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Aszódi        tükör

2021. szeptember 1-én Aszódon is kezdetét 
vette a Petőfi-emlékév, amely a költő születésé-
nek 200. évfordulójára kulturális programok 
sokaságával tiszteleg a nemzet poétája előtt.  A 
múlt és jelen összekapcsolódása olyan előadá-
sokkal, koncertekkel és egyéb rendezvényekkel 
valósul meg, amely az irodalom tudományos 
világából kilépve a mindennapokon keresztül, 
hétköznapi nyelven és eszközökkel kelti életre 
és hozza el mindenki számára Petőfi versei-
nek örökérvényű üzeneteit. Ezt az irányelvet 
követve születettek meg Ferenczi György és 
az 1ső pesti Rackák Petőfi verseket megzené-
sítő dalai, melyekben a rájuk jellemző blues és 
rock’n roll hangzást népzenei motívumokkal 
fűszerezték. 2006-ban megjelent Petőfi albu-
muk már a következő évben aranylemez lett, 
és számtalan hazai és külföldi fesztiválon, 
koncerten adták elő nagy sikerrel. Ezúttal az 
aszódi közönség számára hozták el ezt a fer-
geteges hangulatú előadást, amely élettel teli, 
energikus kezdést adott a programsorozatnak.  
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  

üdvözlő beszédében felhívta a figyelmet az 
aszódi Petőfi-emlékév jelentőségére, amely 
minden korosztálynak lehetőséget teremt arra, 
hogy újra felfedezze a költő életművét és életé-
nek helyi vonatkozásait. A fiatal Petőfi példáján 
keresztül, akiről egy ideig senki nem sejtette, 
hogy később a nemzet ünnepelt költője válik 
belőle, rávilágított a fiatalság nevelésének és a 
tehetségek felismerésének fontosságára: „Ma 
városunkban a fiatalokra különös tekintettel 
vagyunk: hisszük, hogy minden fiatalban ott 
van a tehetség valamely formájának magja, és 
Aszód az iskoláival egyetemben alkalmas hely 
arra, hogy ezt a szunnyadó tehetséget megpró-
báljuk kibontakoztatni bennük.” A Petőfi-em-
lékévhez kapcsolódó eseményeket érdemes 
figyelemmel kísérni az újság mostani és követ-
kező számaiban, valamint az Aszódi Integrált 
Kulturális Intézmény honlapján és facebook 
oldalán, hiszen a számos érdekes program kö-
zül biztosan mindenki talál kedvére valót.

Zádori Mónika

Petőfi-emlékév Aszódon

ŐSZI KULTURÁLIS 
CSEMEGÉK
Szeptemberben két képzőművé-
szeti kiállítás nyílt Aszódon, de a 
zenei és irodalmi élet is tartogatott 
különlegességeket a közönségnek.

Cikkünk a 2. oldalon olvasható

ASZÓDI TÖRTÉNETEK 
SZEMÉLYESEN
Dr. Asztalos Istvánnal a múzeum 
alapításáról, egy ritka gyűjtemény-
ről, Petőfi aszódi diákéveiről és a 
város egykori életéről beszélgettünk.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

AUTÓMENTES NAP A 
KRESZ PARKBAN 
A gyerekek örömmel vették birtok-
ba a KRESZ parkot a Szivárvány 
tagóvoda idén is megrendezett au-
tómentes napján.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható
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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 – október 13., 27. - november 10., 24.     
ZÖLD – október 6., 20. - november 3., 17.

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

Összehangolt alkotások
A múzeum galériájában Dibusz Vilmos 
festőművész és Szinvai Pál szobrászmű-
vész közös tárlatán Asztalos Tamás al-
polgármester, az idén augusztusban már 
negyedik alkalommal megrendezésre 
került Morpheusz Galériája megálmodó-
ja köszöntötte a megjelenteket. Mint el-
mondta, a legutóbbi kiállítás berendezési 
munkálatainál, a kastélyban feltűnt neki a 
két művész összehangolt munkája, és úgy 
érezte, ezt a harmóniát egy közös kiállítás 
keretében tovább lehetne vinni, megjele-
níteni a közönség számára is. Az alkotók 
keze nyomán testet öltött különleges vi-
lágról Kéri Anna Lilla irodalomtörténész 
beszélt. A megnyitó ünnepi hangulatát 
Dibusz Barbara zongorajátéka tette teljes-
sé. A kiállítás október 14-ig, munkanapo-
kon 8 és 16 óra között megtekinthető. 

