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Aszódi        tükör

Július 2-án nagy örömmel vették birtokba a 
gyerekek a lakótelepen a megújult KRESZ- 
parkot. Voltak, akik biciklivel, mások roller-
rel érkeztek és pillanatok alatt benépesítették 
a tanulópálya útjait és környezetét. Igaz, egye-
lőre nem mindenki hajtott be szabályosan a 
körforgalomba, de a közlekedők figyeltek egy-
másra és ez vitathatatlanul a biztonságos köz-
lekedés alapja. Ahogy arra Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármester is felhívta a figyelmet 
az átadó ünnepségen, a park 56 évvel ezelőtti 
létrejöttének és mai megújulásának ugyanaz a 
célja, hogy a gyalogos és kerékpáros közleke-
dés egyaránt biztonságosabbá váljon a város- 
ban és az ifjúság tudatos ilyen irányú nevelésé-
vel elkerülhetőek legyenek a balesetek. A pol-
gármester beszédéből kiderült, hogy az aszódi 
KRESZ-park hajdanán harmadikként jött lét-
re az országban. A lakótelep még éppen ala-
kuló közössége, a műszergyár egykori mun-
katársai és az aszódi önkéntes rendőrök közös 
munkával, hatalmas összefogással hozták lét-
re a 750 négyzetméter területű parkot, amely-

ben még egy kis forgalomirányító torony is 
helyet kapott. A polgármester külön köszön-
tötte ifjabb Dancs Antalt, aki az 56 évvel ez-
előtti megnyitó fotóin még kisfiúként pózolt, és 
akinek az édesapja önkéntes rendőrként nagy 
szerepet vállalt a park létrejöttében. A park 
felújítását a Polgármesteri Hivatal Település-
fejlesztési és Üzemeltetési Osztályának mun-
katársai bonyolították, de nagyon sok segít-
ség érkezett a rendőrség részéről is. Szakértői 
önkéntes munkájáért polgármesteri elismerő 
oklevélben részesült Palágyi István, az ORFK 
Közlekedésrendészeti Főosztályának veze-
tő főtanácsosa, aki a KRESZ-park forgalmi 
rendjét alakította ki, és Nádházi Brigitta ren-
dőr őrnagy a Pest Megyei Balesetmegelőzési  
Bizottság titkára, aki a rendőrség részéről 
kapcsolattartóként szintén sok munkával 
járult hozzá a park újjászületéséhez. Nagy 
István rendőr ezredes, a Gödöllői Rendőr-
kapitányság munkatársa is üdvözölte az ön-
kormányzat ezen fontos célokat szolgáló kez-
deményezését, amelynek köszönhetően 

Biztonságban az utakon

EGY ÉJSZAKA AZ 
ASZÓDI MÚZEUMBAN
Remek hangulatú programokkal  
búcsúztunk el  a Múzeumok Éjszaká- 
ján a hamarosan felújításra kerülő 
épület régi kiállítótereitől.

Cikkünk a 7. oldalon olvasható

DIVATBEMUTATÓ  
A FŐTÉREN
A csodálatos színekben ragyogó, 
különleges, hernyóselyemből ké-
szült ruhaköltemények tervezőjével, 
Bu Györgyivel beszélgettünk.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

ÖKUMENIKUS NYÁRI 
NAPKÖZI
A táborozó gyerekeket egy héten 
át minden nap számtalan élmény 
várta a rengeteg segítőnek és lelkes 
támogatónak köszönhetően.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható
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KRESZ-PARK ÁTADÁS
2022. 07. 02.

 újra használható lett a park, 
ahol remélhetőleg sok gyerek sajátítja 
majd el a KRESZ szabályait. A sátraknál 
is sok izgalmas látnivaló várta a kicsiket, 
akik bepillanthattak a rendőrség munká-
jába, összebarátkozhattak a rendőrkutyá-
val, kipróbálhatták az ujjlenyomat-vétel 
folyamatát és különféle játékos KRESZ 
feladatokat oldhattak meg. 

A programot kézműves foglalkozás és 
a Csimota kiadó gyermekkönyv vására 
színesítette, és aki még nem fáradt el a 
biciklizésben a NANA Táncműhely be-
mutatóján pezsgő ritmusra mozoghatott. 
Benedek Krisztina népi énekes, néptánc 
pedagógus és Joób Emese népzenész, 
előadó a legkisebbeket is bevonta játékos, 
dalos, zenés műsorába, akik a fűre helye-
zett párnákon megpihenhettek egy kicsit 
a nagy melegben.                                

 Zádori Mónika

Indulhat a múzeum 
felújítása
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 
a Petőfi emlékévhez kapcsolódóan a Nem-
zeti Kulturális Alap meghívásos pályáza-
tot írt ki a költőhöz kapcsolódó irodalmi 
emlékházak felújítására. A meghívottak 
között az aszódi Petőfi Közérdekű Muze-
ális Gyűjtemény is szerepelt. A város élt 
a régóta várt lehetőséggel, és benyújtotta 
pályázatát a múzeum és a benne lévő kiál-
lítás megújítására. 

Az elbírálás az időközben kialakult, el-
húzódó háborús helyzet és az ehhez kap-
csolódó megszorítások miatt közel két 
hónapot késett, de végül megszületett a 
döntés, az épület felújítására 500 millió, 
az új kiállítás létrehozására 80 millió fo-
rintot nyert Aszód. Bár az elnyert összeg 
kevesebb, mint amennyi a pályázatban 
szerepelt, az elmúlt 30 év alatt így is ez 
a legnagyobb mértékű pályázati támo-
gatás, amit fejlesztésre fordíthat a vá-
ros. A pályázatra egyébként 14 település 
nyújtotta be anyagát, s közülük egyedül 
Aszód nyert el ilyen jelentős összeget, 
amelyből 2023. november végéig telje-
sen megújul hazánk egyik legjelentősebb  
Petőfi-emlékhelye. Az előkészítési mun-
kálatokat időközben elvégezték, a múze-
um termeit kiürítették, valamint módo-
sították a Helyi Építési Szabályzatot és az 
érintett telkek egyesítése is megtörtént.
A vártnál kevesebb támogatási összeg mi-
att azonban csökkentett tartalommal újra 
kell tervezni a projektet, és ez alapján kell 
elindítani a közbeszerzési eljárást. 

Diákok nyári munkán

Aszódon júliusban tizenegy középiskolás 
diák segítette az önkormányzati intézmé-
nyek munkáját. Nyolcan a Városüzemel-
tetésnél kertészkedtek, korlátot, kerítést 
festettek, a szelektív gyűjtőedények ki-
osztásának előkészítésénél segédkeztek, 
hárman pedig más önkormányzati intéz-
ményekben végeztek irodai munkát. Bár 
a fiatalok könnyű fizikai munkát igénylő 
feladatokat kaptak, a nagy kánikulában 
így is dicséretre méltó volt a helytállásuk. 

Fotók: Mertlik Ferenc



TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
A hulladékgyűjtési naptár a DTkH Nonprofit Kft. honlapján tekinthető meg: https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod  

KOMMUNÁLIS – minden csütörtökön    SZELEKTÍV – augusztus 4., 18. - szeptember 1., 15., 29.     
ZÖLD – augusztus  11., 25. - szeptember 8., 22.

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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A kétmilliárd forintos keretösszegű  
Nyári diákmunka program 2013-ban vet-
te kezdetét; idén június 15-én indult. A 
diákoknak előzetesen regisztrálniuk kel-
lett a területileg illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainál. Az állam a 
helyhatóságok számára legfeljebb két hó-
nap időtartamra teljes egészében megtéríti 
a diákok legfeljebb napi 6 órás foglalkoz-
tatása után fizetett munkabért. Az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal augusztus hónapra 
további tíz diákmunkás foglalkoztatására 
kapott lehetőséget az államtól. 

LED-panelek a  
gyalogátkelőhelyeknél

A biztonságosabb közlekedés érdekében a 
gyalogátkelőhelyeknél nagyobb fényere-
jű, energiatakarékos LED-panelekre cse-
rélték a lámpatesteket. Néhány helyen - a 
Kossuth Lajos u. 80. szám alatti lakótömb 
és a volt tüdőgondozó között, az Arany-
kapu Bölcsődéhez vezető úton, valamint 
az evangélikus templom és a gimnázium 
közötti zebránál - új lámpaoszlopok ál-
lítására is sor került. A Csengey Gusztáv 
Általános Iskola mellett lévő Régész utcai 
kanyarnál karos fényvető panelt helyeztek 
el, amellyel az érintett útszakaszon elhe-
lyezkedő zebra éjszakai láthatósága jelen-
tősen javult.

