Az is fontos, hogy minőségi 
időt is töltsön együtt a család, ezért gyakran já-
runk kirándulni, ez az időtöltés a legkisebbtől a 
legnagyobbig összefogja a családot. A gyerekek 
hobbija ugyanúgy ragadós a szülőkre nézve, így 
egy ideje a bowlingozásnak is hódolunk.

A saját példából kiindulva mit javasolnál a  
fiataloknak a hivatásuk megtalálásához?
Szerintem az az ideális, amikor egy fiatal minél 
több mindenben kipróbálhatja magát és megta-
pasztalhatja, hogy mi az, amiben igazán tehet-
séges, és amihez valóban kedve van. Fontos a 
megmérettetés, a sikerélmény, mert ez ösztönöz, 
hogy tudjunk haladni a választott utunkon. 
Legalább ennyire szükséges az alázat, az önfej-
lesztés, a gyakorlás is. Megtapasztaltam, hogy 
csak akkor jutunk előre, ha nem másokhoz mér-
jük magunkat, hanem csak saját munkánkkal és 
fejlődésünkkel foglalkozunk, mert mindannyi-
an különbözőek vagyunk.

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok a 
munkádhoz!

Zádori Mónika
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RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK  
PROGRAMOK AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimná-
zium történelem munkaközössége évek 
óta kiemelten fontosnak tartja, hogy a 
diákok a hagyományos tanórai kerete-
ken túl más, tanórán kívüli programo-
kon keresztül is közelebb kerüljenek a 
történelemhez. 

A legtöbb program minden évben a 
februári hónapot érinti, ez összefügg az-
zal, is, hogy a kommunizmus áldozataira 
február 25-én emlékezik az ország. Más-
fél évtizede a végzős osztályok szakta-
náraik kíséretében ellátogatnak a Terror 
Háza Múzeumba és a Holokauszt Em-
lékközpontba, így volt ez idén is. Február 
8-9-én a 12. évfolyam négy osztálya uta-
zott el Budapestre, ahol a végzősök rend-
hagyó történelem órákon vettek részt a 
két emlékhelyen. A végzős osztályokat 
az idei évben Debrődiné Dobóczy Mária, 
Szilágyi Zita, Varga Lajos és Dr. Péterfi 

Gábor tanárok kísérték el a fővárosi hely-
színekre. 

A kommunizmus áldoztaira emlékez-
tet az a kiállítás is az iskolában, melyet a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága adott köl-
csön intézményünknek. A „Küzdelem a 
lelkekért…” vándorkiállítás egy országos 
projekt része. A NEB történészei idén tíz 
középiskolát szólítottak meg az ország-
ban, köztük – egyetlen evangélikus gim-
náziumként – az aszódi intézményt.  A 
több héten át futó program lényege, hogy 
a diákok megismerkedjenek a Rákosi- és 
Kádár-korszak egyházüldözésének törté-
netével. A diákok a kiállításhoz kapcsoló-
dó feladatok segítségével vesznek részt a 
programban. Katolikus és protestáns ül-
dözött személyek (Pógyor István, Kuklay 
Antal, Rozgonyi György) életútját dol-
gozzák fel kiscsoportokban, QR-kódos 
filmrészletek és a kiállítás információit 
felhasználva. 

Kilencedik alkalommal adott otthont 
iskolánk az Evangélikus Iskolák Törté-
nelemtanári Konferenciájának. A prog-
ramot Dr. Péterfi Gábor, az evangélikus 
intézmények történelem tantárgygondo-
zója szervezte. A konferencián szó volt a 
kereszténység közösségmegtartó erejéről 
(Dr. Botos Máté és Prőhle Gergely előa-
dása), a XX. századi magyar történelem 
sorsfordulóinak rendhagyó tanórai fel-
dolgozásairól (Lányi Erzsébet), a Rákó-
czi Szövetség iskolai diákprogramjairól 
(Nagy Domonkos), egy új Trianon-kö-
tet tanórai felhasználásáról (Dr. Péterfi  
Gábor), az új Nemzeti alaptantervhez 
kapcsolódó általános iskolai projektekről 
(Dalos Tibor), az új történelem érettsé-
giről (Dr. Nánay Mihály) és az Evangé-

likus Pedagógiai Intézet digitális, emelt 
szintű fakultációs felkészítőjéről (Mester 
Balázs, Tamás Melinda). A közel félszáz 
résztvevő az előadásokat követően kér-
déseket tehetett fel, az élményközpontú 
történelemtanítás lehetőségeit többen is 
érintették. 