Belépő a művészetbe
A művelődési ház kamaratermében Bu Györgyi festőművész interaktív kiállításmegnyi-
tóján a közönség nemcsak passzív szemlélője, hanem résztvevője lehetett az események-
nek. Az alkotó tolmácsolásában sok minden kiderült a festmények létrejöttének hátte-
réről, a színek és a kompozíció jelentőségéről. Györgyi minden képről mesélt valamit, 
ezután jutott szerep a közönségnek is, amelynek soraiból egy-egy lelkes vállalkozó felol-
vasta a festményhez választott verset, versidézetet, a magyar irodalom remekeiből. 

A művészi élmény fokozásaképp minden egyes képelemzés és vers után Telek Zsuzsanna, 
a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola zongoratanárának játéka csendült fel. Györgyi 
arra is biztatta a közönséget, hogy nyugodtan mondják el, mit gondolnak a képekről, mit 
üzennek nekik az alkotások, és, ha kedvük van, akár új címet is adhatnak nekik. Ezzel 
is szerette volna hangsúlyozni, hogy természetes, ha egy festmény mindenkiben más ér-
zéseket indít el, más emlékeket idéz fel, hiszen valójában ez a művészet lényege. Az volt 
a szándéka, hogy közösségi élménnyé tegye ezt az alkalmat, és ez sikerült is, a kiállítás 
megnyitók kissé hivatalos hangulatának ezúttal nyoma sem volt, a résztvevők a zene és a 
költészet által gondolkodásra serkentő, ösztönös módon léphettek be a festmények színes 
világába. A kiállítás a művelődési ház kamaratermében megtekinthető.

Z.M.

ŐSZI KULTURÁLIS CSEMEGÉK
SZEPTEMBERBEN KÉT KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓN IS TALÁLKOZHATOTT AZ ALKOTÓKKAL  
A MŰVÉSZETEK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ KÖZÖNSÉG ASZÓDON. 

 Fotók: Hídi Szilveszter, Mertlik Ferenc

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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TISZTELT ASZÓDI LAKOSOK!
Aszód Város Önkormányzata idén is szeretné köszönteni azokat az Aszódon élő 
házaspárokat, akik 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, így 2022-ben ünneplik 
50. házassági évfordulójukat.
Tisztelettel várom az érintett házaspárok jelentkezését 2022. november 30-ig az 
Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán. 
(2170 Aszód Szabadság tér 9., 06/28/500-666 vagy aszod.titkarsag@aszod.hu)

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

Ismét különleges eseménynek adott helyet a Diákszalon, ahol 
a Podmaniczky Júlia Nőegylet tagjai a Hűséges szerelem című 
színmű felolvasóestjén a reformkor időszakába repítették a kö-
zönséget. A szerző, Dr. Asztalos István Podmaniczky Júlia és 
Jósika Miklós megismerkedését, szerelmük kibontakozását és 
hosszú jegyességük történetét jeleníti meg a színdarabban, 11 
fennmaradt levél alapján. Az előadásra augusztus 25-én ke-
rült sor, hiszen 175 éve, 1847-ben éppen ezen a napon kötött  
házasságot 8 év gyötrelmes várakozás után a két szerelmes. Meg-
ismerkedésük idején Jósika Miklós nős ember volt, s bár kifejezet-
ten rossz házasságban élt, a válásba nemcsak felesége nem akart 

belegyezni, de a katolikus egyház sem engedélyezte. Így csak nagy 
küzdelmek árán, s végül Jósika és felesége református hitre való 
áttérését, majd válását követően kelhettek egybe. A korabeli kosz-
tümök és a felolvasott levelek személyes, őszinte hangvétele lehe-
tővé tette a nézők számára, hogy bepillantsanak az egykori nemesi 
otthonok, szalonok és bálok világába, s hogy tanúi lehessenek egy 
maitól eltérő, már szinte csak romantikus regényekből ismert ud-
varlási folyamatnak. Mindehhez a Diákszalon 19. századi miliője, 
antik bútorokkal és kiegészítőkkel berendezett terme tökéletes  
díszletül szolgált.  
A Diákszalon vezetője és az est háziasszonya, Marsal Ágnes, 
mintha maga is a Podmaniczky család otthonából lépett volna 
elő, az előadás előtt rendhagyó módon, a kort idéző stílusban kö-
szöntötte a nézőket, a színdarab végén pedig frissítő italokkal és 
süteménnyel invitálta beszélgetésre a megjelenteket.