A Fabricom Electrical – PVV Kft. a volt 
tüdőgondozó melletti lámpasoron az 
egyik lámpatest garanciális javítását is el-
végezte.

Megkezdődött a Csengey 
sportpálya felújítása
Tavaly még úgy tűnt, hogy egy pályá-
zat elnyerésével, összesen harmincmillió 
forintból megoldható a Csengey iskola 
sportparkjának modernizálása. Azóta a 
műszaki tartalom módosításának szüksé-
gessége és az áremelkedések miatt 56 mil-
lió Ft-ra nőtt a bekerülési költség. Aszód 
Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te még 2021 márciusában döntött arról, 
hogy a Csengey Gusztáv Általános Isko-
lához tartozó sportpark fejlesztése céljából 
indulni kíván az Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
elnevezésű pályázaton. A fejlesztés célja 
az volt, hogy a salakos futópálya helyén 
gumiburkolatú (rekortán) futópályát épít-
senek, emellett korszerűsítsék a kézi- és a 
kosárlabdapályát is új felfestéssel, kapuk-
kal, labdafogó hálóval, palánkokkal. A 
pályázaton - amelyen legfeljebb 20 millió 
Ft támogatást lehetett igényelni 65%-os 
támogatási intenzitással - városunk 19,66 
millió Ft támogatást nyert el; ehhez a ta-
valyi költségvetésében 10,59 millió Ft-os 
önerőt biztosított.
A beruházás előkészítésénél végzett vizs-
gálatok során indokolttá vált a pálya és a 
futókör alépítményének megerősítése, és a 
megfelelő vízelvezetésre is optimális meg-
oldást kellett találni. E változtatások miatt 
a képviselő-testület az idei költségvetés-
ben már 40 milliós projektösszeget ter-
vezett be, ami az egekbe szökő anyagárak 
és kivitelezési díjak mellett még mindig 
kevésnek bizonyult. A legkedvezőbb aján-
latot az építési munkálatokra az újlengyeli 
HVT BAU Kft. adta be (34,25 millió Ft), 
míg a sporteszközök beszerzésére, telepí-
tésére, gumiburkolat készítésére és a pá-
lyák vonalazására a debreceni Cívis Park-
építő Kft. 21,34 milliós ajánlata bizonyult 
a legjobbnak. A kivitelezéshez szükséges 
összeget csak a műszaki tartalom jelentős 
csökkentésével lehetne a korábban be-
tervezett szintre leszorítani. Ezt a hosszú 
távú, tartós pályaszerkezetek miatt nem 

javasolták, ezért a képviselő-testület a hi-
ányzó összeg átcsoportosításáról döntött. 
Sajnos a volt Tiszti Klub nyílászáróinak 
cseréjére benyújtott önkormányzati pá-
lyázat nem részesült támogatásban, így az 
ahhoz elkülönített 18,66 millió Ft önerő-
ből 15,98 millió Ft-ot átcsoportosítottak a 
Csengey sportpark felújítását célzó projekt 
forrásaihoz.
A terep előkészítése elindult, a kivitelező a 
munkálatok első lépéseként feltörte a ké-
zilabdapálya aszfaltburkolatát és az alatta 
lévő túlságosan vékony betonalapot. Ez 
megerősítette az előzetes vizsgálatok azon 
részét, amely az alépítmény hiányossága-
ira vonatkozott, és amely miatt korábban 
szükségessé vált a húszmilliós állami tá-
mogatást nyert projekt műszaki tartalmá-
nak átdolgozása. A munkálatok azonban 
most már zavartalanul folyhatnak és a 
gyerekek az őszi iskolakezdéskor remél-
hetőleg már birtokukba is vehetik az új 
sportpályát.

Megérkeztek a szelektív  
hulladékgyűjtő kukák
560 aszódi lakos rendelte meg az önkor-
mányzat támogatása által kedvezménye-
sen vásárolható, a szelektív hulladék gyűj-
tésére szolgáló sárga kukákat, amelyeket a 
DTKH júliusban leszállított a Városüze-
meltetés Kossuth Lajos út 59. szám alatti 
telephelyére. Az érintettek itt vehették át 
a hulladékgyűjtő edényeket, amely a jövő-
ben mentesíti őket a szelektív gyűjtőzsákok 
használatától.

(forrás és fotók: ASZOD PONT HU)

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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2022. augusztus 20.

Aszód Város Önkormányzata  
meghívja Önt és kedves családját a  

Szent István napi városi ünnepségre.

Helyszín és időpont:  
Aszód, Főtér, 2022. augusztus 20., 1000

Beszédet mond:  
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

az ünnepi műsorban közreműködik a  
Tabulatúra régizene-együttes

Történelmi egyházak ünnepi szolgálata

Ezt követően 11 órakor kerül sor az idei városi díjak átadására 
a Podmaniczky-kastély János-szárnyának nagytermében.

Közreműködik a Podmaniczky vonósnégyes 

M E G H Í V Ó
 

Tisztelettel meghívom és várom Önöket a Helyi Építési  
Szabályzat munkaközi anyagának bemutatására szervezett 

  LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

A lakossági fórum helye és ideje:  
Aszódi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  
(Aszód, Szabadság tér 9.)  

2022. szeptember 8. (csütörtök) 1700

A lakossági fórumon bemutatásra kerül a Helyi Építési Szabály-
zat 3. számú módosításáról szóló munkarész, amelyhez kérdé-
seket lehet feltenni és lehetőség nyílik az anyaggal kapcsolatos 
véleményük elmondására is. A partnerségi egyeztetésre készült 
dokumentum a https://aszod.hu/partnersegi-egyeztetes/  
oldalon megtalálható. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a lakossági fórumon kép és hang-
felvétel készülhet. 

Aszód, 2022. július 26. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester

Tisztelettel meghívom és várom Önöket Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. szeptember 10-én  (szombat) 10 órakor 
tartandó

   KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

A közmeghallgatás helye:  
Kistérségi Gondozási Központ (Aszód,  Petőfi  Sándor utca 13.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény, valamint Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021. (VII.2.) 
önkormányzati rendelete értelmében a képviselő-testület szükség 
szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, 
melyre tisztelettel meghívom Önt. 
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen 
működő társadalmi szervezetek, egyesületek képviselői közérdekű 
ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testület tagjaihoz, 
a polgármesterhez, alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket  
intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.
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. 
szeptember 8-án (csütörtökön) 16 óráig.  A közmeghallgatás során 
kérdése megválaszolásra kerül. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és hang- 
felvétel készül!
Aszód, 2022. július 26.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

A PETŐFI EMLÉKÉV NYITÓRENDEZVÉNYE ASZÓDON

P
E
T
Ő
F
I

2022. szeptember 1., 1800 

Aszód, főtéri Zenepavilon

ferenczi györgy és az  
1-ső pesti rackák

További információk:  
+36 30 216-3667, kultura@aszod.hu

https://aszod.hu/partnersegi-egyeztetes/
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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A nagy nyári melegre való tekintettel a települések belterületén ke-
letkező avar és növényi hulladék szabadtéri égetésének jogszabá-
lyi változásaira hívnám fel elsőként a figyelmüket. 
A belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi sza-
bályozás alapján tiltott. Az önkormányzat a helyi rendeletében 
azonban továbbra is felmentést adhat, ha szabályozza az égetés fel-
tételeit, körülményeit és időpontját. Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testület a témában nem alkotott rendeletet, így továbbra 
is TILOS avart és kerti hulladékot égetni. A nagy szárazságra való 
tekintettel, kérem, hogy a tilalmat ne szegjék meg, ne veszélyeztes-
sék környezetüket egy esetleges tűzesettel! 
A belterületi ingatlanon található szabadtéri tűzrakóhely, tűzhely 
vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején 
sem és bejelentési kötelezettség sem terheli a használót. 
A külterületi égetés szabályai az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 5/2014. (XII.5.) BM rendelet júniusi módosításával vál-
toztak. Megszűnt az irányított égetés fogalma, helyébe „füstfejlő-
déssel vagy lánghatással járó tevékenység” fogalma lépett. Fontos 
változás, hogy hogy minden olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással 
járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, azt az 
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a tevékenység 
megkezdése előtt be kell jelenteni. (pest.ugyelet@katved.gov.hu) 
Mozgalmas a nyár a képviselő-testület életében. A nyári szünet 
előtti utolsó ülését 2022. június 22-én tartotta a képviselő-testület, 
de azóta már három rendkívüli ülés is megtartásra került. (2022. 
július 12., 15. és 28.)  

