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Aszódi        tükör

Hosszú évtizedek kényszerű tehetetlensége 
után végre elmozdulhat a holtpontról az aszó-
di múzeum ügye. Mindez annak köszönhető, 
hogy Petőfi születésének 200. évfordulójához 
kapcsolódóan a Nemzeti Közművelődési Alap 
meghívásos pályázatot írt ki a költőhöz kapcso-
lódó irodalmi emlékházak felújítására. A meg-
hívottak között szerepel az aszódi Petőfi Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény is, mely 680 millió 
forintos épület felújítási keretre és az új állandó 
kiállítás elkészítésére további 80 millió Ft-ra  
pályázhat.
Számos tárgyalás és egyeztetés van amögött, 
hogy ezt a lehetőséget megkaphatta az intéz-
mény. Először a 2019-es választási programunk-
ban vetettem fel, hogy az évfordulóhoz kapcso-
lódóan kell keresni az épületek felújításának és 
a kiállítás megújításának lehetőségét. A felha-
talmazásom után rögtön hozzáláttam  ahhoz a

munkához, ami a gondolatot tettekre váltja. 
Több ízben találkoztam Demeter Szilárddal, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum  főigazgatójával, illetve 
a PIM munkatársaival Budapesten és Aszódon 
is. Arra törekedtem, hogy egyértelműen látszon 
az elkötelezettségünk az ügy iránt, éppen ezért 
voltunk partnerek abban, hogy a Petőfi Emlék-
helyek 33. Országos Találkozóját Aszódon ren-
dezzük meg. Talán még emlékeznek arra, hogy 
a járvány miatt kétszer is el kellett halasztani a 
rendezvényt, de harmadjára is nekifutottuk a 
szervezésnek és nagy sikerrel adtunk otthont a 
találkozónak. Asztalos Tamás alpolgármester 
úrral és Odler Zsolttal, a városfejlesztési bi-
zottság elnökével aktív személyes közreműkö-
désünkkel is igyekeztünk mindenki számára 
nyilvánvalóvá tenni, hogy mennyire fontos szá-
munkra a múzeum ügye, amit segítség nélkül 
nem tudunk megoldani. Amikor a PIM-ben 

Sikeres pályázat esetén 760 millió forintos  
keretből újulhat meg a Petőfi Múzeum

A HANGOK 
BŰVÖLETÉBEN
Mukk József operaénekessel, Aszód 
Város Díszpolgárával beszélgettünk 
pályafutásának 30. évfordulója és 
hatvanadik születésnapja alkalmából.

Cikkünk a 6. oldalon olvasható

FARSANGI MULATSÁG 
AZ ÓVODÁKBAN
A város mindkét óvodájában vidám 
bállal zárták a farsangi időszakot és 
a hagyományos kiszebáb égetéssel 
messzire űzték a telet.

Cikkünk a 11. oldalon olvasható

MOPEDESEK NAGY  
MUNKÁBAN
A Galga Moped Klub Hagyomány- 
őrző Egyesület tagjai sokat haladtak 
a klubház felújításával, és több ese-
ményen is részt vettek.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható



JEGYZŐI SAROK
2022. február 23-án tartotta meg rendes 
ülését a Képviselő-testület. Első napi-
rendként tárgyalta meg a Hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosítására készült előterjesztést. Az 
ülésen megjelent Feigli Ferenc a DTKH 
képviseletében és részletesen indokolta a 
közszolgáltatási szerződés módosítása kez-
deményezésének okait, majd válaszolt a 
szemétszállítással kapcsolatban felmerült 
kérdésekre. 2020. október 20-án hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
került aláírásra a „Zöld Híd B.I.G.G.” Kör-
nyezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Társasággal és a DTKH Duna- 
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A 
szerződés újbóli aláírására azért került sor, 
mert a szerződésbe jogalanyként belépett 
a DTKH, ezzel a szerződés szerinti felada-
tok ellátását a Zöld Híddal egyetemleges 
felelősséggel vállalta. A szerződésmódosí-
tást a szelektív hulladék és a zöld hulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákok osztása tárgyá-
ban kezdeményezte a DTKH. A módosítás 
értelmében „A szelektív hulladékgyűjtés a 
Közszolgáltatótól, vagy annak közreműkö-
dőjétől megvásárolható szelektív hulladék-
gyűjtő zsák vagy bármilyen egyéb a lakos-
ság által beszerzett, használt átlátszó zsák 
alkalmazása mellett történik.” Ebben a kér-
désben a zsákok vagy az erre a célra szolgá-
ló kukák beszerzésében segítő önkormány-
zati szerepvállalás kérdésében rendkívüli 
testületi ülésen döntenek a városvezetők 
március első felében. A módosítás másik 
pontja értelmében „A zöldhulladék gyűj-
tésre szolgáló zsákok gyűjtési alkalom sze-
rinti éves mennyiségének lakosság részére 
történő eljuttatása érdekében a Közszolgál-

tató tárgyév március 15. napjáig 2 db zsák- 
osztási napot biztosít az Önkormányzat ál-
tal meghatározott helyeken, illetve további 
2 egyeztetetett napon az ügyfélszolgálat-
tól átvehető az éves zöldhulladékos zsák 
mennyisége. Az Önkormányzat vállalja, 
hogy a helyben szokásos módon az osztási 
napokról tájékoztatja a lakosságot. Az Ön-
kormányzat tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy fent jelezett időpontokon túl a zsákok 
lakosság részére történő kiosztására továb-
bi időpontokat a Közszolgáltató nem bizto-
sít. A Felek megállapodnak, hogy további 
lakossági igény esetén az Önkormányzat a 
Közszolgáltató megbízásából további zsák- 
osztási alkalmakat biztosíthat.” Az osztás 
időpontjáról és helyéről a lakosságot a ké-
sőbbiekben tájékoztatjuk. 

Nagy vita övezte az Aszód FC Utánpót-
lásért szervezet kérelmét. Az utánpótlás 
szakosztály az önkormányzattal kötött 
használati szerződés keretében a város 
sporttelepének kizárólagos használója. Ezt 
a sporttelepet szeretné a szervezet fejlesz-
teni terveik elérése céljából. Az Aszód FC 

Utánpótlásért szervezet 2021-ben sport-
fejlesztési pályázatot nyújtott be, ami nem 
került elbírálásra, így annak érdekében, 
hogy a sportfejlesztés megvalósulhasson 
Tóth László arról tájékoztatta a testületet, 
hogy a tavalyi évben benyújtott pályázatot 
visszavonta és idén új pályázat benyújtását 
tervezi, melyhez a tulajdonos nyilatkozatai 
szükségesek. Az ülésen nem született dön-
tés az előterjesztésről, a képviselők kérték 
szakosztályvezető urat, hogy kérdéseikre 
2022. február 25-re összehívott rendkí-
vüli testületi ülésen adjon választ annak 
érdekében, hogy támogatni tudják kérést. 
A rendkívüli ülésen a kérdések tisztázás-
ra kerültek és a városvezetők megadták a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilat-
kozatokat, mely hozzájárulhat, hogy a 011 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 
egy 571.455.308 Ft-os sportingatlan-fejlesz-
tési beruházás megvalósulhasson.   

Elfogadásra került Aszód Város Önkor-
mányzata 2022. évi költségvetése. A tes-
tület 1 691 725 803 Ft költségvetési bevétel-
lel, 1 691 725 803 Ft költségvetési kiadással,  

kezdett körvonalazódni az emlékév költségkerete és program-
ja, már tudtuk, hogy számolnak velünk, de majd fél évet kellett 
várnunk arra, hogy megjelenjen a pályázati felhívás. Az ebben 
szereplő felújítási keretösszeg sikeres pályázat esetén lehető-
séget ad arra, hogy teljes egészében megújuljon és korszerű-
södjön a múzeum- és a galériaépület, s reményeink szerint a 
hátsó iroda- és raktárépület kisebb felújítási munkáira is ma-
rad pénz.
A pályázatok beadásának határideje nagyon szoros, hiszen 
március 31-ig le kell adnunk a kiírásban kért dokumentációt. 
Nagyon kemény hetek állnak tehát előttünk, de mindannyian 
azon dolgozunk, hogy megragadhassuk ezt a vissza nem térő 
lehetőséget, s majd négy évtized  után megújíthassuk a múze-
um épületegyüttesét és az állandó kiállítást. Megjegyzem, hogy 
amennyiben sikerrel járunk, ez a projekt lesz a legnagyobb ön-
kormányzati fejlesztés Aszódon a rendszerváltás óta.