Hűséges szerelem
Felolvasóest a Diákszalonban

Egy különleges este emléke
Felejthetetlen jazz élményben volt része annak, aki szeptember 
10-én ellátogatott a művelődési ház kamaratermébe, az Oláh 
Dezső Vibratone Quartet koncertjére. A zenekar tagjai - Oláh 
Dezső (zongora), Szaniszló Richárd (vibrafone), Oláh Péter (nagy-
bőgő), Peczek Lakatos András (dob) és a vendégművészként köz-
reműködő Soso Lakatos Sándor (szaxofon) - virtuóz játékukkal 
magukkal ragadták a közönséget, nemcsak a műfaj szerelmese-
it, de a kevésbé rutinos hallgatókat is, akikhez közelebb hozták 
ezt az izgalmas, improvizációkkal teli zenét. Az eredetileg Oláh 
Dezső Trióként ismert zenekar a pandémia idején bővült a Vib-
ratone Quartet formációra, Szaniszló Richárd csatlakozásával, 
aki különleges hangzású hangszerével, a vibrafonnal új színt vitt 
a csapatba. A zenekar komoly műhelymunka mellett alakítja ki 
műsorát és jelenleg Magyarország egyik legdinamikusabban fej-
lődő jazz quartetjeként tartják számon őket. 

A szerző Dr. Asztalos István és az előadás szereplői Kovács Ferencné Erzsike, Szilágyi Zita és Répásiné Veres Ágota                       fotó: Mertlik Ferenc
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Tisztelt Lakosok! 

2022. szeptember 21-én rendkívüli ülés keretében döntött a képvi-
selő-testület Aszód, Déli-Iparterületen (Galga utca, Kerekréti utca 
és az Iparos utca) ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójáról. 
A beruházáshoz szükséges előkészületek megkezdődtek, a képvi-
selő-testület a beruházás fedezetét a víziközmű-fejlesztési hozzájá-
rulások terhére 27 256 000 Ft összegben biztosította. Második na-
pirendként került megtárgyalásra a víziközmű-szolgáltatás állam 
általi átvételének lehetőségéről szóló előterjesztés. Az integráció 
azt jelenti, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű 
vagyonát és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséget átadja a Ma-
gyar Állam részére. A Vksztv. 5/H §-a biztosítja a lehetőséget az 
önkormányzatok számára, amennyiben nem tudnak, vagy nem 
kívánnak a törvényben foglalt víziközmű ellátási kötelezettségük-
nek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és a hozzá kapcsolt vízi-
közmű vagyont, működtető eszközt és a működtetés biztosítására 
a szolgáltató társaságban fennálló tulajdonosi részesedést önkénte-
sen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam részére. 

A DAKÖV Kft. által megküldte 2023. évi villamosenergia ár nö-
vekedésére vonatkozó kimutatást. A táblázat alapján az Aszódot 
is magába foglaló közműves ivóvízellátás többlet villamosenergia 
költsége, 382 506 198 Ft, Aszód, Iklad, Domony közműves szeny-
nyvízelvezetés- és tisztítás többlet villamosenergia költsége 24 482 
852 Ft és az Aszódot is magába foglaló közműves szennyvízelve-
zetés – és tisztítás többlet villamosenergia költsége 134 153 659 Ft. 
Az Aszódra jutó többlet villamosenergia költséget lakosságszám 
arányosan 106 millió forintban becsültük meg és az összeg még 
nem tartalmazza a gáz és a járulékos költségek növekményét. A 
testület mérlegelve a város lehetőségeit 7 igen és 1 nem szavazattal 
támogatta, hogy az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgálta-
tás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a 
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Prog-
ramban részt kíván venni. Harmadik döntésként született meg az 
ülésen a Gyalogátkelőhely létesítése Aszód, Falujárók útján című 
előterjesztés elfogadása, ennek megfelelően a 2022. évi költségveté-
séről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet „Városréti utca 
útfelújítás önerő [Pályázat]” soráról átcsoportosítással biztosítja a 
beruházáshoz szükséges többletforrást, bruttó 11.400.000 Ft-ot a 
gyalogátkelőhely létesítésére. 

2022. szeptember 26-án a DTkH képviseletében Feigli Ferenc, a 
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. nemrégiben megválasztott ügyve-
zető igazgatója tartott rövid tájékoztatót a közületeket érintő sze-
lektív hulladék szállításával kapcsolatos 2022. évi változásokról. 
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a fórumon csak három érdek-
lődő jelent meg. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a hulladékgaz-
dálkodási koncessziót 2023. július 1-től 35 éven át a MOL Nyrt. látja 
el. Az átadás előkészületeként a térség szolgáltatását jelenleg ellátó 
DTkH és a Zöld Híd Régió az elmúlt tíz hónapban felülvizsgálta 
a lakossági, majd a gazdálkodó szervezetek szerződéseit. A szer-
ződéssel rendelkező szervezeteket tájékoztatták már áprilisban a 
változásokról, de értelemszerűen a szerződéssel nem rendelkezőket 
nem tudták. A tájékoztató levélben felhívták a közületek figyelmét, 
hogy a DTKH Nonprofit Kft. csak és kizárólag a közszolgáltatás kö-
rébe tartozó hulladékot jogosult elszállítani a partnereitől, melybe 
nem tartozik bele a telephelyen képződött ipari jellegű, termelésből 
származó hulladék. A gazdálkodó szervezeteknek lehetőségük van 
ezen hulladékuk elszállíttatására bármely érvényes hatósági enge-
déllyel rendelkező társaságot igénybe venni. Igazgató úr tájékoz-
tatójában kiemelte, hogy egy bérleményben működő vállalkozás a 
törvényi előírásnak megfelelve köteles szerződést kötni. Ez nem a 
tulajdonosnak, hanem a bérlőnek a kötelezettsége, hiszen az általa 
"termelt" hulladék elszállítását neki kell megoldani.