A június 22-i ülésen döntés született az „Aszód, Kómár Gyula 
utca szilárd burkolattal történő kiépítése” projekt tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás újbóli kiírásáról. A közbeszerzési eljárás azóta 
már le is zárult. A 2022. július 28-i rendkívüli ülésen a közbeszer-
zés eredményes és érvényesnek nyilvánításáról döntött a testület, 
valamint a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására a 
polgármester felhatalmazást kapott.  A szerződéskötés után – re-
mélhetőleg jelen újságcikk megjelenéséig – már folyik a kivitelezés. 
A júniusi testületi ülésen beszámolt a Gödöllő Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság és az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2021. évi 
működéséről. A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta, meg-
köszönve a két szervezet munkáját. A beszámolók sora az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal, a közterület-felügyelet és a mezőőr 2021. 
munkájáról szóló beszámolóval folytatódott, melyeket a képvise-
lő-testület szintén elfogadott. 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete 25/2021. (III.10.) 
határozatában döntött arról, hogy sportfejlesztés alcéllal indulni 
kíván az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázaton a Csengey Gusztáv Általános Is-
kola területéhez tartozó sportpark fejlesztésével. Ennek keretében 
a salakos futópálya helyett gumiburkolatú „rekortán” futópálya 
kerülne kialakításra, új aszfaltburkolatot kapna a kézilabda pálya, 
új felfestéssel, kapukkal, labdafogó hálóval, a kosárlabdapálya új 
vonalvezetéssel, palánkokkal újulna meg. A projekthez maximum 
20 millió Ft támogatást lehetett igényelni 65%-os támogatási inten-
zitással. A BMÖFT/6-9/2021 Támogatói okirat értelmében Aszód 

Város Önkormányzata 19.662.997 Ft támogatást kapott, 10.587.767 
Ft-os önerő biztosítása mellett. Az idei költségvetésben a projekt 
megvalósítására 40 000 000 Ft került betervezésre, de a megemelke-
dett építőipari árak miatt azonban ez is kevésnek bizonyult. Annak 
érdekében, hogy hosszú távú, tartós pályaszerkezetek kerülhesse-
nek kialakításra Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15.977.679 Ft átcsoportosításával növelte meg a Csengey Sportpark 
felújítására szánt összeget.  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2021. (IX. 22.) 
határozatával szándéknyilatkozatot fogadott el Székelykeresztúr 
város és Aszód város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítéséről. 
2022. május 9-i keltezésű dátummal Koncz Hunor János, Székelyke-
resztúr polgármestere visszaigazolta, hogy 142/2021. székelykeresz-
túri önkormányzati határozattal leendő testvérvárosunk is támo-
gatta a testvérvárosi kapcsolat kialakítását. A végleges testvérvárosi 
együttműködési megállapodás tervezetét a testület támogatta. 
Elfogadásra került a képviselő-testület 2022. II. félévi munkater-
ve. Az ülések várható időpontjai 2022. szeptember 21., október 19.,  
november 23., december 14. 
Hosszú előkészítő munkák után döntött a testület a Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia végső jóváhagyásáról és az Aszód Város 
Fenntartható Mobilitási Tervének jóváhagyásáról.
Aszód város közvilágításának korszerűsítéséről született döntés a 
rendkívüli képviselő-testületi üléseken.  A testület LED fényforrá-
sú világítótestek kiépítését kezdeményezte a városban. Ennek első 
lépése a terveztetés, melyre ajánlattételi felhívás került kiküldésre 
8 cégnek. A beterjesztett javaslat szerint a tervezés finanszírozása 
ESCO társaság útján történt volna, de a képviselő-testület döntése 
alapján megfontolásra került, hogy saját költségvetése terhére sza-
kaszosan kerülne a projekt megvalósításra. Erről a későbbiekben a 
tervek birtokában és az előzetes költségek ismeretében dönt a kép-
viselő-testület. 

Személyi változás történt a Városfejlesztési, Művelődési, Okta-
tási és Sport Bizottságban. Kovács Tamás képviselő bizottsági 
tagságról való lemondása miatt, Buzás János képviselő vesz részt a 
bizottság munkájában. 

A július 28-i rendkívüli ülésen a gyermekétkeztetés térítési díja-
iról szóló rendelet újraalkotása történt meg. Az eljárási szabályok 
egyszerűsödtek, az elavult szabályok és az intézmények aktualizá-
lása is megtörtént a rendeletalkotással. Az Önöket érintő legfon-
tosabb változás a gyermekétkeztetés és a vendégétkezés térítési dí-
jának változása. A gyermekétkeztetésben felhasznált alapanyagok 
beszerzési árában az elmúlt két évben jelentős emelkedés történt. 
Az áremelkedések mellett a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 
előírt élelmezési normakeretek betartása is nehéz feladat elé állítot-
ta a Gyermekétkeztetési Intézményt, de a díjemelési moratórium 
miatt ennek orvoslása nem történhetett meg. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a hatósági árak a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltatókra 
nem vonatkoznak és emellett a diétás étkezést is biztosítani kell, 
melynek költségei jóval meghaladják a mostani díjakat. Annak 
érdekében, hogy a szolgáltatás színvonala megőrizhető legyen, a 
diétás étkezés biztosított legyen és nem utolsó sorban a hatályos 
jogszabályi előírások betartásának feltételei biztosítottak legyenek 
az alábbi díjszabások érvényesek 2022. szeptember 1-jétől. 

JEGYZŐI SAROK
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A GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

Térítési díj (Ft)/ellátási nap Bölcsőde Óvoda Általános 
iskola

Menza,  
kollégium

Reggeli 140 – – 210
Tízórai 30 150 125 –
Ebéd 305 330 450 570
Uzsonna 85 120 125 –
Vacsora – – – 260
Összesen: 560 600 700 1040

dr. Lukács Adrienn
jegyző

A vendégétkezés díja  
2022. szeptember 1-től az alábbi 
képlet alapján kerül kiszámításra: 
norma+rezsi+ÁFA. 
Összegben kifejezve ez  
1050 Ft/adag.
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Megemlékezés a nemzeti 
összetartozás napján
2022. június 4-én, a művelődési ház kama-
ratermében méltó módon emlékezhettünk 
meg a hazánkra oly nagy csapást mérő, az 
első világháborút lezáró trianoni döntésre, 
amelynek következményeképp Magyaror-
szág területeinek mintegy kétharmadát el-
veszítette és számos honfitársunk rekedt az 
országhatárokon kívül. 

Ezen a napon azonban nemcsak a törté-
nelmünknek ezt a fájdalmas mozzana-
tát idézzük fel, de erősítjük azt az érzést, 
hogy a magyarság összetartó ereje hatá-
roktól függetlenül létező és erős kötelék. 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
megemlékező gondolatai után a közönség 
az ünnepi műsor keretében operarészle-
teket és ismert dalokat hallgathatott meg 
Szerekován János operaénekes előadásá-
ban, Lux Ádám színművész pedig magyar 
költők és írók műveiből nyújtott emléke-
zetes előadást. A megemlékezés végén a 
Bagi Muharay Népi Együttes szólótán-
cosai és az aszódi Podmaniczky Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendékei adtak 
fergeteges táncelőadást, ahol különböző 

tájegységek táncait mutatták be. Végül a 
megjelentek átvonultak a Szabadság térre, 
ahol koszorút helyeztek el a trianoni ese-
ményekre emlékeztető márványtáblánál. 

A megemlékezés a Baross utcai Wass Albert  
szobornál folytatódott, tisztelegve az 
író előtt, aki maga is elszenvedője volt a 
nemzet tragédiájának, melyet számtalan 
módon megjelenített műveiben, amelyek 
mindegyikét meghatározta a hazája és 
szülőföldje iránti mély elköteleződés.