Dr. Péterfi Gábor  
kutató tanár



13 2022 ÁPRILIS

Iskolánk francia tagozatának tanulói szá-
mos versenyen értek el előkelő helyezéseket. 
Kovács Hanna és Basa Dániel 12.A osztá-
lyos tanulók a budapesti Kölcsey Ferenc 
Gimnázium által szervezett konferen-
cia-szimulációs játékon 14 csapatból az 
előkelő harmadik helyezést érték el. Egy 
képzeletbeli ország COVID-19 elleni intéz-
kedéseit kellett bemutatniuk. 
Három diákunk, Kovács Hanna, Basa Dá-
niel és Juhász Ákos 12.A osztályos tanulók 
továbbjutottak a francia nyelvi OKTV dön-
tőjébe. 
A budapesti Francia Intézet Frankofón dal-
versenyén első helyezést ért el Farkas Luca  
9.A és Józsa Leóna 9.Kny osztályos tanulók 
duója. 
A pásztói Mikszáth Líceum Slam versenyén 
Varga Bernadett 9.A osztályos tanuló 1. he-
lyezést, Deák Mercédesz 12.A osztályos ta-
nuló  2. helyezést ért el saját kategóriájában. 
A közeljövőben több tanulónk pályá-
zik egy, Flaubert francia író születésének 
200. évfordulója alkalmából szervezett 
videófilm-versenyre. Ugyancsak márci-
us végén kerül megrendezésre Pécsett egy 
francia nyelvű művészeti találkozó, ahol a 
tagozat tanulói is képviselik iskolánkat.
Köszönet a felkészítő tanároknak, Márton 
Ildikónak, Péter Katalinnak és Veszprémi  
Péternek.

Holló Krisztina igazgató
VSzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, 

Gimnázium és Kollégium

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 
KÖZÉPISKOLÁS VEZETŐI 
FÓRUMA
Február 25-27. között került megrende-
zésre a Rákóczi Szövetség középiskolás 
vezetői fóruma, amelyen történelemtaná-
rommal, Erdélyi Zsuzsannával és osztály-
társammal, Őszi Jákobbal vettünk részt. 
Péntek délután elfoglaltuk a szállásun-
kat a Budapest Szállóban, később a Szent 
Margit Gimnáziumba mentünk, ahol a 
Rákóczi Szövetség elnöke köszöntött min-
ket, majd a Mathias Corvinus Collegium 
képviselőjének előadását hallgattuk meg. 

A vacsora utáni ismerkedési esten talál-
kozhattunk a többi diákkal, akik nemcsak 
Magyarország különböző pontjairól, de a 
határon túlról is szép számmal érkeztek. 
Másnap a reggeli után újra a Szent Mar-
git Gimnázium felé vettük az irányt, ahol 
tájékoztattak minket a Rákóczi Szövetség 
2022. évi programjairól. Utána közön-
ségtalálkozón vettünk részt a Hazajárók 
csapatával. A magazin két vezető sze-
mélyisége mesélt nekünk arról, hogyan 
állítják elő a műsorukat és kicsit a sa-
ját történetüket is megosztották velünk.  
Ráadásként megtekinthettünk két mon-
tázst az eddigi munkáikról. Utána Taka-
ró Mihály irodalomtörténész előadását 
hallgathattuk meg a kommunizmus ál-
dozatairól. Ebéd után meglátogattuk az 
Országházat, ahol nagyon sok érdekes-
séget tudtunk meg az épületről és annak 
történetéről. A Parlament látogatása után 
a Szent István Bazilikába mentünk. A va-
csoránkat egy nagyszerű dunai hajókázás 
keretében fogyasztottuk el. 
Vasárnap a reggeli után újra a Szent Mar-
git Gimnáziumban folytatódott a prog-
ram. A délelőtt folyamán meghallgattunk 
egy párkapcsolatról és párkeresésről szóló 
előadást, amelyben Hal Melinda szak-
pszichológus, Hegedűs Endre és felesége  
Hegedűs Katalin, valamint Horváth Ág-
nes vett részt. Az előadás sok érdekes és 
hasznos információval szolgált. 