A DTKH NKft. együttműködő partnere a közszolgáltatáson kí-
vüli szolgáltatások terén a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. Feigli Ferenccel együtt én is arra kérem az érintett közületeket, 
hogy a jövőben egy egyénre szabott, az előírásoknak és az igények-
nek megfelelő szolgáltatást tudjon igénybe venni, kérem, keresse 
bizalommal a DTkH együttmüködő partnereit az alábbi elérhető-
ségen (tel: +36/30/161-1831, e-mail:  ugyfelszolgalat@vacihulladek.
hu), akik egyeztetett időpontban személyes konzultációt biztosíta-
nak. Amire szükségük lesz! Kérem, mielőbb mérjék fel: a kétheti 
hulladékszállítási ciklusban hány zsákot vagy edényt töltenek meg 
elszállítandó hulladékkal, és arra a mennyiségre/darabszámra kös-
senek szerződést. Feigli Ferenc elmondta, hogy a hulladék elszál-
lítására kizárólag szerződést birtokában lesz lehetősége a közüle-
teknek. 

Vannak szállítási problémák a Kossuth Lajos utcában, amiért igaz-
gató úr az érintettek elnézését kérte. Együtt dolgozunk egy olyan 
javaslaton, aminek eredményeképp a lakossági és közületi szelek-
tív hulladék elválik egymástól és nem marad a lakossági szelektív 
szemét az utcán. Itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszön-
jem Feigli Ferencnek a sok segítséget, amit városunknak nyújtott. 
Tudom, hogy többen kifogásolják a szemétszállítás színvonalát, de 
higgyék el, hogy más településeken sokkal rosszabb helyzet alakult 
ki az elmúlt hónapokban, mint Aszódon.  

2022. szeptember 28-án került sor a képviselő-testület rendes ülé-
sére. Első napirendként a Gödöllői Rendőrkapitányság képvisele-
tében Császár Enikő r. százados tartott tájékoztatást a határva-
dász toborozásról. A határvadászok egy speciálisan az államhatár 
őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására irányuló 
feladatokat ellátó új állománycsoport, amely az általános rendőr-
ségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományát erő-
síti meg.  A határőrizeti rendszer első vonalában járőrszolgálatot 
hajt végre, az államhatáron történő illegális belépési kísérleteket 
akadályozza meg, továbbá az illegálisan belépett személyeket fel-
tartóztatja és az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára kíséri. 
Szerződéses határvadászként a Készenléti Rendőrség Határvadász 
Ezred személyi állományába kerül a jelentkező, ahol feladatait a 
fent felsorolt megyei rendőr-főkapitányság határrendészeti kiren-
deltségének illetékességi területén, tisztesi rendfokozattal látja el. A 
szerződéses határvadász képzésre az alábbi feltételek teljesülésével 
vagy teljesítésével lehet jelentkezni: magyar állampolgárság, jelent-
kezési életkor: 18-55 életév (még be nem töltött 55. életév), büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, legalább alapfokú iskolai végzettségről 
(8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvány, egészsé-
gi, fizikai, pszichológiai alkalmasság. A szerződéses határvadász 
feladatai: az államhatár őrzése, felderítés, az államhatár jogellenes 
átlépésének megszakítása, az államhatár rendjét közvetlenül veszé-
lyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezelésé-
hez szükséges intézkedések megtétele. A szerződéses határvadász 
képzés időtartama 160 óra. A képzés során elsajátításra kerülnek a 
kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismere-
tek, valamint azok gyakorlati alkalmazása, továbbá az államhatár 
védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben 
foglalt rendelkezések is. A tananyag tartalmazza az írásbeli és gya-
korlati vizsga teljesítéséhez szükséges ismereteket.  A jelentkezést 
elektronikus úton a hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus leve-
lezési címre, postai úton a Készenléti Rendőrség elérhetőségeinek 
egyikére (Jelentkezési lap 1. oldal) szükséges megküldeni, továbbá 
személyesen is leadható a rendőri szerveink bármelyikénél.
A tájékoztató után a HÉSZ 3. számú módosításának társadalmi 
és szakhatósági véleményezéséről döntött a képviselő-testület. A 
vélemények, észrevételek és az erre adott tervezői válaszok elfoga-
dása után az átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az 
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 
szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy példá-
nyát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón 
a főépítésszel együttműködve, a polgármester köteles szakmai vé-
leményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 