A másik, a pályázattól független, de a múzeumi épületekhez 
kapcsolódó hír az, hogy a képviselő-testület kezdeményezte a 
jelenleg állami tulajdonban lévő múzeumi ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét. Ennek oka az, hogy a tör-
vény erejénél fogva ezen ingatlanoknak jelenleg csak vagyon-
kezelője a város, ráadásul 2013 óta nincs aláírt vagyonkezelési 
szerződésünk. Ez a helyzet immár tarthatatlan, így vagy kezde-
ményezzük a tulajdonba vételt vagy aláírjuk a vagyonkezelési 
szerződést. Jogilag a két állapot között csak minimális különb-
ség van, ugyanakkor a tulajdonba vétel mellett szól az, hogy az 
önkormányzat jelentős értékű vagyonállománnyal gyarapodna. 
A folyamat időben nagyon elhúzódhat, ezért volt szükséges a 
lehető legrövidebb időn belül elindítani. 
Bízom benne, hogy a sikeres pályázatok esetén 2023. november 
30-ig megújuló épületek nemcsak kulturális, hanem anyagi ér-
telemben is városunk értékét növelhetik. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
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0 Ft hiánnyal fogadta el a város költségvetését. 
A 2022. évi költségvetésben tervezett beruhá-
zások és felújítások fedezetét saját forrásból, 
hitelfelvétel és egyéb külső forrás nélkül tudja 
az önkormányzat biztosítani. További fejleszté-
sek pályázati forrás bevonásával lehetségesek. 
Aszód Város Önkormányzatának elsődleges és 
kiemelt célja 2022. évben, hogy továbbra is biz-
tosítsa a fenntartásában lévő intézményrend-
szer működőképességét, illetve a kötelező fel- 
adatok minél magasabb színvonalon történő 
ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és ered-
ményesség követelményeinek betartása mellett. 
A költségvetés tervezésekor az óvatosság elvét 
tartottuk szem előtt. A kiadások előirányzata 
takarékos, megfontolt felhasználás mellett ele-
gendő a feladatok ellátásához. A napirend elfo-
gadása után került sor a 2021. évi költségvetési 
rendelet módosítására, melynek végszámai már 
a zárszámadási rendelet alapját képezik. 
Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását kezdeményezi a 
Képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt-nél. Nevezetesen a múzeum ingat-
lanegyüttesének átadását kérik. Még 2013-ban 
került a jogszabály erejénél fogva a múzeum és 
a hozzá tartozó ingatlanok Aszód Város Ön-
kormányzata vagyonkezelésébe, de a vagyon-
kezelési szerződés nem került aláírásra. Nem-
csak az ingatlanok, hanem a rendelkezésre álló 
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek is egyi-
dejűleg átadásra kerültek a működési engedély-
ben meghatározott székhely szerint illetékes 
települési önkormányzatoknak. A döntés alap-
ján a Képviselő-testület kéri, hogy a 2013-ban 
vagyonkezelésbe adott ingatlanok és ingóságok 
is kerüljenek önkormányzati tulajdonba. 

Megválasztásra kerületek a Szavazatszámlá-
ló Bizottságok választott tagjai és póttagjai. 
Személyükre én, mint a Helyi Választási Iroda 
vezetője tettem javaslatot. A Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjai települési szinten kerültek 
megválasztásra. Az, hogy ki melyik szavazó-
körben látja el feladatát, a választás előtti 8. na-
pon kerül meghatározásra. Nagyon köszönöm 
azoknak a személyeknek, akik ezt a nem köny-
nyű feladatot elvállalták a következő 4 évre. 

Örömteli hír, hogy 2022. február 16-án jelent 
meg a Nemzeti Kulturális Alap honlapján a 
„Petőfihez és a 19. század kiemelkedő alko-
tóihoz köthető kultuszhelyek infrastruktu-
rális fejlesztése, felújítása” című meghívásos 
pályázat, valamint a „Petőfihez és a 19. század 
kiemelkedő alkotóihoz köthető kultuszhelyek 
tartalmi megújítása” című pályázat, ahol a 
pályázók között szerepel Aszód Város Könyv-
tára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjtemé-
nye (Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény), 
Az első pályázat esetén 680.000.000 Ft-ra, míg 
a második pályázat esetén 80.000.000 Ft-ra 
nyújthat be pályázatot az intézmény. A pályá-
zatok beadásának előkészítése megkezdődött. 
Az előkészítés érdekében a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Petőfi Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 2022. március 16-tól a pályázati cél 
megvalósításának időtartama alatt zárva tart.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Petőfi 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2022. február 
24. – 2022. március 16. közötti időszakban in-
gyen látogatható legyen az érdeklődők részére.
A további döntésekről egy – egy mondatban. 
Az Ipari park területén található 681/20 hrsz-ú 
ingatlant a 2022. február 18-án elkészült ér-
tékbecslés alapján bruttó 62. 500. 000 Ft (azaz 
bruttó hatvankettőmillió ötszázezer forint) 
összegben hirdeti tovább az önkormányzat. 
Hozzájárult a Képviselő-testület az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 
szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) (3) és (4) 
bekezdései, valamint az adózás rendjéről szó-
ló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése 
alapján elévült követelések és tartozások nyil-
vántartásból való törléséhez adónemenként. 
Jóváhagyásra került a polgármester 2022. évi 
szabadságolási ütemterve. Módosításra került 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormány-
zati rendelet.  Elfogadásra került Aszód Város 
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve. 
És nem utolsó sorban elfogadásra került az ön-
kormányzati irányítású intézmények dolgozói 
számára biztosított cafeteria juttatások önkor-
mányzati szintű szabályzata. 

Lukács Adrienn jegyző

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

március 6., 20.
április 3., 17.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

március 13., 27.
április 10., 24.

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

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod 
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Az országgyűlési képviselők választásán az Országgyűlés 199 kép-
viselőjének megválasztására kerül sor. A képviselők közül 106 fő 
egyéni választókerületben, míg 93 képviselő országos listáról szerez 
mandátumot. Ugyanezen a napon négy kérdésben országos nép-
szavazásra is sor kerül. 

A népszavazáson az alábbi kérdések szerepelnek a szavazólapon: 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat be-
mutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyá-
soló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltozta-
tását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

AZ ASZÓDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGE:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.  Tel.: 06-28-500-666  E-mail: aszod.
titkarsag@aszod.hu
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdésekben: Dani Annamária 
06/28/500-685
Választásokkal kapcsolatos általános kérdésekben: dr. Lukács  
Adrienn HVI vezető és dr. Negyela Katalin HVI vezető helyettes 
06-28-500-666. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás 
napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
a 2022. február 11-ig a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő 
tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a 
szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási 
információkat. Ha Ön nem kapott értesítőt, kérem, keresse a Helyi 
Választási Irodát az értesítő igénylése érdekében.  

ÁTJELENTKEZÉS: 
Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított 
mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra 
és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell  
külön-külön kérelmet benyújtania.
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett 
lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyan-
azon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő sza-
vazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat. Az 
átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szava-
zás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. 

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcím-
kártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási 
iroda a kérelmet elutasítja. Az átjelentkezésre irányuló kérelem-
nek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon, azaz 2022.  
március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz. Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen  
szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az át-
jelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség Aszód települé-
sen a 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. (Műv. Ház). 
A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelem-
nek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai meg-
egyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő 
benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha 

nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartás miatt 
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova 
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti 
szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), 
fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A tör-
vény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igény-
bevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) 
nem vehető igénybe.
A mozgóurna iránti kérelem előterjesztésének szabályai: 
Mozgóurna igénylését személyesen vagy levélben, a www.valasztas.
hu (elektronikus azonosítással/ vagy elektronikus azonosítás nél-
kül) honlapon, írásbeli meghatalmazással rendelkező vagy megha-
talmazással nem rendelkező kézbesítő útján juttathatja el. Ameny-
nyiben írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel/
kézbesítővel juttatja el kérelmét, kizárólag zárt borítékban lehet 
elfogadni. Mozgóurna igényét 2022. január 27. óta fogadja a Helyi 
Választási Iroda. 
Mozgóurna igényléssel kapcsolatos határidők: 
1. A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy elektronikus azo-
nosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 
negyedik napig (2022. március 30.) kell benyújtani. 
2. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szava-
zást megelőző második napig (2022. április 1. 16 óráig) kell benyúj-
tani. 
3. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, 
de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon (2022. április 1.) kell 
megérkeznie ahhoz a HVI-hoz, amelynek szavazóköri névjegyzé-
kében szerepel vagy a szavazás napján (2022. április 3.) legkésőbb 
12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 12 óra 
után beérkezett mozgóurna irányi kérelmet a szavazatszámláló  
bizottság elutasítja. 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL IRÁNTI KÉ-
RELEM BENYÚJTÁSA
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, 
azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van 
arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy kon-
zulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol 
a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről a https://vtr. 
valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/kulkepviseletek- 
listaja?tab=list oldalon tájékozódhat.
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a 
helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova 
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet 2022. március 
25. 16.00 óráig lehet benyújtani.
Amennyiben a választásokkal kapcsolatban további kérdése lenne, 
kérem, keresse bizalommal a Helyi Választási Irodát a fenti elérhe-
tőségeken! 

dr. Lukács Adrienn HVI vezető

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választá-
sát, valamint az országos népszavazást. 