Idén végre nem zavarta meg az időjárás a 
már hagyományosnak mondható nyár eleji 
aszódi levendulaszüretet. A késő délutáni 
időpont a nagy melegre való tekintettel is 
megfelelőbb volt a sokak által kedvelt és 
várt program megrendezéséhez. A rendez-
vényen az aszódi Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei és tanárai 
adtak műsort, valamint a a Bagi Muharay 

Népi Együttes alsós gyermekcsoportja és 
szólótáncosai is felléptek. A gyerekeket a 
Gurigongó népi játszóház ötletes játékai 
szórakoztatták, míg szüleik a dúsan növő 
levendulabokrok illatos virágait gyűjtöt-
ték csokorba. Az eddigi évekhez hason-
lóan, ez alkalommal is tetszetős díszeket, 
koszorúkat, levendulababákat készíthe- 
tett mindenki, aki kedvet érzett hozzá.

Levendulaszüret a Szent István téren

Fotók: Mertlik Ferenc
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Múzeumok éjszakája
ÍGY BÚCSÚZOTT A RÉGI TÉR

A Petőfi emlékév tiszteletére, Aszódon 
régóta várt fejlesztésre nyílik lehetőség, a 
múzeum épülete és a benne lévő kiállítás 
megújul. Ennek kapcsán ebben az évben 
egészen rendhagyó módon kerülhetett sor 
a múzeumok éjszakájának megrendezésé-
re, hiszen a felújításra készülve a múzeum 
minden termét kiürítették. Az üres tereket 
ezúttal nem tárgyakkal, hanem mozgalmas 
programokkal töltötték meg a szervezők, 
az Aszódi Integrált Kulturális Intézet mun-
katársai. Izgalmas volt bejárni a lecsupa-
szított termeket, amelyek mindegyikében 
valami meglepetésre bukkant a látogató. 
Az emeleten a Csűrdöngölő Mesekocsma 
mesemondója, Pintér Zsolt szórakoztatta 
a közönséget, ízes, népies hangvételű tör-
ténetekkel, mintha valóban egy mesebeli 
fogadóba csöppentünk volna, a földszinten 
zenéé volt a főszerep, népi és a jazz világát 
idéző hangszerek egyaránt megszólaltak a 
fellépő művészek, Schmiedt László, Budai 
András, Dian Tibor és Deák István jóvol-
tából. A múzeum előtti téren újabb élmé-
nyek várták a közönséget, a művészet iránt 
érdeklődők Ladócsy László festőművész 
látványfestésébe pillanthattak bele, s tanúi 
lehettek, ahogy a múzeum épülete a mű-
vész ecsetje nyomán a vásznon is testet ölt. 
A galériában Villányi Péter könyvbemu-
tatóján és Gulyás Sándor Földijeink című 
fotókiállításán vehettek részt az érdeklő-
dők, de a gazdag programkínálat mellett 
beszélgetésre, lazításra is volt mód a rom-
kocsmák hangulatát idéző téren, ahol hűs 
söröket, frissítő italokat és ízletes ételeket 
fogyaszthattak a társaságok. Méltó búcsúz-
tatása volt ez a réginek, hogy mihamarabb 
köszönthessünk az újat, s a múzeum ódon 
épülete új életre keljen. 

Nyáresti Bájoló
Július 23-án, könnyed, frissítő dallamok töltötték be a művelődé-
si ház kamaratermét. Az eredetileg az udvarra tervezett koncertet 
az időjárás szeszélyessége miatt tartották meg végül fedett térben, 
ahol a közönség ismert slágereket hallgathatott Budai András 
és zenész társai, Tóth-Deme Gabriella, Ruszkai-Geiger Beáta és  
Kovács Roland előadásában. A zenekar nem véletlenül választotta 
magának a Bájolók nevet, hiszen a lágy zene valóban magával ra-
gadta, szinte megigézte a hallgatóságot az idősebbektől az egészen 
fiatal korosztályig. 
A repertoár változatossága, a dalok és instrumentális zeneszámok 
gondos válogatása mindenki számára érdekessé, valódi kikapcso-
lódássá tette az estét.

Zádori Mónika

Fotók: Hidi Szilveszter, Mertlik Ferenc



DETRE JÁNOS (1940-2022)

Július 9-én, életének 83. esztendejé-
ben elhunyt Detre János ny. evan-
gélikus lelkész-esperes, Aszód Vá-
ros Díszpolgára, az Aszód Városért 
kitüntető cím birtokosa.
Evangélikus papi családban, Men-
dén született 1940-ben. Az elemi 
iskolát szülőfalujában, a középisko-
lát Nagykátán végezte el, ahol 1957-
ben tett érettségi vizsgát. Egyetemi 
tanulmányait 1957 és 1962 között 
a Budapesti Evangélikus Teológiai 
Akadémián teljesítette, segédlelké-

szi szolgálatot teljesített Mendén, Pécsett, Budapest-Zugló gyüle-
kezetekben. 1965. január 1-jén költözött városunkba; 1965. február 
21-én választotta meg lelkészének az Aszódi Evangélikus Egyház-
község, amely gyülekezetének 43 évig, 2007. július 30-ig volt a lel-
késze. Hosszú szolgálata alatt a város fölötti dombon épített, közel 
háromszáz éves ősi templomban több mint ötezer igehirdetést, 450 
esketési, a temetői végső búcsú alkalmával pedig 1200 igehirdetést 
mondott el.

Szolgálatának elején az irányításával új paplak és gyülekezeti te-
rem épült, ami a 2000-es években jelentősen megújult és kibővült 
– otthont adva ezzel az evangélikus hitéletnek, valamint a különféle 
ökumenikus, sőt városi közéleti rendezvényeknek is. Kezdeménye-
zésére tatarozáson esett át az evangélikus templom, amelynek ol-
tára is az ő javaslatára újult meg, s ezzel a magyarországi barokk 
oltárok egyik legértékesebb műemlékévé vált.
Nagy hatású, korszakos aszódi lelkészi szolgálata mellett fontos 
egyházmegyei, sőt országos tisztségeket is betöltött; 1993-1998 kö-
zött a Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye, 1998-2006 között 
pedig az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye vezetője, 
esperese volt. Detre János közéleti tevékenysége révén nemcsak az 
evangélikus vallású családokkal állt kapcsolatban. Két cikluson 
keresztül a Nagyközségi Közös Tanács tagja volt, így foglalkozott 
településünk valamennyi lakójának ügyes-bajos dolgaival.
Több ízben vett részt külföldi tanulmányutakon és konferenciákon. 
A rendszerváltás éveiben épített ki virágzó testvérgyülekezeti kap-
csolatot az Alandi és a Helsinki Dómtemplomi Gyülekezetekkel.

A rendszerváltást követően az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 
Gimnáziumának eszmei és gyakorlati újraindításában, valamint a 
gimnázium új épületének megépítésében vállalt hatalmas szerepet. 
Elvitathatatlan érdeme az evangélikus középiskolai képzés újrain-
dítása és az ezt a célt kiszolgáló beruházás, az impozáns középisko-
la felépítésének ösztönzése, bonyolítása.
Kiterjedt és roppant gazdag tudományos és hitéleti publikációs 
tevékenységet folytatott, melyek egy része a Lelkipásztor c. lelké-
szi szakfolyóiratban, az Evangélikus Élet c. hetilapban, valamint a 
városunk havilapjában, az Aszódi Tükörben látott napvilágot. Az 
aszódi evangélikus gyülekezet történetének kutatása, a Galga-völ-
gye evangélikus iskoláinak múltja, az itt tanítók életrajza kutatói 
munkásságának gerincét alkották. Egyháztörténeti munkáinak te-
kintélyes része az Aszódi Petőfi Múzeum kiadványaiban jelent meg.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

SZARKA ATTILA  (1958-2022)

Életének 64. évében elhunyt 
 Szarka Attila gyógypedagógus- 

pszichopedagógus, az Aszódi Javí-
tóintézet korábbi igazgatója.
Szarka Attila 1958. október 19-én 
született Mátészalkán. 1983. au-
gusztus 1-jén, tanítói oklevéllel a 
tarsolyában kezdte pályafutását az 
Aszódi Javítóintézetben. Először 
nevelőtanárként dolgozott; meg-
határozó tagja lett a zárt intézeti 
részleg munkaközösségének, ahol 
a legnehezebben motiválható nö-

vendékek fejlesztését végezte. Jászberényben megkezdett főiskolai 
tanulmányait Nyíregyházán, majd a Bárczy Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Főiskolán folytatta, melyet 1985-ben fejezett be. 1989-ben 
általános igazgatóhelyettessé nevezték ki, majd 1991 áprilisától az 
Aszódi Javítóintézet igazgatója volt. 2003-ban szupervizor szakké-
pesítést szerzett, 2007-ben szociális szakvizsgát tett. 2016. október 
15-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa 
lett; a Szolgáltatás-tervezési Osztály főosztályvezető-helyettese-
ként, majd az intézmény főigazgatójának főtanácsadójaként segí-
tette a hozzájuk tartozó intézményhálózatban (köztük az Aszódi 
Javítóintézetben) dolgozók munkáját.