JEGYZŐI SAROK
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Kormányhivatal részére megküldeni. A képviselő-testület felkérte 
továbbá a polgármestert, hogy a Tavasz utca és a Szőlő utca nyugati 
végében esetlegesen létesítendő összekötő út és az utcák egyirányú 
forgalmú közlekedésének tanulmánytervére indikatív ajánlatokat 
kérjen. 

Döntés született Aszód város 2022. évi költségvetéséről szóló 
6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rende-
letmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során a 2022. 
január 1-től 2022. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek 
beépítésre. A módosítás másik indoka, az önkormányzat és in-
tézményei közüzemi kiadásainak emelkedése miatt szükséges a 
kiadási előirányzatok módosítása. Az előterjesztésben részletesen 
bemutatásra kerültek intézményenként az energiaár növekedésével 
járó többletkiadások. Az előterjesztés teljes terjedelmében a városi 
honlapon megtalálható. 

Változnak a Kistérségi Gondozási Központ által alkalmazott térítési 
díjak november 1-jétől. Az érintetteket az intézmény értesíteni fog-
ja. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotás 
jogát a Társulási Megállapodás biztosítja, az emelésre vonatkozó ja-
vaslatot a Társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei 
is véleményezték és a javaslattal egyetértettek. Azért fontos ez, mert 
a térítési díjak változása a Társulásban részt vevő valamennyi tele-
pülésre érvényesek. 

Módosításra került a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és tá-
mogatásokról szóló 10/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet. 
A módosítás alapján a szociális célú tűzifa juttatás egy háztartás-
ban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 15 q/év meny-
nyiségben, természetbeni ellátás formájában. Amennyiben az ön-
kormányzat nem tudja természetben biztosítani a szociális célú 
tűzifát az igény benyújtását követő 30 napon belül, akkor 50 000 Ft 
fűtési támogatást biztosít. A pénzbeli támogatás felhasználását az 
önkormányzat ellenőrizheti. A pénzben nyújtott fűtési támogatás 
összegét az önkormányzat minden évben köteles felülvizsgálni.
Önálló képviselői indítvány keretében tárgyalta meg a képviselő- 
testület a közterületek használatáról és rendjéről szóló 24/2021. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javasla-
tot. Urbán László Zoltán képviselő indítványában megfogalmazta, 
hogy a rendelet 20. § (1) bekezdése kiegészítését kéri azzal, hogy 
a közterületen tűzifa vagy építőanyag behordás előtti tárolására, 
amennyiben a használat nem haladja meg a 168 órát, ne kelljen 
közterület-használati díjat fizetni. Engedélyt ebben az esetben is 
kell kérni, hiszen a tűzifa vagy építőanyag tárolása közterületen 
nem zavarhatja a gyalogos forgalmat, nem veszélyeztetheti a közúti 
közlekedést, valamint a közterület-használatból adódó bármilyen 
károkozásért, illetve a közterület eredeti állapotának a megőrzésé-
ért, helyreállításáért az engedélyest terheli a felelősség.
Jegyzői felülvizsgálatra került a 3,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szó-
ló rendelet, melynek oka a jogszabályi környezet és a kúriai hatá-
rozatok figyelembevétele volt.  A legfontosabb változás, hogy 2022. 
október 1-jétől nem kell útfenntartási díjat fizetni. Engedélyt to-
vábbra is kérni kell, az engedély meglétét fokozottan ellenőrzik a 
közterület-felügyelet munkatársai. Emellett a Vörösmarty utca ke-
rült be a 3,5 tonnás súlykorlátozással érintett utak listájába. 