VÁLASZTÁS 2022
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Amikor beülünk egy autóba, talán meg 
sem fordul a fejünkben, hogy hány ember 
összehangolt munkája és mennyi apró 
alkatrész precíz kidolgozása, majd ösz-
szeillesztése szükséges ahhoz, hogy végül 
egy esztétikailag és működésében is töké-
letes szerkezet jöjjön létre. Mivel minden 
üzemnek megvan a maga szakterülete, 
szinte minden darab máshonnan érkezik 
az összeszerelés helyszínére, ahol az au-
tógyártáshoz minden alkotóelemre egy-
szerre van szükség. Abban, hogy mindez 
zökkenőmentesen menjen végbe, a folya-
matos termelés mellett az átgondolt és 
szervezett raktározásnak és szállításnak is 
fontos szerepe van. 2021 áprilisában már 
megjelent egy cikk az Aszódi Tükörben a  
Şişecam aszódi üzeméről, amelyben be-
mutatásra került a cég profilja, az ott zaj-
ló munka, és amelyből kiderült, hogy az 
itt készülő körbefröccsöntött autóüvegek 
a világ vezető autógyártó cégeihez kerül-
nek. Azt is megtudtuk, hogy a zavartalan 
termelés biztosításához és a fejlődéshez 
szükség van a rendelkezésre álló terület 
növelésére, amelyre akkor még nem lát-
szott biztos megoldás, azonban most egy 
jelentős méretű beruházásnak köszön-
hetően erre is sor kerülhet. A hárommil-
liárd forintos beruházást a magyar kor-
mány 650 millió forinttal támogatja, ezt  
Szíjjártó Péter külügyminiszter jelentette 
be február 8-án, az aszódi üzemben tar- 
tott sajtótájékoztatón, amelyen Vécsey 
László országgyűlési képviselő és Dr.  
Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester is  
részt vett. Az aszódi üzem a török érde-
keltségű Şişecam Automotive egyik min-
taértékű gyára, az itt előállított prémium 
kategóriás termékei és a mutatói tekin-
tetében is, amellyel a cégnek hosszú távú 
tervei vannak. Ezt támasztja alá az év 
végéig megvalósuló fejlesztés, amely a ter-
vezett 100 további munkahely létrehozása 
mellett jelentős adóbevétellel is gyarapít-
ja majd Aszód Város Önkormányzatát. 
Az aszódi üzem fejlődéséről és ennek vár-
ható pozitív hatásairól Nagy Ákos ügyve-
zető igazgatóval beszélgettünk.

Aki mostanában a Malom köz és Pesti út 
találkozásánál járt, tapasztalhatta, hogy 
változás zajlik a környéken. A telek, ahol 
korábban a kenyérgyár épülete állt, most 
építési terület. Korábban már beszéltünk 
róla, hogy a raktározás a kellő nagyságú 
terület hiányában csak nagy nehézségek 
árán oldható meg. Ez tette szükségessé a 
jelenlegi beruházást?

Igen, régi problémára találtunk megoldást 
azzal, hogy már a beruházás részeként 
megvásároltuk az Első Pesti Malomtól ezt 
a kb. 3500 négyzetméteres telket, amely-
lyel bővíthetjük a területünket, és helyet 
tudunk biztosítani egy modern és minden 
igényt kielégítő raktárépületnek. Mos-
tanra a telken lévő régi épület bontása is 
befejeződött, már zajlik a tereprendezés 
és a tervezési fázisba léptünk, várjuk az 
árajánlatokat a különböző irodáktól, akik 
vállalnák ennek az épületnek a megter-
vezését, bár előzetes elképzeléseink már 
vannak. Szeretnénk minél több környe-
zetbarát megoldást használni az épület 
kialakításánál, ezért a tetején elhelyezésre 
kerülő napelemek mellett, amelyek biz-
tosítanák az energiaellátásunk egy részét, 
kialakítanánk egy füvesített tető területet 
is. A belső tereket is igyekszünk minél job-
ban kihasználni, a legmagasabb pontján 
12 méter magas, úgynevezett magasraktár 
mellett az épületben néhány iroda is helyet 
kapna, valamint egy háromállásos kami-
ondokkoló.

Mennyiben érinti ez majd a környéken 
lakók és közlekedők életét?
A kamionforgalom nem növekszik ezzel, 
inkább csak a számunkra lesz egyszerűbb 
és hatékonyabb az áru ki és bepakolása. A 
Malom köz felé nem tervezünk semmilyen 
forgalmat, ott, ahogyan most is, végig ke-
rítés lesz, így a lakók életét, a közlekedést 
ez nem befolyásolja, nem okoz semmilyen 
változást. A gyáregység körüli parkolás 
viszont rendezettebbé válhat, mert a te-
rületen belül egy parkolót is kialakítunk a 
dolgozók számára, amely szintén a Pesti út 
felől lesz majd megközelíthető.

Milyen változásokat hozhat az üzem éle-
tébe ez a fejlesztés?
Jelenleg nagyon sok termelési területet 
használunk tárolásra, ideiglenes raktá-
rozásra, ami egyrészt rendezetlenséget 
eredményez, másrészt nem tudjuk a ren-
delkezésünkre álló területet optimálisan 
kihasználni, esetleg új gépsoroknak teret 
adni, a termelést növelni. Az új épület 
elsősorban a raktározási problémáinkra 
jelent megoldást, de az üzemben ezáltal 
felszabaduló szabad területek lehetőséget 
teremtenek az újabb gépsorok telepítésére, 
beüzemelésére és ezzel további munkahely- 
teremtésre is. A fizikai dolgozók mellett 
olyan szakemberekre is egyre nagyobb 
szükség lesz, mint például az automatizáló 
technikusok, mérnökök, gépkezelők.

A gyártás területén terveznek valamilyen 
változást, esetleg profilbővítést?
Az általunk készített elemek jellemzően 
több alkatrészből állnak össze, amelyek 
közül néhány apró, kiegészítő darabot 
jelenleg mi is máshonnan vásárolunk. 
Ezeket a beépülő alkatrészeket a jövőben 
szeretnénk magunk gyártani, sőt, terve-
ink szerint az összes Şişecam csoportot mi 
látnánk el. Már most is van olyan termék, 
amely kizárólag csak nálunk készül, ez az 
úgynevezett blende, egy Mercedes B osz-
lopa, vagyis az első és a hátsó ajtó közötti 
dísz takaróelem. Ez egy több komponensű 
termék, amely egyrészt egy két-három 
milliméter vastagságú üvegből, másrészt 
különböző szilárdságú műanyag elemek-
ből áll. Ezt rajtunk kívül más nem gyártja, 
innen az aszódi üzemből egyenesen a né-
metországi Mercedes gyárba kerülnek.

Köszönöm a tájékoztatást és további ered-
ményes munkát kívánok!

Zádori Mónika

ÍGÉRETES BERUHÁZÁS A ŞIŞECAM ASZÓDI ÜZEMÉBEN

2022 MÁRCIUS
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A nagyobb évfordulókat gyakran éle-
tünk olyan állomásaiként éljük meg, 
amikor tudatosan vagy akaratlanul, de 
visszatekintünk az addig bejárt utunk-
ra, összefoglaljuk elért eredményeinket 
és megfogalmazzuk a vágyainkat az előt-
tünk álló időszakra. Neked mi jut eszed-
be, amikor ezekre gondolsz? 
Az elmúlt harminc évet még átgondol-
ni is elképzelhetetlenül hosszú idő len-
ne, mert eseményekben, fellépésekben, 
szerepekben, találkozásokban végtelenül 
gazdag időszak áll mögöttem. Számom-
ra nagyon meghatározó a kezdeti idő-
szak azzal a nagyon erős koncertélettel, 
amelyben akkor részem volt. Tapaszta-
latom szerint az elmúlt 20 év alatt renge-
teget változott a szakma, ahogy a minket 
körülvevő világ is. Úgy érzem, hogy több 
dolog kimaradt, amit még szerettem vol-
na a pályafutásom alatt megvalósítani, és 
amit már nem tudok pótolni, ez az egyet-
len hátránya annak, hogy megy az idő. A 
szakmánkban az az ideális, ha a saját ka-
rakteredben végig tudsz énekelni szépen 
fokozatosan minden szerepet a kisebbtől 
a közepesen át egészen a nagyokig. Ebben 
azért van némi hiányérzetem, mivel én 
Mozart tenornak tartom magam elsősor-
ban, és azt gondolom, nem énekeltem el az  

összes olyan szerepet a Mozart operákban, 
amelyeket akartam, de nem minden kö-
rülményt tudunk befolyásolni és ezt el kell 
fogadni. Az életkor számomra nem a leg-
lényegesebb tényező, hiszem, hogy amíg 
az ember egészséges és jól szól a hangja, 
addig ennek nincs különösebb jelentősé-
ge, ugyanakkor az évek múlásával egyre 
szűkülnek a lehetőségek. Az éneklés olyan 
egy kicsit, mint a balettművészet, egy pon-
ton túl már nem működik. Persze egyéntől 
függ, hogy ez kinél mikor következik be, 
de ahogy haladunk előre az időben, egyre 
inkább velünk van ez a gondolat is. Ezért 
egy-egy lehetőség, előadás kihagyása sok-
kal több aggodalmat jelent most, mint fia-
talabb koromban. Többek között ezért is 
volt nehéz megélni az elmúlt két évet, azt, 
hogy az egyik este még elénekeltem a fő-
próbát, másnap pedig azt mondták, hogy 
most egy ideig nem jövünk. Megdöbben-
tő volt, hogy így egyik napról a másikra 
megváltozott minden és egyszer csak a 
mindennapok része lett a bizonytalanság, 
hiszen senki nem tudta, hogy pontosan 
meddig fog ez tartani. Mindezzel együtt 
alapvetően elégedett vagyok az életemmel, 
hiszen azt csinálhatom, amit szeretek, rá-
adásul egy támogató család áll mellettem. 
A feleségem, akivel nagyon jól megértjük 
egymást és a nagylányaim, akik ugyan 
már a saját szárnyaikat próbálgatják még-
is, nagyon szoros a kapcsolatunk és sokat 
vagyunk együtt. 