Elméleti tudása, gyakorlati munkája követendő például szolgált a 
fiatalkorú bűnelkövetők társadalomba, segítő közösségbe történő 
visszavezetése során. Az intézet szakmai arculatának kialakítása, 
a pedagógiai, pszichológiai terápiák alkalmazása iránti nyitottsága 
nagyban hozzájárult a javítóintézetbe utalt fiatalkorúak fejlődésé-
hez. Szakmailag, emberileg nagy érzékenységgel irányította az in-
tézet munkáját.

Elkötelezetten dolgozott az intézeti, az állami és az alapítványi 
drogprevenciós munkákban. Publikált, szakmai előadásokat tar-
tott az országos és helyi rendezvényeken. Az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Kar, majd a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Szupervizor Szakirányú Továbbképzésének okta-
tójaként a jövő gyógypedagógusait készítette fel embert próbáló, a 
nehézségek mellett a szépségeit is megmutató szakma művelésére. 
Bábáskodott a Váci Egyházmegye által létrehozott Szegletkő Speci-
ális Gyermekotthon szakmai felépítésénél, szupervizorként kísér-
te a Kék Vonal Krízis Telefonszolgálatot, a Kék Pont, az Art Éra 
Alapítvány és számos civil szervezet munkáját. Több alapítvány és 
egyesület meghatározó tagja volt.

Kiemelt figyelmet fordított az Aszódi Javítóintézet és a város kap-
csolatára, ami jól működő együttműködést eredményezett az aszó-
di intézményekkel, egyházakkal. Több közös rendezvény született 
– például az aszódi rákellenes futás és kerékpározás – melyek szak-
mai, szellemi nyitottságról adtak tanúbizonyságot. Szorgalommal, 
elhivatottsággal végzett több évtizedes pedagógiai, valamint ve-
zetői munkájának elismeréseként Aszód Város Önkormányzata 
2010-ben Aszód Városért kitüntető címet adományozott Szarka 
Attilának.
Értékteremtő munkáját országos és nemzetközi szinten is elis-
merték – egyebek közt Pro Caritate- és Prima díjjal, valamint az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter Díszoklevelével. 
Idén március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tago-
zatának kitüntetésében részesült.

Emlékét megőrizzük!

BÚCSÚZUNK
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KISSNÉ KULYBUS GIZELLA  (1953-2022)

Hosszú beteg-
ség után elhunyt 
Kissné Kulybus 
Gizella nyugal-
mazott címzetes 
főjegyző, Aszód 
Város Díszpolgára.

Kulybus Gizella 
1953. március 5-én 
született Penészlek- 
en. 1978. február 
1-től került áthe-

lyezéssel Aszódra, ahol 2011-ben történt nyuga-
lomba vonulásáig megszakítás nélkül dolgozott. 

Először az igazgatási csoportvezetői feladatokat 
látta el, majd 1984. március 16-tól az – akkor köz-
igazgatási szempontból Ikladdal és Domonnyal 
összevont – Aszódi Nagyközségi Közös Tanács 
VB-titkára lett. Amikor a rendszerváltást köve-
tően Aszód 1991-ben visszakapta városi rangját, 
Kissné Kulybus Gizella benyújtotta pályázatát 
településünk jegyzői munkakörére, amit 1990. 
december 7-én nyert el a képviselő-testület dön-
tése alapján. A köz szolgálatában végzett mun-
kája elismeréseként 2003. július 1-jén címzetes 
főjegyzői címben részesült.

Aszód harminchárom évének meghatározó ve-
zetőjeként a folytonosság képviselője volt a vá-
ros életében. Mint azt díszpolgári méltatásában 
is kiemelték, munkájában mindig elsődleges 
szempontnak tartotta, hogy a rábízott felada-
tokat szakszerűen, határidőben, időt és fáradt-
ságot nem kímélve, a jogszabályok maximális 
tiszteletben tartása mellett, a legoptimálisabb 
döntési lehetőségek között végezze. Sohasem fu-
tamodott meg a formálódó Galga menti telepü-
lés életében óhatatlanul előállt, változással járó 
nehézségek elől; eltántoríthatatlanul győzte le az 
akadályokat. 

Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, fele-
lősségtudattal végezte. Nagy munkabírású, jó 
szervező volt; határozott, korrekt és tárgyilagos 
munkastílusa az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal államigazgatási, hatósági munkájá-
ban, annak irányításában és eredményességében 
egyaránt megmutatkozott. Szívén viselte a város 
fejlődését: a pályázatok figyelésével, előkészí-
tésével és folyamatos koordinálásával hatéko-
nyan közreműködött Aszód fejlődésében. Négy 
évtizedes, a közigazgatásban végzett tevékeny-
ségének végén, 2011-ben vonult nyugalomba. 
Munkássága elismeréseként Aszód Város Kép-
viselő-testülete még abban az esztendőben az 
Aszód Város Díszpolgára kitüntető címet ado-
mányozta Kissné Kulybus Gizellának.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
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Szomorú hírrel köszöntöttek az elmúlt napokban 
az ismerőseim, azt mondták a Gizi meghalt. 
Furcsa érzés fogott el. Tartoztam neki még egy 
látogatással, egy beszélgetéssel. Még hónapokkal 
ezelőtt a piacon beszéltünk meg egy találkozót. 
Láttam, éreztem, hogy fontos lenne ez a baráti 
beszélgetés. Aztán mindig volt valami más. Pe-
dig ő mindig kész volt egy beszélgetésre, egy pa-
nasz meghallgatásra. Valahogy hozzá tartozott 
az énjéhez, hogy mindig emberek problémáival 
foglalkozott. Mindig türelmesen végighallgatott 
mindenkit, és külön készsége volt ahhoz, hogy 
párhuzamosan tudjon gondolkodni a hivatal és 
a panaszos fejével is. Addig keresett, kutakodott 
a törvények, lehetőségek között, amíg olyan ered-
ményt nem talált, amely mindenki megelégedésé-
re szólt. Ha még sem sikerült a problémát teljes-
séggel megoldani, mindig volt ideje, hogy utána 
nézzen és arra is, hogy ezt a másikkal megbe-
szélje. Nekem sokat segített kezdő vállalkozóként 
utat, megoldásokat találni arra, hogy a vállalko-
zás a települést szolgálja, de én se rokkanjak bele. 
Jó volt együtt dolgozni minden ügyben, amely a 
települést szolgálta. Megtanított örülni apró dol-
goknak is. Gondoskodó volt. Ami nekem eszembe 
sem jutott, ő kérés nélkül felhívta rá a figyelme-
met és megtette azt a részét, ami rajta múlott. 
Tudta, a település érdeke, hogy jó kedvű, jól kép-
zett, megelégedett orvosok, köztisztviselők szol-
gáljanak a köz érdekében.
S közben alig néhányan tudtuk, hogy nagy beteg-
séggel küszködik, és minden nap, és minden jó-
kedvű ébredés külön ajándék.
Nagyon szerette a családját. De a családja is tud-
ta, hogy a szerethetőség ideje is véges, nagyon 
véges. Így mindent megtettek azért, hogy bizo-
nyítsák szeretetüket. Nem tudtam úgy találkozni 
vele, hogy ne kerültek volna szóba a gyerekek, az 
enyémek és az övé.
A barátom volt, nem csak a munkáltatóm, mun-
katársam, harcostársam a település érdekében. 
Ezért ragadtam tollat, mert a nagy forróságban 
lekéstem a temetését.
De a szál virágommal és az imádságommal ott 
voltam. Szívemben, és sokunk szívében tovább él 
az utóbbi időben egyre törékenyebb alakja, min-
dig segítőkész, csendes egyénisége.
Imádságom az övé és a családjáé, hogy érezzék, 
a feleség, az anya elment, hogy megpihenjen, de 
emléke velünk marad. 