DÖNTÉSEK EGY PERCBEN: 
A képviselő-testület idén is döntött a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. A képviselő-testület 
döntése alapján elkezdődik az 2170 Aszód 203. hrsz–ú ingatlan ér-
tékesítésének előkészítése. 1,5 millió forinttal támogatja a Képvise-
lő-testület az Országos Mentőszolgálatot. A támogatásból az Aszó-
di Mentőállomás két szekcionált új garázskaput kap. Aszód város 
közvilágítás korszerűsítésének első állomásaként az MVM jelenle-
gi oszlopcserés munkálataihoz kapcsolódóan új LED-es lámpates-
tek kerülhetnek fel az új oszlopokra. 

dr. Lukács Adrienn jegyző

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: 
FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes 
népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az 
adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt 
a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk min-
dennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarorszá-
gi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben 
csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél 
minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt 
mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén lát-
ható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleve-
leket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet 
mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasz-
nos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, 
aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten ke-
resztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszám-
lálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni:
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig  

külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja  

Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatko-
zunk. Az ország területén minden:
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása 

megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, 
de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, 
az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 
1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyere-
ményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint 
értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fon-
tos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot 
mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban 
megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az 
online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. kö-
zött számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a vála-
szaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem 
teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve 
tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!
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Esélyegyenlőségi pályázatok
TÖBB, MINT MOZGÁS
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata tehetséges, aszódi lakhellyel rendel-
kező, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő, 
10-18 éves diákok támogatására.

A sikeres pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

TÖBB, MINT SZÓRAKOZÁS
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata tehetséges, aszódi lakhellyel rendelke-
ző, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató 10-18 éves fiatalok támogatására.

A sikeres pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

SIKERES ANYA
címmel pályázatot írt ki Aszód Város Önkormányzata aszódi lakhellyel rendelkező, 18 
év alatti gyermeket nevelő és az élet egyéb területein is helytálló nők tevékenységének 
elismerésére.

A sikeres pályázó bruttó 75.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A részletes pályázati felhívások Aszód Város honlapján (www.aszod.hu) olvashatók.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL 
EGYÜTTMŰKÖDVE 2023-ra is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására. 
A részletekről Aszód város honlapján lehet tájékozódni.

BURSA  
HUNGARICA
2023

Kevésbé ismert költemények segítségével  
egy hitelesebb Petőfi-portré megrajzolása Az őrült 2022 október 9. vasárnap 1700

Ítélet  2022 november 6. vasárnap 1700

Az apostol 2022 december 4. vasárnap 1700

Helyszín: Gondozási Központ Aszód, Falujárók útja 5.
A rendezvényre a belépés díjtalan

A rendezvény szervezője: Rizsák Krisztián és az AIKI
További információ: +36 28 400 606, kultura@aszod.hu

https://aszod.hu/
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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Könyvtári ajánló
KARÁDY ANNA: A FÜREDI GYERMEK
A vér és a név kötelez - évszázadokon át.

Oroszy Mihály élete gyökeresen megválto-
zik. A füredi lány-sorozat lezáró kötetében 
a 18. század most megmutatja könyörte-
lenebb arcát is: a felvilágosodás korszaka 
még a látóhatáron sincs, a feudális rend 
igazságtalanságai nyomorítják a köznépet.
A földesurakkal szembeni elégedetlenség 
egyre nagyobb, a Dunántúl a jobbágyfel-
kelések küszöbén áll.

A füredi földesúr ennek ellenére bizakodón tekint a jövőre, eltö-
kélten készül élete legnagyobb utazására - egy más időben, egy 
másik világban kíván új életet kezdeni. Vajon sikerül-e fordítani 
a sorson? Almássy Anna rádöbben, férje terve talán nem is csak 
egy lehetőség, hanem az egyetlen út, ami járható. Vajon le lehet 
győzni az időt?
Karády Anna romantikus regényében ismét Balatonfüredre kala-
uzolja az olvasókat, miközben megmutatja, hogy nincs olyan aka-
dály, amely az igaz szerelem útjába állhat. A füredi lány-sorozat 
harmadik részében a jelen és a múlt szálai még jobban összefo-
nódnak, amivel kezdetét veszi egy újabb, váratlan eseményekben 
bővelkedő kalandos utazás.

MELANIA G. MAZZUCCO: 
AZ ÉPÍTÉSZNŐ

Plautilla kislány kora óta különös beteg-
séggel küzd: a legváratlanabb helyzetekben
álomba merül. Ez félénkké és visszahúzó-
dóvá teszi. Napjai azzal telnek, hogy kü-
lönc apja szeszélyeinek igyekszik megfelel-
ni, aki matrackészítő létére fest, zenél,
komédiákat és verseket is ír - a kritikusok 
kedvelt céltáblája, az udvar pedig tudomást 
sem vesz róla. Azt szeretné, ha legalább a 
lányából elismert művész válna, ezért festészetre kezdi tanítani. 
Azonban bármilyen keményen dolgozik is, Plautilla alacsony 
származású nőként nem juthat előre a barokk Róma művészvilá-
gában, melyet Bernini és Pietro da Cortona ural. Furcsa barátja, a 
gátlástalan Elpidio Benedetti apát segítségével végül messzebbre 
jut, mint amiről apja valaha is álmodni mert: nőként a világon 
először megtervez és felépít egy villát Róma lankáin. 
Melania Mazzucco nem csupán egy eddig szinte teljes feledésbe 
merült, rendkívüli történelmi személyiség nagyívű portréját festi 
meg, de az Örök Városét is az ellentmondásoktól fűtött, egyszerre 
bigott és kicsapongó 17. században.