A lányaidra mennyire hatott a hivatásod, 
nem szerettek volna a nyomdokaidba lépni?
Nyilvánvalóan befolyásolta a szemléletü-
ket, alakította a világnézetüket, ha nem is 
kifejezetten maga a szakma, inkább az a 
fajta hozzáállás a zenéhez, a művészetek-
hez, amit láttak tőlünk, és ahogy neveltük 
őket. Kicsi koruktól fontosnak tartottuk, 
hogy megismerkedjenek a kultúra több 
ágával, a mai napig elmegyünk együtt 
kiállításokra, különféle eseményekre. 
Kisebb korukban mindketten jártak ze-
neiskolába, bár nem tervezték, hogy zenei 
pályára mennek. A kisebbik lányom fu-
volázni, a nagyobb gitározni tanult, így a 
zene az ő életükben is mindig jelen volt. 
A zenei nevelésnek nemcsak az az értel-
me, hogy okvetlenül mindenki világhírű 
zenésszé, énekessé váljon, hanem, hogy 
megtanulja érteni, élvezni a zenét, s akár 
kedvtelésből is művelni.

Hány éves korodban és hogyan kezdtél el 
zenélni?
Kilenc éves voltam, amikor a gödöllői 
zeneiskola aszódi kihelyezett tagozata 
diákokat toborzott. A mai napig élénken 
emlékszem rá, a Kastélyiskolában, rögtön 
jobb oldalt a földszinti első terembe hívták 
össze gyakorlatilag a teljes zenei tagozatot, 
ahol egyenként végignéztek mindenkit. 
Kertész Ottó tanár úr, az Állami Hang-
versenyzenekar akkori első csellistája is 
ott volt a felvételiztetők között. Megnéz-
te a kezem, és egyből azt mondta, hogy 
felvesznek cselló tagozatra. Kaptam egy 
hangszert, amit hazavihettem gyakorolni, 
aztán édesanyám beíratott, így kezdtem el 
csellózni.

Mit szóltak ehhez a szüleid, mennyire  
támogattak a zenei tanulmányaidban?
Kivételes helyzetem volt a családban, a 
szüleim számára valódi ajándékként szü-
lettem meg a két tizenhét évvel idősebb 
nővérem után. Mindezzel együtt édes-
anyám nagyon határozott asszony volt, 
mindig úgy nevelt, hogy ha már elkezdtem 
valamit, akkor azt rendesen csináljam, 
és ne hagyjam abba. Ez nagyon hasznos-
nak bizonyult, mert tizenegynéhány éve-
sen sokszor jobban érdekelt volna a foci, 
mint a csellón való gyakorlás. Édesapám 
korán meghalt, én még csak tizenhárom 
éves voltam. Szerencsére még látott, hal-
lott csellózni, ami igazán boldoggá tette, 
mert a zene létfontosságú volt számára. 
Neki ugyan nem ez volt a szakmája, de 
rettenetesen szeretett és tudott is énekelni. 
Vasárnap reggelenként mindig misére jár-
tunk, ahol rendszeresen énekelt, gyönyö-
rű, bassz-bariton hangon. Szeretett volna 
kántor lenni, de a sors úgy hozta, hogy 
soha nem tanulhatott zenét, viszont állan-
dóan nótázott, a gyárban munka közben, 
otthon hétvégén, és én mindig örömmel 
hallgattam. Valószínűleg bennem is neki 
köszönhetően alakult ki ez a lelkesedés. 
Sajnos a halálával új fordulatot vett az éle-
tem, keresztapám és a nagybátyám kijelen-
tette, hogy szakmát kell tanulnom, mert a 
zenélést nem tartották biztos megélhetés-
nek. Bár én akkor már évek óta csellóztam 
és a konziba szerettem volna menni, mégis 
a gödöllői szakmunkásképzőbe kerültem, 
mechanikai műszerész szakra.

Hogyan tudtál mégis visszatérni a zenéhez?
Azért én továbbra is gyakoroltam, és már 
második évben hasznát is vehettem a ze-
netudásomnak, a szakmunkásképző kul-
turális programjainak köszönhetően. Az 
osztályfőnöknőm nagyon hitt bennem, 
ő vitt el a különféle válogatókra. Már 
akkor határozott elképzeléseim voltak 
arról, hogy zenész szeretnék lenni, csel-
lózni, zenekarban játszani. Tóth Teréz, 
akkori  csellótanárnőm közbenjárásával 
jelentkeztem Szombathelyre a konzerva-
tóriumba, ahová felvettek esti tagozatra. 
Nem volt könnyű négy év, hiszen az iskola  

A ZENE A BOLDOGSÁG
Bejárta a világot, énekelt több nyelven, távoli országok közönsége előtt, de szülővárosa, 
Aszód mindig a szíve csücske maradt. Ma is itt tölti legszívesebben a szabadidejét és, ha 
teheti, örömmel tesz eleget a városi felkéréseknek. Legutóbb 2021. június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján láthattuk, hallhattuk Aszódon, de ifjúkora óta számtalan alka-
lommal vett részt a város jelentősebb programjaiban. Munkásságáért és a város kultu-
rális életét gazdagító tevékenységéért 2009-ben megkapta az Aszód Város Díszpolgára 
címet. Mukk József énekművésszel, az Operaház magánénekesével beszélgettünk, aki 
nemrégiben két kerek évfordulót is ünnepelhetett, szakmai pályafutásának harminca-
dik évét, és hatvanadik születésnapját. 

Fotó: Rózsa Zsuzsanna
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mellett dolgoznom is kellett, esténként 
meg kórusba jártam. A kórusvezető elkül-
dött hangképzésre, ahol az énektanárnő 
megkérdezte, hogy olyan szép hangom 
van, miért nem énekelek. Így indultam el 
az énekesi pályán, amit csak úgy magam-
tól valószínűleg nem tettem volna meg, 
mert soha nem énekeltem szívesen mások 
előtt. Kórusban igen, de egyedül kiállni 
sok ember elé az már más történet. Én 
soha nem szerettem egyedül szerepelni, 
közönség előtt énekelni, annyira szégyen-
lős voltam, hogy ha végig kellett mennem 
a szerelősoron a gödöllői Ganz gyárban, 
ahol több ember volt, szinte kivert a víz. A 
mai napig is, ha egy kihívással állok szem-
ben, nagyon izgulok, de ez a színpadra 
lépve hála istennek elmúlik.

Milyen érzés volt először az Operaház 
színpadán állni, egy nagy szerepben?
Rettenetesen félelmetes. Elmondhatatla-
nul izgultam, ráadásul színpadon, zene-
kari kísérettel egészen más énekelni, mint 
egy kisebb teremben. Itt azzal a nehézség-
gel is szembe kell nézni, hogy a zenekar 
dübörög alattunk és tudjuk, hogy elké-
pesztően nagy erővel kell énekelni ahhoz, 
hogy átvigye a zenekari árkot. A színpad-
ról nem érzékeljük, hogy a nézőtérről hogy 
hangzik az egész, mert ott egészen más a 
hanghatás. Mivel itt nincs erősítés sem a 
zenekarnál sem az énekeseknél, nem le-
het mesterségesen szabályozni a hangzást. 
Szerencsére ezt volt módom gyakorolni, 
mert bár azonnal felvettek az Operaház-
ba, nem csöppentem bele olyan hirtelen 
a nagy szerepekbe, mint a mai ifjak közül 
sokan. Nekem legalább fél év telt el, mire 
az első Mozart darabba, a Varázsfuvolába 
bekerültem. Már kisebb szerepeket éne-
keltem az operában, amikor Gregor József 
és Békés tanár úr lehívott Szegedre, ahol 
elénekeltem Taminót, aztán egy délután 
szólt a telefon az Operaházból, hogy men-
jek, és este beugrottam az első Varázsfu-
vola előadásomba az Erkel színházban.