Fischlné dr. Horváth Anna gyermekorvos

Egy lekésett temetés  
margójára
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Aki ismeri a munkásságod, tudja, hogy 
valójában festőművészként kezdted a pá-
lyafutásod. Hogyan kerültél innen a di-
vat világába?
Már kislányként divattervező szerettem 
volna lenni, de egykori, általam igen nagy-
ra becsült tanárom, a kolozsvári művészeti 
akadémia professzora a festészet felé terelt. 
Az ő művészethez való hozzáállása változ-
tatta meg bennem az irányt, ami felé in-
dultam, egyben kinyitott egy csodálatos 
ablakot a világra. Ezzel ráléptem egy olyan 
útra, ahol rengeteget tanultam, tágult a 
látóköröm és a személyiségem is folya-
matosan fejlődött. Akkoriban Debrecen-
ben éltünk, ahol belekerültünk a kortárs 
művészet áramlatába. Pezsgő művészeti 
élet volt, Pestről is rendszeresen lejártak a 
szakma neves képviselői egy-egy kiállítás-
ra, zsűrizésre. Mindez nagyon biztos ala-
pot adott, valójában az olajképek festésén 
keresztül tanultam meg igazán a szakmát. 
Aztán, egy idő után ez az alkotási mód már 
nem nyújtotta azt az élményt, amit koráb-
ban, már nem vitt előre, ezért új kifejezési 
formát kerestem. Ekkor egy tanítványom 
révén találkoztam a selyemmel, mint fest-
hető anyaggal és szinte azonnal bele is sze-
rettem. Elkezdtem hernyóselyemre festeni 
és gyorsan ráéreztem erre a technikára. 

Persze a festészetet nem tudtam elenged-
ni, még ragaszkodtam a szakmához, így 
továbbra is képeket, teljes kompozíciókat 
festettem, csak az anyag változott. Az al-
kotásaim hangulata is más lett, az addigi 
sötétebb, borongósabb érzetű képek kivi-
lágosodtak a selymen, új színek és fények 
jelentek meg, ami rám is jó hatással volt. 
Amikor már kellő önbizalmat szereztem 
ezen a területen, akkor találtam meg iga-
zán a saját utamat a selyemmel, és visz-
szatértem a korábbi álmaimhoz is, hogy 
ruhákat tervezzek. Teljes lendülettel vetet-
tem bele magam a végtelen selyemtenger 
megfestésébe, méteres tekercsekben vásá-
roltam ezt a finom anyagot, és szinte meg-
állás nélkül festettem. Közben elvégeztem 
egy tanfolyamot a könnyűipari főiskolán, 
ahol megtanultam a divatszakma minden 
csínját-bínját.

Ezután már egyenes út vezetett a ruha- 
tervezésig?
Azért még voltak kitérők, ahogy az éle-
temnek is különféle szakaszai. Hosszú ide-
ig a családdal, a fiam nevelésével, a megél-
hetéssel foglalkoztam. A tanítás adott egy 
biztos hátteret, s bár megrendelésre olykor 
megfestettem egy-egy selyemsálat, nem 
a művészi kiteljesedés volt az elsődleges. 
Közben pszichológiai, természetgyógyá-
szati tanulmányokat folytattam. Koráb-
ban azt hittem, hogy egy művésznek, aki 
már kialakította a saját stílusát, hűséges-
nek kell lennie ahhoz a dologhoz, amit 
csinál. Később jöttem rá, hogy nem baj az, 
ha valaki több területen is kipróbálja ma-
gát. Örülök ezeknek a kis mellékutaknak, 
mert ezek az ismeretek közelebb vihetnek 
egy másik nagy álmom megvalósításához, 
hogy ötvözzem a művészetet a pszicholó-
giával. Ezt még a ruhatervezés folyamatá-
ban is jól lehet alkalmazni, izgalmas meg-
figyelni az emberek karakterét és kitalálni, 
hogy milyen ruha vagy szín illene hoz-
zájuk. Néhány éve úgy éreztem, hogy az 
életem fordulóponthoz érkezett, amikor 
valami újat kell elkezdenem, egyesíteni 
az eddig tanultakat, minden megszerzett 
tapasztalatot. Ez van most éppen formáló-
dóban.

Miért esett a választásod Aszódra?
Debrecenből Gödöllőre költöztünk, de 
nem találtam arra a vágyott befogadó kö-
zegre, amit elképzeltem. Jártunkban-kel-
tünkben gyakran haladtunk át Aszódon 
és nagyon megtetszett a főtér látványa és 
hangulata, ahogy a kastély ódon épülete 
felsejlik mögötte. A lelki szemeimmel már 
szinte láttam, ahogy ez a méltóságteljes 
épület megújul, feléled, ahogy a teret be-
népesítik a programok és csupa pozitív 
gondolat töltött el ezzel kapcsolatban. Az-
óta már egyre jobban érezhető ez a fellen-
dülési folyamat, örültem, hogy a kastély 
teteje megújult, aztán, amikor az unikor-
nisok is megszépülve újra elfoglalhatták a 
helyüket. Amikor ideköltöztem, felkeres-
tem a város fontosabb kulturális embere-
it, mindenki kedvesen fogadott. Marsal 
Ágnes mutatott be Asztalos Tamásnak, 
aki meghívott kiállító művészként a tavaly 
augusztusi Aszódi Nyári Forgatag kereté-
ben a kastélyban megrendezett kiállításra. 
Jó volt látni, ahogy a rusztikus falak kö-
zött a műalkotások új értelmet nyertek. 
Aszódon egyébként is csupa jó élmény ért, 
itt végre azt láttam, hogy olyan kulturális 
eseményeket, programokat hoznak lét-
re, ami a város javára válik, ami emeli a 
fényét. Nem akarják száműzni a múltat, 

riportRagyogó színek, nemes anyagok
DIVATBEMUTATÓ A FŐTÉREN
Június 26-án, délután az aszódi főtér egészen rendhagyó eseménynek adott otthont. Bu Györgyi selyemfestő művész ruhakölteménye-
inek bemutatóján néhány óra hosszára a milánói divathét színpompás forgatagában érezhette magát a közönség. A Mary Wedding 
esküvőszervező cég és az Aszódi Integrált Kulturális Intézet szervezésében létrejött divatbemutatón egyedi tervezésű, kézzel festett 
selyemből készült, lágyan libbenő ruhákban vonultak a modellek a nézők előtt, miközben a Podmaniczky Vonósnégyes az alkalom-
hoz illő dallamokat szólaltatott meg. A program végén az alkotó is bemutatkozott, akiről megtudhattuk, hogy nemrégiben költözött 
Aszódra, és örömmel vesz részt a város egyre pezsgőbb kulturális életében. Bu Györgyivel a művészet lényegéről, sorsszerűségről és 
Aszóddal kapcsolatos érzéseiről beszélgettünk.
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hanem áttranszformálni és ez által mégis 
valami újnak helyet adni. Én főleg ezt lát-
tam Aszódban.

Hogy jött a divatbemutató gondolata?
Éppen itt, a főtéren, egy rendezvényen 
találkoztunk Hajdú Zsófia Csengével az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
vezetőjével, aki szintén látta a kiállított 
munkáimat a kastélyban. A beszélgeté-
sünk során felvetődött, hogy ez a tér éppen 
alkalmas lenne egy divatbemutatónak. Kis 
idő múlva fel is keresett, hogy kitaláljuk, 
hogyan lehetne összehozni ezt az ese-
ményt, amit végül legnagyobb örömömre 
sikerült is megvalósítani. 

A ruhákat szemlélve az embernek az az 
érzése támad, hogy minden egyes darab 
valójában egy viselhető műalkotás. Elá-
rulnál néhány részletet az alkotói folya-
matról? A színekhez és mintákhoz álmo-
dod meg a ruha vonalát, vagy fordítva?
Én még most is inkább festőművésznek 
tartom magam és ennek megfelelően ösz-
tönösen dolgozom. Sokszor spontán, pilla-
natok alatt megfestek egy selymet és utána 
próbálom elképzelni szabászati szempont-
ból. A színek és a minta szinte kijelöli, 
hogy hol legyen a dekoltázs, milyen legyen 
a hossza, a fazonja. Később, amikor profi 
varrónőkkel kezdtem dolgozni, már pon-
tos szabásminták alapján, tudatosabban 
terveztem meg egy-egy mintát, hogy majd 
a kész ruhán minél tökéletesebb legyen az 
összhatás.