Bedő Bence  
10. D osztályos tanuló

A PSG FRANCIA TAGOZATÁNAK ÚJABB SIKEREI
MÁRCIUS A KIKELET ÉS A FRANKOFÓNIA HÓNAPJA. ILYENKOR ORSZÁGSZERTE KULTURÁLIS PROG-
RAMOKKAL, VERSENYEKKEL CSATLAKOZUNK EHHEZ A KONTINENSEKEN ÁTÍVELŐ RENDEZVÉNY-
SOROZATHOZ, MELYNEK CÉLJA A FRANCIA NYELV ÉS KULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSE. 



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!

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

Jani Lacikonyha

Jani és Janika, a Lacikonyha két szakácsa  
ízletes ételekkel vár minden kedves  

régi és új vendéget!
Aki házias ételekre vágyik, térjen be hozzánk!

Helyben 
fogyasztás 
és elvitel is 

kérhető!

https://delego.hu/
https://www.fizikogodollo.hu/
https://cipesztomi.ewk.hu/
https://60klima.hu/
https://www.facebook.com/lacikonyha.jani


Hatalyák
Dioptriás  
napszemüveg és 
fényre sötétedő 
szemüveglencsék 

40%40%    
kedvezménnyel!kedvezménnyel!
Telefon: 06 (28) 402-121
Mobil: 06 (70) 703-3692

HATALYÁK OPTIKA 
40 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

d mon
D E S I G N  S T Ú D I Ó

Aszódon, világmárkák  
katalógusait is tervezzük a  
Dimoni Design Stúdióban.  
20 év tapasztalat, közel 70 katalógus  
12 nyelven, tervezés és nyomtatás.

REKLÁMGRAFIKA, ARCULATTERVEZÉS,
SZÖVEGÍRÁS, ÚJSÁG ÉS KÖNYVKIADÁS 

Miért érné be kevesebbel, mint a nagy márkák?
Próbálja ki, milyen velünk együtt alkotni!

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

Tudta  
Ön?

https://luxhazak.hu/
http://hatalyakoptika.hu/akcio/
https://www.facebook.com/Dimonidesig


Aszódi Májusi  
Piknik
2022. május 1. 1100-2000

Aszód, Szent István tér

Programok - május 1.
1100  Kiflihajó Zenekar gyermekkoncertje

1330  Zumba Regivel, NANA Táncműhely

1500  Kelet Brass Band térzenei előadása

1600  Gödöllői Kutyasport Központ  
 őrző-védő tréning bemutatója

1700-2000  Utcabál a Vento Lento  
  partyzenekarral

Civil utca, Felhőút SE bemutatója, Galgamenti Darts 
Club SE interaktív standja, rongyos könyvsarok és 
játékkuckó, kerti vasút, holdjáró járművek, körhinta, 
ugrálóvár, Vöröskereszt sátra, kézműves foglalkozások

Főzőverseny
FELHÍVÁS

AZ ASZÓDI MÁJUSI PIKNIKEN  
főzőversenyt hirdetünk!

A főzőverseny témája: virsli, sör

A zsűri elnöke:  
Baka László, étterem-tulajdonos

Olyan étellel lehet a versenyre nevezni,  
amelynek a receptjében sör, virsli  
vagy mindkettő megjelenik.

Várjuk főzni szerető csapatok, 
baráti társaságok, munkahelyi 
közösségek, civil szervezetek  
és családok jelentkezését!

Nevezni lehet: 2022. 04. 25-ig  
a lenti elérhetőségek egyikén.
A versenyre nevezési díj nincs, 
az  elkészült ételeket pénzért  
kínálni tilos.
A zsűrizés 1200 órakor indul. Az eredmény-
hirdetés várható időpontja: 1300 órakor lesz.

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
Telefon: 06 (28) 400-606
E-mail: kultura@aszod.hu

https://kulturaaszod.hu/hirek.html