Kik voltak még azok az emberek, taná-
rok, művészek, akik terelgettek az uta-
don és hatottak rád?
Amikor elkezdtem zenét tanulni, volt 
két olyan gordonka-cselló tanárom is,  
Bencsáth Annamária és Tóth Teréz, akik-
nek nagyon sokat köszönhetek, de az 
aszódi diákéveim talán legemlékezetesebb 
tanár egyénisége Tarr Gábor bácsi. A több 
ezer tanítványa mindegyikének elmond-
ta, amit tudni kell a zenéről, furulyázni, 
énekelni tanított minket. Hatalmas lelke-
sedéssel vezette a kórust, amelynek én is 
tagja voltam, vitt minket különféle szerep-
lésekre, megmérettetésekre, Éneklő Ifjú-
ságért díjat nyertünk, lemezünk is készült.  
A kóruspróbákon és az iskolai tanításon 
kívül elvitt minket az Operába is, így is-
mertem meg valódi közelségből a zenét, 
hogy milyen egy szimfonikus zenekar. 
Barlai Edit tanárnővel együtt nagy ba-

rangolók voltak, sokat kirándultak a gye-
rekekkel, sokan így szerettük meg a ter-
mészetjárást és életre szóló élményeket 
szereztünk. Gábor bácsi nagy sportember 
is volt, soha nem felejtem el, hogy a kastély- 
iskola tornatermébe járt délutánonként 
edzeni és, akár az artisták, négyszer-öt-
ször kézállásban végigsétálta a termet. 
Ezek az emlékek élénken élnek bennem, 
ahogy a későbbi évek fontos pillana-
tai és személyei is. A kamarazene taná-
rom, Miklós György, aztán Sólyom Nagy  
Sándor tanár úr, aki rábeszélt, hogy men-
jek Schubert énekversenyre Ausztriába. 
Még a nevezési díjat is befizette helyettem, 
majd, amikor megnyertem és vissza akar-
tam adni, nem fogadta el. Emlékezetes volt 
az is, amikor Yehudi Menuhinnal léptem 
fel, és kivételes kalandnak számított, ami-
kor Peskó Zoltán elvitt Szicíliától Német-
országig Liszt Faust szimfóniát énekelni, 
mert igen tetszett neki az előadásomban. 
Sajnos sokan közülük már nem élnek. Ta-
lán az idő múlása még itt érhető tetten, ne-
héz megélni, hogy folyamatosan tűnnek el 
mellőlem azok az emberek, akiktől tanul-
tam, akik támogattak. Jó szívvel emlék-
szem vissza Rónai Lajosra is, aki szintén 
fontos része volt fiatal felnőtt éveimnek, és 
akinek révén a népzene csodálatos világa 
is megnyílt előttem. Az első általa alapított 
zenekarnak én is a tagja voltam, együtt 
mentünk Debrecenbe a Muzsikás együt-
testől és Halmos Bélától tanulni a népze-
nét. Később, már főiskolás koromban, a 
Bagi Muharay Népi Együttes kísérőzene-
karaként számos emlékezetes külföldi fel-
lépésünk is volt. Abban az időben nagyon 
közel került a szívemhez az autentikus 
magyar népzene, és a bőgőn játszva megé-
rezhettem, hogy milyen óriási erő van pél-
dául a mezőségi zenében. 

Egy-egy sűrűbb időszak után hogyan 
tudsz kikapcsolódni, feltöltődni?
Egészen hétköznapi dolgokkal, bevásá-
rolok, ügyeket intézek. Nekem egyébként 
is fontos a cél, a feladat, mert ez ösztönöz. 
Amikor a munkám megengedi, szívesen 
töltöm az időmet Aszódon, különösen nyá-
ron, amikor jó idő van, mert néhány éve bi-
ciklizek. Számomra a munka maga is sok-
szor kikapcsolódás, valódi élmény, amikor 
jól megy a próba, ha nagyszerű kollégákkal 
dolgozhatok együtt. Élvezet egy jó énekest 
hallani, vagy egy zseniális darabot. Amikor 
megszólal egy Mozart Rekviem, mindig 
úgy érzem, mintha először hallanám, pedig 
már sokszor énekeltem.

Milyen előadásokban láthatunk 
mostanában?
Áprilisban Wagner: Parsifal című operá-
jában, májusban Verdi Don Carlosában, 
júniusban Mozart Varázsfuvolájában fo-
gok szerepelni. Ezen kívül lesz még néhány 
előadás az Eiffel műhelyházban Mozart 
egyfelvonásos színházi paródiájából,  A 
színigazgatóból, amely a Lázár Ervin Prog-
ram keretében iskolás gyerekeknek teszi 
lehetővé, hogy  testközelből ismerkedjenek 
az opera és a színház világával. Ezt nagyon 
fontosnak tartom, mert ebben a fogékony 
korban nagy jelentősége van a művészeti 
oktatásnak, és az sem mindegy, hogy ez mi-
lyen módon történik, hiszen fel kell kelteni 
a gyerekek érdeklődését. Azt gondolom, ezt 
érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni.

Köszönöm a beszélgetést és, hogy bete-
kinthettünk egy kicsit a színfalak mögé

Zádori Mónika

Mukk József operaénekes 
Zenei alaptanulmányait Aszódon, az általános is-
kola zenei tagozatán végezte. Kilenc évesen kezdte 
hangszeres tanulmányait az aszódi zeneiskolában, 
cselló szakon. 1978-ban felvételt nyert a Szombat-
helyi Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol felfi-
gyeltek rendkívüli énekhangjára, így a középiskolát 
cselló és magánének szakon végezte. A szakmai 
érettségit követően elvégezte a ZTI Tanárképző  
Főiskola magánének tanári szakát. 1987-1991 
között a Zeneakadémián tanult Sólyom Nagy  
Sándor osztályában. A Magyar Állami Operaházhoz 
1991-ben került ösztöndíjasként, majd 1992-től mint 
magánénekes. Európa-szerte rendszeresen koncer-
tezik, és számos lemezfelvétele jelent meg magyar, 
német és olasz kiadóknál.

Versenyek, helyezések: 
1989 Graz,  
I. Schubert Nemzetközi Énekverseny-3. díj
1990 Róma, Valentino Bucchi Nemzetközi  
Énekverseny-3.díj

Díjak, elismerések

1990 - Magyar Előadóművészek Társasága- Nívódíj
1991 - Magyar Előadóművészek Társasága- Nívódíj
1992 - Pásztory Ditta díj
2009 - Aszód Város Díszpolgára

Mozart: Don Giovanni 
Don Ottavio szerepében, partner Kolonits Klára
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Könyvtári ajánló
MILBACHER RÓBERT: LEGENDAHÁNTÁS 

 

Minden év márciusában ünnepélyes tisz-
telettel emlékezik nemzetünk az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc je-
lentőségére, eseményeire. Az ünnepi 
hagyománynak is köszönhetően átfogó 
ismerettel rendelkezhetünk a reformkor 
meghatározó szereplőiről, kiemelkedő 
momentumairól. Azonban a korszak nagy 
írói-, költői-, az ő személyiségük és alkotá-
saik köré megannyi „kulturális hiedelem” 

szövődött az évek során – vajon e legendáknak mi az alapja, és 
mennyi bennük a realitás? Milbacher Róbert irodalomtörténész je-
len könyvében számos – pontosabban 50+1 - érdekes téma, illetve 
történet mögé fürkészve hántja le a leplet úgy, hogy megmutatja 
a tudományos módszerekkel kideríthető valóságot, amiből táp-
lálkoznak. A gazdagon, színesen illusztrált – kéziratokat, nyom-
tatványokat, grafikákat, portrékat és fotókat prezentáló – könyv 
Kölcseytől, Vörösmartyn és Petőfin át Aranyig bemutatja egyes jól 
ismert műveik újszerű értelmezési lehetőségeit; szól a Himnuszról, 
a Szózatról, a Nemzeti dalról, a Toldiról. Körbejár és megválaszol 
olyan kérdéseket is, mint: hol is született Petőfi? Mennyire mond-
ható magyarnak? Nemesi származású volt? Elszavalta-e a Nem-
zeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén? Tényleg orosz kém volt? 
Plagizált-e Petőfi? Miért ért véget Jókaival való barátsága? Miért 
kellett bujdosnia Jókainak? Mennyire volt népszerű a Himnusz a 
maga korában? Vörösmarty mi elé írta az Előszót? Ki tépte le a 
babért Vörösmarty homlokáról, és miért? Mikor és hogyan szüle-
tett Arany János? Melankolikus személyiség volt? Mennyire „nyúlt 
bele” Arany Az Ember tragédiájába? Mit mos Ágnes Asszony? Mi 
volt a titka Tompa Mihálynak?... és még sok más kérdésre humort 
sem nélkülöző, közérthető válaszok, tényeken támaszkodó iroda-
lomtörténeti megállapítások.

HARSÁNYI ZSOLT: PETŐFI – A LEGISMERTEBB MAGYAR KÖLTŐ 
ALIG ISMERT ÉLETE

Harsányi Zsolt a két háború közötti kor-
szak szórakoztató irodalmának egyik nép-
szerű írója, aki elsősorban a regényes élet-
rajzi műveivel vált ismertté. Írt Zrínyiről, 
Munkácsyról, Madáchról, Liszt Ferencről, 
Hunyadi Mátyásról, Corvin Jánosról, Ga-
lileiről és Rubensről. 1932-ben megjelent 
Az üstökös címmel Petőfi Sándor életét fel-
dolgozó regénye, majd 1934-ben annak egy 
rövidített változata – vagyis ennek a kötet-
nek az őse – mely 2021-ben új kiadásként, 
díszes köntösben kerülhetett fel ismét a könyvesboltok, könyvtárak 
polcaira. Harsányi ragaszkodott a költő életrajzához fellelt – ak-
koriban számára hozzáférhető – forrásanyagokhoz, melyekre sok-
szor szó szerinti idézettel támaszkodott: levelek, naplóbejegyzések, 
kortársak visszaemlékezései, kritikák. Regényében Petőfi nem 
tényszerű adatok figurájaként jelenik meg, hanem érzelemmel teli 
természetével, zsenialitásával, de egyben gyengeségeivel és hibáival 
együtt.
„Petőfi korszakokon átívelő hatásának és sikerének titkát kutatja 
a szerző, és azt hisszük, meg is találja, amikor az egyszerű nép fia-
ként mutatja be azzal, hogy a valódi tehetség minden társadalmi, 
politikai, származásbéli akadályt képes áttörni, és ki tud bonta-
kozni. Talán ezért lehet Petőfi máig hatóan mindannyiunk számá-
ra példa: ha neki sikerült, mindenkinek sikerülhet…” (részlet az 
előszóból) Jelen kiadás annyiban eltér az 1934-es kiadástól, hogy 
azóta megismert újabb információkkal lett kiegészítve az élettörté-
net, illetve néhol korrigálva lettek a szerző tévedései.