https://kulturaaszod.hu/hirek.html
https://kulturaaszod.hu/hirek.html
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Amikor Aszód és a Galga mente helytör-
ténetével kapcsolatos gyűjteményeket, 
könyveket tanulmányozzuk, gyakran 
találkozunk a nevével, mint több, ezzel 
a témával foglalkozó írás szerzőjével, de 
Pista bácsi hosszú évtizedekig tanárként, 
iskola- és múzeumigazgatóként is aktív 
részese volt a város kulturális életének, 
fejlődésének, kiapadhatatlan lelkesedés-
sel kutatta a történelmét és a mai napig 
figyelemmel kíséri az eseményeket. Me-
séljen nekünk egy kicsit a kezdetekről, 
mikor került Aszódra és milyen volt itt 
akkoriban az élet?

Még egészen fiatal emberként, friss dip-
lomával a zsebemben kerültem Aszódra 
tanárnak 1955-ben. Akkor még sok min-
den másképp volt, az élet egy egészen más 
mederben zajlott, sok olyan nehézséggel 
kellett megküzdeni, ami ma már szinte 
elképzelhetetlen, de az emberek ma már 
nem is olyan lelkesek, mint amilyenek mi 
voltunk akkor. Legényemberként érkez-
tem, a volt kántortanító lakásában kaptam 
albérleti szobát, a tulajdonosnő, egyébként 
Bartók feleségének az unokatestvére, egy 
idősebb hölgy volt, így segítettem, amiben 
csak tudtam. Minden reggel két vödör vi-
zet vittem be neki a kútról, bekészítettem 
a kályhába a szenet, az aprófát a begyúj-
táshoz, mondogatta is, hogy ilyen rendes 
bérlője még soha nem volt. Igaz, 10 óráig 
mindig haza kellett mennem, mert utána 
már zárva volt a kapu, úgyhogy nem is 
igen maradozhattam ki. Az iskolában is 
sok találékonyságra volt szükség, hiszen a 
háborúban szinte minden megsemmisült. 
Szemléltető eszközök híján magam gyár-
tottam a tanításhoz szükséges kellékeket, 
térképeket rajzoltam, próbáltam élvezetes-
sé tenni a tanórákat. Mivel hívő katolikus-
ként soha nem voltam párttag, azt gondo-
lom, inkább ez a fajta intenzív jelenlét volt 
az, ami erősen közrejátszott abban, hogy 
1957-ben a járási tanácselnök, akinek a fiát 
tanítottam, felkért, hogy Petőfi egykori is-
kolájának az épületében hozzak létre egy 
múzeumot. Az ilyesmi általában úgy törté-
nik, hogy vagy magánvagyonból, vagy egy 
meglévő gyűjteményből kezdenek hozzá, 
de itt semmi hasonló nem állt rendelke-
zésre, sőt, tiszteletdíjat vagy egyéb anyagi 
segítséget sem ajánlottak a feladathoz, így 
valóban a nulláról kellett elindulni. 

Hogyan tudott mégis egy valódi ritkasá-
gokat tartalmazó gyűjteményt létrehozni?

Szerencsére több olyan emberrel voltam jó 
kapcsolatban, akik sokat tudtak segíteni a 
kezdetekkor. A néprajzi gyűjtemény létre-
jötte például nagy részben Kovács László 
turai kántortanító, járási népművelési 
felügyelőnek köszönhető, akinek a segít-
ségével 30 ezer forinthoz jutottunk, ami-
ből meg lehetett alapozni a környékbeli 
népművészektől vásárolt munkákból a 
kiállítás anyagát. A turai varróasszonyok, 
a hévízgyörki ötösfogatnak becézett csasz-
tuskát és egyéb népdalokat éneklő parasz-
tasszonyok, a galgamácsai népművész,  
Vankóné Dudás Juli nemcsak csodálatos 
alkotásokkal gyarapították a gyűjteményt, 
de hosszú éveken keresztül segítettek  a 
néprajzi adatgyűjtésben is. 1958 májusában 
nyílt meg két terem, egy néprajzi gyűj-
teménnyel és a Petőfiről szóló kiállítás-
sal. Történészként áttanulmányoztam 
a szakirodalmat, hogy Aszódról milyen 
érdekességet találok, amely nyomán elin-
dulhatnék. Levéltárakban is sok informá-
ciót találtam, továbbá több idős bácsival 
beszélgettem, akik parasztemberek lévén  
sokat tudtak a határról. Ők meséltek a 
Szentkeresztről, amely évszázadokkal ez-
előtt búcsújáróhely volt. Amikor aztán 
magam is felkerestem, régi cserepekre 
bukkantam, és lassan összegyűjtögettem 
őket. A jelenlegi evangélikus gimnázium 
területén lévő földeken, egészen a városré-
tekig szántóföld volt mélyszántással, ahon-
nan rengeteg emberi és állati csont, külön-
féle használati tárgyak, eszközök kerültek 
a felszínre. Bevittem mindet a Nemzeti  
Múzeumba, ahol megállapították, hogy 