Mennyi ideig tart egy-egy ilyen ruhaköl-
temény elkészítése?
Ez változó, van, hogy nagyon gyorsan 
megfestek egy anyagot, de az is előfordul, 
hogy napokig dolgozom rajta. Valójában 
az egész folyamat nagyon hasonló egy fest-
mény megfestéséhez, az anyagot ugyanúgy 
fel kell feszíteni egy keretre, mint a festő-
vásznat, és egy nagy lendülettel éppen úgy 
dolgozni, mint egy kép komponálásakor. 
Gyakran a festéket is több rétegben viszem 
fel, ami ad neki egyfajta plasztikusságot, 
térbeliséget. Néhol eltűnnek, máshol elő-
bukkannak a különféle rétegek, de ahogy 
a festményeknél is, a legalsó réteg mindig 
egy kicsit felsejlik. 

Egyedi megrendelések is vannak esetleg 
egy-egy alkalomra, ahol figyelembe lehet 
venni nemcsak az eseményt, de a megren-
delő alkatát és személyiségét is?  
Igen, gyakran keresnek meg például es-
küvői ruha és alkalmi ruha megrendelé-
sekkel. Van olyan vásárlóm, aki többször 
is rendelt tőlem ruhákat különféle alkal-
makra, társasági eseményekre, nívós ren-
dezvényekre. Ezek mindig nagyon izgal-

mas feladatok, ahol valóban több mindent 
figyelembe kell venni. Az alkalom már 
eleve meghatároz egy színvilágot, hogy fi-
nomabb, visszafogottabb esetleg egy kicsit 
merészebb öltözék illik hozzá. Egy nagyon 
vékony hölgyre teljesen másképp kell ter-
vezni, mint esetleg egy teltebb testalkatra. 
A szabásvonallal, a mintákkal, a festési vo-
nulatokkal, a színekkel vagy akár a ruha 
hosszával rengeteget lehet optikailag vál-
toztatni a megjelenésen, kihangsúlyozni 
azt, ami előnyös és szükség szerint akár 
karcsúsítani, nyújtani az alakot. Az elké-
szülési folyamat egy kicsit a régmúlt idő-
ket idézi, amikor az úri dámáknak saját 
varrónőjük volt, aki ismerte az alkatukat, 
az ízlésüket, és csak az volt az elegáns és el-
fogadott, ha valaki varratott magának. Az 
általam tervezett ruháknak rengeteg rész-
lete ugyanúgy, mint akkoriban, kézi var-
rással készül, és ami a legfontosabb, nincs 
két egyforma darab, így biztosan nem jön 
szembe a viselőjével egy ugyanolyan az ut-
cán. Szeretek örömet okozni a ruháimmal 
és jó látni, amikor egy-egy megrendelésre 
készült darab tökéletesen áll a viselőjén. 
Ugyanakkor nagy selyemstólák és kisebb 
sálak megrendelését is szívesen fogadom, 
hiszen egy sima vonalú, egyszínű estélyi 
ruhát vagy egy egészen hétköznapi egy-
szerű kis fekete ruhát is feldob, különlege-
sebbé tesz egy-egy ilyen darab. Ilyenkor is 
figyelembe veszem a megrendelő igényeit, 
átbeszéljük, hogy milyen színeket szeret-
ne, és milyen ruhához szeretné hordani 
kiegészítőként. 

Milyen terveid vannak még a ruhaterve-
zés terén?
A művészet mellett a másik érdeklődési 
területem az egészség megőrzése mentá-
lis és fizikai szempontból. A természetes 

anyagok híve vagyok, a ruhák jelenleg is 
az egyik legnemesebb anyagból, hernyóse-
lyem szaténból készülnek. A jövőben 
szeretném ötvözni a selymet egy másik 
anyaggal, továbbra is ezt az elvet követ-
ve, mert nagyon fontosnak tartom, hogy 
a ruhának különösen a bőrünkkel érint-
kező része száz százalékban természetes, 
bőrbarát és egészséges legyen. Szeretnék 
minél inkább a mai igényeknek megfelelő, 
viselhető ruhadarabokat készíteni, ame-
lyek változatlanul egyediek, különlegesek, 
de szinte bármilyen alkalomra felvehetők 
és mindezek mellett természetesen a saját 
stílusjegyeimet is hordozzák.

Köszönöm, hogy megosztottad velünk az 
alkotás mozzanatait és kívánom, hogy mi-
előbb megvalósítsd az elképzeléseidet.

Zádori Mónika

Fotók: Mertlik Ferenc



Könyvtári ajánló
KERRI MAHER: A fehér kesztyűs lány

–    GRACE KELLY TÖRTÉNETE     –

Az élet nem több egy vakuvillanásnál...

Grace Kelly tudja, mit látnak az embe-
rek – a Csipkerózsika-történetet. A ma-
gazinok címoldaláról visszanéző elegáns 
ikont. A fehér kesztyűs lányt. Az igazsá-
got azonban rajta kívül senki sem ismeri. 

Senki sem tudja, milyen áldozatokat kellett hoznia a fiatal kali-
forniai lánynak, hogy családjával szembeszállva végül a film- 
vászon királynőjévé válhasson. Senki sem tudja, milyen szív-
szorítóan fájdalmas okai voltak annak, hogy Hollywood helyett 
a koronát választotta. Senki sem tudja, milyen magányos érzés 
egy – nagyon is valóságos – mesebeli ország hercegnéjének lenni. 

A rajongók és alattvalók számára azt a legnehezebb megérteni, 
hogy a világ legirigyeltebb asszonya nem feltétlenül a világ leg-
boldogabb embere. Márpedig ez a keserű valóság. Grace-nek, aki 
szeretetre vágyva és céljait keresve a romantikus és társasági elvá-
rások labirintusában találja magát, mely kacskaringósabb, mint 
Monaco hajtűkanyarokkal tarkított szerpentinjei, meg kell talál-
nia a saját maga kiteljesedéséhez vezető útját. 

Azonban azt, amit eközben kockára tesz - a művészet iránti sze-
retetét, a családját, a házasságát -, már sohasem kaphatja vissza.

FÁBIÁN JANKA: Árvízi napló

Alig hét esztendővel a pusztító kole-
rajárvány után, 1838 tavaszán minden 
idők legnagyobb árvize öntötte el az ek-
kor már rohamosan fejlődő, nyüzsgő 
és prosperáló várost, Pestet. A hónapok 
óta észlelt baljós előjelek ellenére a lako-
sok nem törődtek a fenyegető veszély-
lyel, és csupán a legalapvetőbb intézke-
déseket tették meg a közeledő jeges ár 
feltartóztatására. Ezért március 13-a éjjelén szinte meglepe-
tésszerűen zúdult rájuk a tengerré duzzadt Duna vize. A Cholera- 
naplóból megismert Gruber Vilma, aki ekkor már nem kíváncsi 
kamaszlány, hanem bájos, fiatal nő, a természeti katasztrófa ide-
jén Pesten, az idősebbik nővérének a házában tartózkodik. Mi-
vel az otthonuk a megáradt folyótól csak egy utcányira fekszik, 
kis családjával hamarosan az események középpontjába kerül. 
Az ő szemével láthatjuk, ahogyan az "árvízi hajós", Wesselényi  
Miklós a veszéllyel mit sem törődve, fáradhatatlanul segíti csó-
nakján a bajba jutottakat. A tragédia következtében Pesten a há-
zak fele a földdel vált egyenlővé, vagy lakhatatlanná tette őket a 
napokig dühöngő árvíz. Vajon hogyan lehetséges egy ilyen mér-
tékű katasztrófa után talpra állni, és újrakezdeni az életet - akár 
egy fiatal lánynak, akár egy városnak? Fábián Janka új kisregé-
nyében választ kaphatunk ezekre a kérdésekre, és megismerhet-
jük annak a pár szörnyű napnak a történetét, amely sokak életét 
romba döntötte, de egyúttal az újrakezdés reményét is megcsil-
lantotta.