Benkó Norbert segédkönyvtáros

https://kulturaaszod.hu/
https://kulturaaszod.hu/
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Szalagavató a Csengeyben
Hosszas, izgatott várakozás és kitartó 
felkészülés előzte meg a 2021/2022-es tan-
évben végző diákok szalagavató bálját a 
Csengey Gusztáv Általános Iskolában. 

Mint, ahogy minden évben, a tornate-
rem most is ünnepi díszben várta a négy 
nyolcadikos osztály és hozzátartozók ér-
kezését. A lányok mesebeli hercegnőként, 
hófehér ruhában, a fiúk, komoly, elegáns 
öltözékben léptek be a terembe, néhányan 
közülük, talán csak éppen ekkor, ebben 
az ünnepélyes hangulatban érezték át elő-
ször, hogy életük egy szakasza hamarosan 
lezárul és egy új, számukra még ismeret-
len világ nyílik meg előttük, megannyi 
kihívással és kalanddal. Szüleik büszkén 
nézték a táncukat, miközben szemükben 
az öröm és a meghatottság könnyei csil-
logtak s gondolataikban felvillantak az 
elmúlt évek képei is. 

Hatvankilenc nyolcadikos ruhájára ke-
rült fel a szalag az iskola és az osztályuk 
nevével, valamint az évszámmal, hogy 
sok évvel később is szívesen idézzék fel ezt 
a pillanatot, és az iskolában töltött éveket. 
A tánc után, Skuczi Erika igazgatónő  

osztotta meg gondolatait a diákokkal, 
majd a szalagtűzést követően Aszód  
Város Önkormányzata nevében Dr.  
Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester kí-
vánt sok sikert a felnőtt lét felé haladó  
fiataloknak.

Lelkes elsősök
A Csengey Gusztáv Általános Iskolában már sok éves hagyomány, 
hogy a tanév második felében az intézmény vezetője felkeresi az 
első osztályosokat a tanórájukon, akik bemutathatják neki frissen 
szerzett tudásukat. A kis elsősök most is izgatottan várták, hogy 
az igazgató néni meglátogassa őket, és szorgalmasan gyakorolták 
az olvasást. A nagy napon bebizonyíthatták, milyen ügyesen olvas-
nak már, és nagyon örültek, amikor az igazgató néni és a tanító né-
nik is megdicsérték őket, ráadásul bátorságukért és ügyességükért  
jutalmat is kaptak.                                                                            

Z.M.

iskolai   
élet
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Partnerkapcsolatok bővítése az evangélikus gimnáziumban

LÁTOGATÁS A GÖDÖLLŐI EGYETEMEN
Az aszódi evangélikus gimnázium újabb 
partnerkapcsolat aláírására készül: az 
iskola a Semmelweis Egyetem után a gö-
döllői Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemmel köt hamarosan együttműkö-
dési megállapodást. A formálódó kapcso-
lat keretében február 4-én az emelt bioló-
gia képzésen, valamint a biológia és fizika 
fakultáción tanuló végzős diákok különle-
ges, csak számukra megtartott laborgya-
korlatokon és nyílt napon vehettek részt. 
Az intézmény bemutatása során a tanu-
lók tájékozódhattak – még a jelentkezési 
lapjaik beadása előtt – a különböző cam-
pusok képzéseiről, diákhitel- és ösztön-
díj-lehetőségekről. A laborgyakorlatok 
alkalmával a fizika iránt érdeklődők elekt-
romágnesességgel, hőtannal, strobosz-
kóppal, különleges folyadékokkal kap-
csolatos kísérletekkel ismerkedtek meg 
dr. Seres István docens úr vezetésével, 
a Műszaki Intézetben pedig belső égésű 
motorokkal és különböző gépműhelyek-
kel találkozhattak. A biológiások tovább-
tanulási céljaiknak leginkább megfelelő 
gyakorlatra jelentkezhettek. Volt, akit az 
állattan vonzott, és dr. Heltai Miklós dé-
kán úr „Vadvilág a városban” bemutatóját 
hallgatták meg. Mások a fotoszintetikus 
pigmentek szétválasztását, kromatográfi-
ás vizsgálatát, növények fluoreszcenciáját 
vizsgálhatták a dr. Balogh János docens úr 
által vezettet laborgyakorlaton. Az egye-
tem botanikus kertjében tett séta során élő 
kövületek, egzotikus növények megisme-
résére is sor került.

Könczöl Bernadett,   
az együttműködésért felelős szaktanár

„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál.”

2022. február 18-án az evangélikus általános iskolában sem volt ez másképp. Kisebbek-
től a nagyobbakig mindenki járta a táncot. Volt cica, kalóz, bohóc és megannyi maska-
ra; sőt, még sóska tükörtojással is.

A táncon túl játékos vetélkedők, népi játékok is színesítették a programot. Így próbáltuk 
elűzni a telet; síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A farsangköszöntőkkel pedig jó termést 
kívántunk a következő évre, szerencsét és az állatok egészségét.

Ahogy a versike is mondja:
„Tél űzése lenne a lényeg, vidámnak lenni,  
s enni a mézet, megélni sok szépet!”

Fotók: Osgyáni Zoltán

Fotók: Dr. Roncz Béla

Ruga Zsoltné  
munkaközösség-vezető



11 2022 MÁRCIUS

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
2022. április 10.

Lapzárta: 2022. március 20.

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: 
Aszód Város Önkormányzata

Felelős szerkesztő: 
Zádori Mónika

06 (30) 433-4802
aszoditukor2020@gmail.com

A kiadásért felel: 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

Levélcím: 
Polgármesteri Hivatal  

(Aszódi Tükör), 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Tördelés, nyomdai előkészítés: 
Dimoni Iparművészeti Bt.

2170 Aszód, Kossuth L. u. 3.

Nyomda:
Készült 2560 példányban a  

Pauker Nyomdában

ISSN -1217890X   

Lapunk teljes terjedelmében  
letölthető interaktív PDF  

formátumban az alábbi linkről:  
https://aszod.hu/aszodi-tukor/

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 (30) 260-6054
aszoditukor2020@gmail.com

Leadhatja a már  
nyomdakész  

hirdetési anyagát,  
vagy grafikusaink  
elkészítik Önnek   

új, személyreszabott 
egyedi hirdetését.

SZERKESZTŐSÉG: 
Aszód, Kossuth L. u. 3.  

(Udvarház)   
hétfőtől-péntekig: 800-1600

A Napsugár Óvodában régi hagyomány a far-
sangi hét lezárultával, - a tél végére utalva - a 
tavaszköszöntő, télűző népszokás ápolása.  

Idén a Maci csoport kis műsorát követően egy 
szalmával kitömött bábut álltunk körbe, tava-
szi, naphívogató dalokat énekelve az udvaron.
Mondókákkal, versekkel csalogattuk a jó időt 
és mindenkinek egészséget kívántunk. A gye-
rekek által megfogalmazott rossz dolgokat 
már a hét elején lerajzoltuk, leírtuk és ráerősí-
tettük a bábura.
 A néphagyomány szerint a lehető legnagyobb 
zajt kell csapni, hogy a tél valóban megijedjen 
és elmeneküljön. Ehhez a csoportok életko-
ruknak megfelelően, és saját szokásaik szerint 
zajkeltő eszközöket készítettek, vagy különféle 
hangszereket használtak. A rongybabát mág-
lyára állítottuk, majd elégettük. Ez kicsit félel-
metes, de nagyon izgalmas esemény. 
A nagyobbaknak már vannak emlékeik az elő-
ző évekről, ez még inkább fokozta a várakozást. 
Az ovisok megbűvölve figyelték, hogyan ham-
vad el Kisze Kata, vele együtt a sok baj, betegség 
és adja át a helyét a tél a gyönyörű tavasznak. 
A máglya elhamvadásával lezárult a téli ün-
nepkör óvodánkban.
Ezzel a népszokással varázsoltuk be a meleg 
tavasztündért, és kívántuk, hogy mindannyi-
an jó egészségnek örvendhessünk. 

Péter Ilona óvodapedagógus

„LÁNGOLJ KISZE, VIDD A TELET!”

FARSANG A SZIVÁRVÁNY TAGÓVODÁBAN 
Már február elejétől izgatottan hangolódtunk a farsangra: feldíszítettük az egész óvodát, a 
csoportokban farsangi dalok és versek harsogtak, szebbnél-szebb álarcok és egyéb farsangi kel-
lékek születtek a gyerekek kezei nyomán és egymás között suttogtuk: ki minek öltözik a nagy 
napon. A hangulatunk és kedves óvodánk is lassan vidám ünnepi ruhába öltözött.

„Belebújunk maskarába, 
úgy megyünk a jelmezbálba...”

A reggeli jelmezfelvétel sokkal gyorsabban 
ment, mint egy átlagos reggelen az átöltözés. 
Ezután mindhárom csoportban saját szoká-
sok szerint zajlott a délelőtt: az eddig tanult 
farsangi versek, dalok, táncok közös előadá-
sával, jelmezbemutatóval, tombolával. Sokféle 
ügyességi játékot is játszottunk: seprűadoga-
tást, székfoglalót, lufis táncot és a legnépsze-
rűbbet: a csokievő versenyt.

Folytatás a következő oldalon 

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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Kedves klubtagok, 
veteránjármű  
kedvelők, barátaink!

Kérjük, támogassátok 
egyesületünket adótok
1%-ának felajánlásával!

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

Köszönjük eddigi felajánlásaikat 
és kérjük tisztelettel, hogy  
továbbra is támogassák  

adójuk 1%-val alapítványunk  
tevékenységét és  

Tarr Gábor tanár úr szellemi  
hagyatékának gondozását,  
további megismertetését.

Adószámunk: 
18593688-1-07

AJÁNLJA FEL  
JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁT az

Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
részére

Adószámunk: 18718018-1-13
Köszönjük a támogatását azoknak, akik úgy gondolják,  

most azt a korcsoportot segítik, akik eddig Őket  
segítették, az idős embereket

„Farsangi fánk pufóka, teremben áll a 
móka!...”
Egy kedves szülői felajánlás által mindenkinek jutott bőven a fi-
nom farsangi fánkból, de egyéb finomságokkal is tele volt min-
den asztal, a behozott élelmiszerekre vonatkozó szabályok betar-
tása mellett.

„Trombitaszóval ének száll, éljen az óvodai 
jelmezbál!” 
Az egyébként is jó hangulatú farsangunkat egy közös táncolással 
koronáztuk meg. Bemutatkozás után nagy mulatozásba kezd-
tünk, amelynek a déli harangszó vetett csak véget. Addig együtt 
táncolt óvodánk apraja-nagyja. Az óvoda összes dolgozója egész 
nap azon igyekezett, hogy felejthetetlen élményt adjon a gyere-
keknek. Sikerült!

Kalmár-Barcsai Ágnes 
óvodapedagógus

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT      06 (28) 500-666 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  (Virágh Bálint)   06 (30) 246-8749 
MEZŐŐR  (Ecker Bence)    06 (30) 120-1073 
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Bár a járvány a 2021-es évet és így a Galga 
Moped Klub Hagyományőrző Egyesület 
terveit most is átírta, ennek ellenére a 
hivatalosan fél évtizede bejegyzett civil 
szervezetünk eredményesen zárta a múlt 
esztendőt. Sajnos, a korábbi időszakokkal 
összehasonlítva, 2021-ben lényegesen ke-
vesebb alkalommal tudtunk részt venni 
falunapokon, veteránmotor-kiállításokon, 
mint szerettünk volna. A járványveszély 
miatt ugyanis csak részben szerveződtek 
meg tavaly azok a vidéki rendezvények, 
helyi találkozók, fesztiválok, melyekre az 
egyesület korábban rendszeresen kapott 
meghívást. Éppen ezért különösen örü-
lünk annak, hogy 2021-ben egy helyi, és 
négy vidéki meghívásnak is eleget tud-
tunk tenni. Magyarország államalapításá-
nak nemzeti ünnepén hagyományainkhoz 
híven Ikladon és Aszódon mutattuk meg 
magunkat: retró robogóinkat és járgánya-
inkat, de a régi motorok iránt rajongók 
nagy örömére augusztus végén Bujákon 
és Sződligeten a veteránjármű-találkozón 
is részt vettünk. Szeptemberben pedig az 
erdőtarcsai Szent Mihály-napi sokadalom 
és falunap vendégei voltunk.
Két országos motoros fesztiválra is elju-
tottunk: júliusban a Mucsiban rendezett 
motoros találkozóra, augusztusban a haj-
dúnánási Moto-Rock Weekendre. Akik 
követik a Galga Moped Klub életét, azok 
már tudhatják, hogy hagyományőrző 
egyesületünk nem először vett részt a ma-
gyar rockzene nyárzáró eseményén, ahol 
ismert hazai zenekarok jó adag fémmel 
és izmos vasakkal megspékelve, gazdag 
programokkal fűszerezve búcsúztatják a 
fesztiválszezont Hajdúnánáson.

Sajnos, két tagtársunktól már végső búcsút 
kellett vennünk. Tiszteletükre – emlékü-
ket ápolva – két programot is szerveztünk, 
melyekre társszervezeteket is meghívtunk. 
A Nagy Guszti Motoros Emléktúra május 
2-án indult Aszódról Csongrádra (és visz-
sza), a Cserni János Motoros Emléktúrára 
(Aszód–Domony–Tiszaföldvár–Aszód út-
vonalon) július 11-én került sor. Mind a 34 
tagtársam nevében mondhatom: eltávozott 
barátaink emléke a szívünkben él…
Mint minden télen, úgy most is a motorok 
felújítására, karbantartására fordítjuk a 
szabadidőnket, hogy idén is méltó módon 
tudjuk majd képviselni Aszód városát és 
egyesületünket a különböző rendezvénye-
ken. Szerencsére, továbbra is szépen bővül 
veteránkorú motorokból álló járműgyűjte-
ményünk – a segédmotorok mellett egyre 
több a rendszámmal ellátott motor is.
Aszód város lakói korábban már megszok-
hatták, hogy a Galga Moped Klub tagjai 
vasárnap délelőttönként mindig útra kel-
tek. Idén azonban nem a kilométerekre 
koncentráltunk, hanem a klubházunk 
kialakítására és felújítására – ezúton sze-
retnénk minden segítségért köszönetet 
mondani! Bízunk benne, hogy az élet ha-
marosan visszatérhet a régi kerékvágásába, 
s a hét utolsó napján – korábbi hagyomá-
nyainknak megfelelően – ismét rendszere-
sen motorra pattanhatunk.
Ami biztos, hogy ha rajtunk múlik, idén 
is lesz Mikulás-napi motoros felvonulás a 
gyerekek és a felnőttek legnagyobb örömé-
re – ugyanúgy, mint tavaly, és mint koráb-
ban. És természetesen továbbra is ápoljuk 
kapcsolatainkat a hajósi Hajós Bike moto-
ros klubbal, valamint a térségünkben élő 
többi motoros csapattal.

Ami pedig az anyagi lehetőségeinket illeti: 
a múlt évben három pályázatot is elkészí-
tettünk és beadtunk. Tavaly tavasszal a 
magyar állam által kiírt országos pályáza-
ton indultunk, támogatási igényt benyújt-
va a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez. Itt 
először nem jártunk sikerrel, novemberben 
viszont 350 ezer forintos támogatást nyer-
tünk eszközbeszerzésre és működéstámo-
gatásra. De Aszód város önkormányzata 
is támogatásra érdemesnek ítélte egyesü-
letünket és 300 ezer forintot biztosított a 
további eszközbeszerzéseinkhez – amit ez-
úton is köszönünk! Mint ahogy a klubházat 
is, ami 2020 végén került az egyesületünk-
höz. Felújítása tavaly egész évben munkát 
és elfoglaltságot adott a tagságunknak, de 
örömmel és lekötelezve vettük igénybe kül-
ső önkéntesek segítségét is. 

Az elmúlt 13 hónapban több mint 2000 óra 
társadalmi munkát végeztünk el. Jelentős 
anyagi ráfordítások eredményeként a belső 
tér már elkészült. A külső munkálatok be-
fejezése után – a tervek szerint várhatóan 
idén májusban – hivatalosan is szeretnénk 
átadni a klubházat egy kisebb ünnepség 
keretében.
Ezeket az eredményeket aligha tudnánk 
felmutatni támogatóink, pártfogóink nél-
kül. Ehhez fontos segítséget jelentett az 1 
százalékos adófelajánlásból egyesületünk-
nek juttatott támogatás. Aszódon az arra 
jogosult 16 szervezet közül a Galga Moped 
Klub kapta a második legtöbb adófelaján-
lást! A felajánlásokból a 18876763-1-13 
adószámra beérkezett összeget természete-
sen idén is a klubház további munkálataira 
fordítjuk. Kérjük az aszódiakat, hogy idén 
se felejtsenek el rendelkezni adójuk 1 szá-
zalékáról a helyi civil szervezetek javára!

Csányi Géza,  
a Galga Moped Klub HE elnöke

Motorozunk és építünk
Tavaly a Galga Moped Klub tagjai a bukósisakot időnként munkavédelmi sisakra  
cserélték: ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor tavasszal hivatalosan is 
átadjuk a hagyományőrző egyesület klubházát. A retró motorok szerelmesei abban  
bíznak, hogy az élet idén visszatér a régi kerékvágásába.

közösségi
élet



Gödöllőn megnyílt egy új, modern gé-
pekkel felszerelt fizikoterápiás rendelő. A 
működésről, a lehetséges gyógymódokról, 
a vizsgálat és a kezelés menetéről szeret-
nénk tájékoztatni az aszódi lakosságot. 