Benkó Norbert  segédkönyvtáros

Az Aszódi Református Gyülekezet idén második alkalommal szervezte meg napközis táborát a gyülekezeti háznál. A főként óvodá-
sokból és kisiskolásokból egybegyűjtött 24 kisgyermek négy csoportban tanult Isten igéjéről. Mindenki a korosztályának megfelelő 
közegben hallgathatott bibliai történeteket az imádságról, készíthetett az igéhez kapcsolódó kézműves tárgyakat. Szerdán a vácrátóti 
arborétumban gyönyörködhettünk Isten teremtett világában. Máskor pedig a Berekben található focipálya éledt újra a kis focisták 
lelkes játékától. Mindeközben megtapasztalhattuk a gyülekezeti tagok és az ifi segítők összjátékát is, amivel a gyermekeket szeretettel 
körülfonták a héten.

Rápolty Dávid református lelkész

Kalandok a református táborban
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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

augusztus 7., 20., 21.  
szeptember 4.,18.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

augusztus 14., 28.
szeptember 11., 25.

A hétfői délelőtti áhítatot és csoportkialakítást követően 
számtalan kézműves foglalkozás és program közül lehe-
tett választani. A gyerekek készíthettek vicces lufifejeket,  
kulcstartókra való díszeket, nyakékeket szőttek, só liszt 
gyurma figurákat gyúrtak, tobozokból szebbnél szebb 
festett virágokat alkottak. Klári néni csodapatikájában 
meggyógyultak, Oxa néni előadásában különleges báb-
színházi előadáson vettek részt és a Godly play módszer-
rel bibliai történeteket dolgoztak fel. Az udvaron minden-
féle szabadtéri játék várta a gyerkőcöket.

Ebéd után finom fagyik hűsítettek minket a nyári  
melegben. Sakkpartik tartották izgalomban a gyereke-
ket hétfő délután, az asztalos munka iránt érdeklődők 
pedig betekintést nyerhettek annak rejtelmeibe. A jó 
hagyományt soha nem szakítjuk meg. Ha szerda, akkor 
elhagyjuk a táborunkat és kirándulunk. Idén kiszakad-
tunk a számítógépek és okostelefonok világából és bete-
kintettünk az igazi falusi élet rejtelmeibe. Ezúttal úticé-
lunknak a galgahévízi Hazám lovasudvart választottuk. 
A helyszínhez érkezve "elfoglaltuk" a lovastanyát. A 
barátságos házőrzőket kényeztették a simogató gyer-
mekkezek, majd a félénk juhokat és kecskéket kukucs-
kálták meg, hogy utána a kotkodácsolást meghallva a 
csirkékhez rohanhassanak. Ezután következtek az udvar 
sztárjai, a lovak. Végül felfedeztük a kirándulás kedvenc 
helyét, az óriási játszóteret. Vendéglátóink időutazásra in-
vitáltak, ahol a batikolás művészetét tanulták meg, íjász-
kodtak, dobócsillagot és dárdát hajítottak a céltáblába, a 
terület népi játékait próbálták ki. A magaslesen történő 
bandázás, trambulinozás és a különböző programok gazdagították a szép napunkat. Házigazdáink 
finom zöldbab levessel és grízes tésztával vendégeltek meg bennünket. Ebéd utáni mozgásnak a lo-
vaglás következett a bátrabbak örömére. Visszatérve Aszódra az elmaradhatatlan fagyizással zártuk 
a napot. A csütörtök reggeli áhítatot és csoportfoglalkozást a születésnapi köszöntés és az ajándékba 
kapott édesség tette különlegessé. A gyermekeket csütörtökön és pénteken is rengeteg program várta.
A kitartó srácok Zoli bácsi közreműködésével befejezték a fából készült intarziájukat, az ügyes kezű 
lányok pedig Szilvi nénivel nemezeltek.  Míg csütörtök délelőtt a modern zenére, addig a péntek dél-
utáni záró bulin népi zenére roptuk a talpalávalót gyerekek és felnőttek egyaránt.
A csütörtök délutáni melegben a fedett udvar árnyékában játszottunk, esőt hozó botot készítettünk, 
papírból játékot hajtogattunk. Az esőbot eszkábálása sikert hozott, ugyanis a tábor utolsó napján 
zápor és borult idő várta reggel a táborozókat. Ez pont ideális volt arra, hogy a kis vakondos kertész-
gatyát felvéve tündérkertet alkothattunk.
A gyerekek nagy örömére papírrepülőt hajtogattunk, amelyek a tábor területén repkedtek egész nap.
Miközben a gyerekek mesét hallgattak és táncoltak, a szorgos csoportvezetők a palacsintahegyet ken-
ték különböző ízekben. A süteménytornyok elpusztítása után következett a legszomorúbb pillanat, a 
búcsúzkodás, de mindenki rengeteg élménnyel gazdagodva tért haza.

Erdélyi Attila

Ökumenikus nyári 
napközi Aszódon
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J.K.A. SHOTOKAN KARATE-DO  
OKTATÁS ASZÓDON

kedden és csütörtökönként
kezdők, újrakezdők és haladók,

nemtől függetlenül, bármely korosztály részére  
7 éves kortól.

 Tanfolyamvezető:  
Molnár Sándor J.K.A. 4. dan

Érdeklődni a 06 (70) 377-2458 vagy a 06 (30) 439-0942  
telefonszámon illetve a miller0908@gmail.com  

email címen lehet.

LÉLEKHARANG 
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS
2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)

(28) 400-113
Éjjel-nappal hívható:
Dániel Jánosné e.v. 

06 (20) 972-8675
www.temetkezésaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

GreenTyre
ÁLLÁSAJÁNLAT

A GREEN TYRE Zrt. Ikladon található játszótéri  
gumilap gyártással foglalkozó telephelyére akár 
SZÁLLÁS LEHETŐSÉGGEL munkatársakat keres a 

következő pozícióra: 
–  GUMILAPGYÁRTÓ MUNKÁS –

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

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

e-mail: karrier@greentyre.hu

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


Jelencsik Zsuzsa 
masszőr

Helyszín egyeztetése után, igény szerint  
házhoz is megyek! 

Telefon: 06 (20) 980-5778
Szeretettel várom az érdeklődőket masszázsra!

Masszázs, köpölyözés
Serkenti a kezelt területen a vér- és nyirokkeringést.

A szervezet védelmi rendszere, ellenálló képessége erősödik.
Hatékony stresszoldó, hozzájárul az alvásproblémák rendezéséhez.
A kóros izomfeszülések, a túlterhelés, helytelen testtartás miatti  

izomgörcsök oldódnak, a merevség és fájdalmak enyhülnek.
A derék-, nyak- és hátfájdalmak csökkennnek vagy megszűnnek.

Iskolakezdési 
akció!

Az akció időtartama: 2022. 08.01. – 09.30.
Az akcióban résztvevő termékek listáját keresse üzleteinkben! 

Gyerekszemüveg-lencsék  
30% kedvezménnyel!

HATALYÁK OPTIKA - 40 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Telefon: 06 (28) 402-121
Mobil: 06 (70) 703-3692

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


2022  
augusztus  
19-21

Aszódi Nyári  
       Forgatag

INFORMÁCIÓ 
kultura@aszod.hu 
06 (30) 216-3667

Részletes program a www.aszod.hu, illetve a  www.kulturaaszod.hu oldalon olvasható
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják, fokozódó járványhelyzet és/vagy kedvezőtlen időjárás 
esetén a programok elmaradnak! 

augusztus 19.

MORPHEUSZ GALÉRIÁJA 4.  

                    BUDAPEST BÁR
augusztus 20.

FERENCZI KAMILLA  •  VERONAKI

ASZÓDI TEHETSÉGEK  •  RETRO DISZKÓ

RÉZELEJE FANFÁROSOK • ARTISTS OF DANCE 

LÓCI JÁTSZIK
augusztus 21.

SOMLÓ BANDA • NO ROMANCE  

SZANISZLÓ RICHÁRD TRIÓ

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

LÉZERFÉNYFESTÉS • KÖZÖSSÉGI FUTÁS • JÓGASZÓDA  

ÖKOCSIGA JÁTSZÓHÁZ • TÉRKÖNYVTÁR • KÉZMŰVES VÁSÁR 

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ • KEZES-LÁBAS JÁTSZÓHÁZ

GALGA MOPED KLUB • TÉGLATÁR • GYEREKFOGLALKOZTATÓK • GASZTRO-TÉR

KIÁLLÍTÁSOK  
a Podmaniczky-kastélyban

https://kulturaaszod.hu/hirek.html