Aszód-Gödöllő nem nagy távolság.  
Számítanak az aszódi lakosokra is?
Természetesen számítunk, hiszen itt va-
gyunk a „szomszédban” így akinek szük-
sége van fizikoterápiás kezelésekre, már 
nem kell Budapestre utaznia.
Bencsikné Katona Anna személyében egy 
felkészült, 25 év tapasztalattal rendelke-
ző szakember végzi a szakmai munkát. 
Bárki fordul hozzánk segítségért, Anna 
szakértelme, megbízhatósága, lelkiisme-
retessége garancia arra, hogy nagyon jó 
kezekben lesz. 
Sokan tapasztaltuk már a tanácstalansá-
got, a hosszú várólistákat és a bonyolult 
szervezést egy-egy egészségügyi problé-
mával kapcsolatban. Mi szeretnénk ezt 
a folyamatot leegyszerűsíteni: rövid ha-
táridővel, gyorsan és hatékonyan segíte-
nénk a gyógyulást.

Hogyan lehet hozzájutni ezekhez a  
kezelésekhez? 
Időpont foglalása szükséges, így minden-
ki a számára legkényelmesebb időben 
jöhet és várakozás nélkül, azonnal meg-
kapja a kezelést. Az online felület mellett 
telefonon is kérhető időpont: gondoltunk 
azokra is, akiknek nehéz eligazodni a we-
bes felületeken.  

Ha azt hallom fizikoterápia, akkor idős, 
nehezen mozgó emberekre gondolok, és 
egyfajta rehabilitációra, leginkább mű-
tétek után.
Nagyon meglepődne, ha tudná, milyen 
sok középkorút és fiatalt is érintenek a 
mozgásszervekkel kapcsolatos problé-
mák. Korunk életmódjából adódóan ala-
kulnak ki ezek a kellemetlen tünetek: pl. 
kevés mozgás, túl sok ülés autóban, szá-
mítógép előtt; divatos, de kényelmetlen 
lábbelik, stressz terhelés stb.  

Emellett kiváló segítséget tudunk nyújta-
ni a sportolóknak a sérülések utáni gyor-
sabb felépülésben, húzódások, rándulá-
sok, ficamok kezelésében.

Megnéztem az interneten az oldalukat, 
a www.fiziko.hu oldalt, és megmondom 
őszintén, a lézer kifejezésen kívül egyiket 
sem ismerem. Bemutatná röviden a gépe-
ket, és hogy mit gyógyítanak?
Az a csodálatos az egészben, hogy ren-
geteg mozgásszervi problémát tudunk 
kezelni ezekkel a forradalmi technoló-
giákkal. A teljesség igénye nélkül csak 
kiemelem a leggyakoribb betegségeket: 
sarkantyú, tenisz- és golfkönyök, hát- és 
derékfájdalmak, Achilles-ín, a kezek vagy 
más testrészek ízületi gondjai, nyak- és 
vállproblémák, térddel kapcsolatos gon-
dok, izomsorvadás vagy izomhúzódás, a 
gerinc degeneratív betegségei stb.
Akut és krónikus fázisban is tudunk 
megoldást nyújtani. 
Az említett Nagyintenzitású Lézer, a lé-
zerfényt használja a gyógyításban. A 
Lökéshullám terápiában radikális akusz-
tikus hullámokat alkalmazunk. A SIS 
Mágneskezelés az elektromágneses mező 
hatásait veti be. Ezek különbözőképpen 
indítják be a sejtek gyógyulási és regene-
rációs folyamatait. 
Például a Mágnesterápia a csonttöréses 
eseteknél egy kiváló segítség: már gip-
szelt állapotban elkezdhető a kezelés, ami 
olyannyira javítja a vérkeringést a sérült 
területen, hogy lényegesen gyorsabban 
és kevesebb fájdalommal forrnak össze a 
csontok.

Saját magamon is azt tapasztalom, ha fáj 
a hátam, a könyököm, térdem gyorsan 
bekapok egy gyógyszert és várom, hogy 
elmúljon. Rosszul teszem?
Visszakérdezek: és ezek a gyógyszerek 
hosszútávon használnak? Ugye, nem? 
Szerencsére ma már sokan próbálják 

kiküszöbölni a túlzott gyógyszer fo-
gyasztást és alternatív, mégis hatásos 
megoldásokat keresnek. A fizikoterápia 
pontosan ilyen segítség. A fizikoterápiás 
kezeléseket kúraszerűen ajánljuk, mert a 
gyógyító mechanizmusok így tudják ki-
fejteni legideálisabban az azonnali hatást. 

Megtenné, hogy megoszt az olvasóinkkal 
egy csodás gyógyulási történetet?
Egy dolgot fontos letisztázni: ez nem 
csoda, hanem modern tudomány. A ku-
tatási eredményeket alkalmazzák ezen a 
területen is. Azért elmondok egy történe-
tet: nemrégiben bokaszalag szakadással, 
mankóval bicegve érkezett egyik kedves 
ismerősöm. Annával átbeszélték az előz-
ményeket, az egyéb egészséggel kapcso-
latos paramétereket és a lézeres kezelést 
választották. A harmadik kezelés után 
már mankó nélkül érkezett a betegünk, a 
negyedik után minden duzzanat elmúlt. 
Összesen 6 alkalmat vett igénybe, azóta 
fájdalom és korlátok nélkül újra tud men-
ni, autót vezetni, dolgozni.

Mire számíthat, aki idejön?
Első alkalommal konzultációval kez-
dünk, amikor megnézzük az orvosi 
vagy képalkotói diagnózist. Ha ilyen 
nincs, következik egy alapos kikérde-
zés az egészségi állapottal és a fennálló 
problémával kapcsolatban. Ezután Anna 
elmondja a terápiás javaslatot: melyik 
géppel, hány alkalommal, milyen javu-
lás várható. Utána megkezdi a konkrét 
kezelést, ami általában 10-15 percet vesz 
igénybe és nem vagy csak kismértékben 
jelent fájdalmat. Végül tájékoztatja a Pá-
cienst, hogy milyen teendői vannak ott-
hon a gyógyulás elősegítésére: pihentetés, 
torna, gyógyhatású krémek, hűtés stb. A 
következő időpontot is egyeztetik.

Köszönöm szépen a beszélgetést, sok  
sikert a munkájukhoz!

„Ez nem csoda, hanem modern tudomány” 

ELÉRHETŐSÉGEK:

2100 Gödöllő, Széchenyi u. 20.
BEJELENTKEZÉS:  

06 (70) 60-40-269
ONLINE FOGLALÁS:  

www.fiziko.hu

HIRDETÉS

FIZIKOTERÁPIA GÖDÖLLŐN

http://www.fiziko.hu


Állásajánlat
Aszódi munkahelyre, könnyű fizikai munkára keresek lakatos  

munkarerőt 25 éves korig. Részmunkaidő megoldható.  
Érdeklődni lehet a 06 20 370-6256 telefonszámon  

9-13 óra között.

GreenTyre
Szeretne egy megbízható háttérrel rendelkező 

munkahelyen dolgozni?

Jelentezzen a GREEN TYRE Zrt.  
játszótéri gumilap gyártással foglalkozó,  

Ikladon található telephelyére!

Betölthető álláslehetőség:

–  LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ –

Jelentkezni lehet  
az alábbi elérhetőségek egyikén:

2181 Iklad, Cservölgyi Ipartelep
mobil: +36-30-188-6153

e-mail: karrier@greentyre.hu

https://luxhazak.hu/
https://delego.hu/
https://greentyre.hu/


Átadtuk a nyereményt
Átadtuk szerkesztőségünk ajándékát, a sok finom-
sággal megpakolt ajándékkosarat februári játékunk 
nyertesének, Budai Rolandnak.  
A felhívásra rengeteg helyes megfejtés érkezett, so-
kan felismerték a művelődési ház és zeneiskola ud-
varán álló szobrot, amelynek csak egy kis részlete 
volt látható az Aszódi Tükör februári számának 
címlapján. Rolandnak kislánya segített átvenni a 
nyereményt, aki ugyan a fotózásnál egy pillanatra 
elbizonytalanodott, de örömmel és kíváncsisággal 
vett részt a történésekben. Köszönjük mindenkinek 
a részvételt!

A 2000-ben állított Viola da gamba elnevezésű zene-
oszlop Pannonhalmi Zsuzsanna Ferenczy Noémi-dí-
jas keramikusművész alkotása. A műalkotás - építé-
szeti elemek felhasználásával készített három figurás 
szoborkompozíció.
A 70 cm magas talapzaton 28 cm átmérőjű, 170 cm 
magas oszlop áll, amelyből egy férfi alakja bontakozik 
ki. Az oszlopot T alakban 70-70 cm-re kinyúló kon-
zol zárja, ami egy-egy zenélő angyalfigurát formáz.  
A tetején 30 cm-es gömb van.
A szobor sajátossága a konkrét építészeti elem pon-
tossága és a szabad mintázás plasztikai ötvöződése.
Az oszlopfigura előtt, a szobor részeként egy méret-
arányos hangszer, a viola da gamba helyezkedett el, 
mára sajnos ez az elem már nem látható.
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