riport
„Az okulásért és tanulásért írok…”
ASZÓDI TÖRTÉNETEK
A szobájában a könyvespolcok szinte roskadoznak a rengeteg könyv alatt, több sort is kitöltenek azok a kötetek, amelyeknek szerzője 
vagy társszerzője volt, íróasztalán jegyzetek, kéziratok sorakoznak. Dr. Asztalos István 88. évében jár, ennek ellenére fiatalokat meg-
szégyenítő lendülettel, tevékenyen éli a mindennapjait, amelyeknek ma is fontos része az alkotás, az a termékeny kutatómunka és 
írás, amelynek eredményeképpen mára mintegy 30 könyv és kiadvány szerzőjeként jegyzik. Munkássága jelentős részét képezik hely-
történeti vonatkozású írásai és az ebben a témában megjelent könyvei, amelyek nem csak Aszód, de a környékbeli települések múltját 
is feltárják az olvasók előtt. Saját tapasztalatból mondom, hogy Petőfi és Aszód című könyvét olvasva szinte úgy érezhetjük, személyes 
barátságba kerültünk az ifjú költővel, aki tizenéves gimnazistaként Aszódon kezdte bontogatni szárnyait és emlékezetében örökre 
édenként őrizte a várost, ahol annyi új élmény érte. Most, a Petőfi év kezdetén még nagyobb figyelmet kap ez a különleges kapcsolat és 
ezzel együtt Aszód olyan helytörténeti kincsei is, mint Petőfi egykori iskolájának, az országszerte híres schola latinának az épülete, a 
mai múzeum, amely szintén e jeles évnek s az ehhez kapcsolódó pályázatoknak köszönhetően lehetőséget kapott, hogy megújuljon és a 
következő generációknak is feltárja a történelem e jelentős időszakát. Mint ismeretes, a múzeum létrejötte is Dr. Asztalos István nevé-
hez fűződik, hiszen 1957-ben ő alapította a múzeumot, amelynek gyűjteményét nyugdíjba vonulásáig, 1995-ig múzeumigazgatóként 
gondozta és folyamatosan gyarapította. Eredetileg erről, valamint Petőfi aszódi diákéveiről szerettem volna beszélni vele, de végül 
millió múltbéli történet között találtam magam, és szinte időutazóként röpködtem a különféle korok és események között. Amikor 
mesél, szemében ugyanaz a fény csillog, ami egész életében jellemezte, az a belső erő, ami kortalanná teszi a lelket és a szellemet, még 
ha a mozdulatok megfontoltakká is válnak. Csak hallgatom, és közben megelevenedik előttem egy dolgos hétköznapokkal és vidám 
ünnepekkel teli világ.  

fotó: Gulyás Sándor
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ezek neolitikus leletek, mégpedig a  
lengyeli kultúrából származnak. Kalicz 
Nándor, aki nemcsak a korszak szakértő-
je, de a magyar régészettudomány egyik 
kiválósága volt, biztatott, hogy szerezzek 
anyagi támogatást az ásatásokhoz. Elmen-
tem a járási tanácsra, ahol elmondtam, 
hogy milyen nagy jelentőségű felfedezést 
tettünk. Szerencsére a járási tanácselnö-
köt nagyon érdekelte a régészet, így fellel-
kesült, és megígérte, hogy beszél a pénz-
ügyi osztály vezetőjével, aki történetesen 
egy nagyon kedves ember volt, és később 
is sokszor segített. Az ásatásra adott annyi 
pénzt, hogy egy hétig hat munkást tudtam 
foglalkoztatni és a zsidó temető fölött el-
végeztük az első ásatást. A 19. században 
ugyan már végeztek ásatásokat Szentke-
reszten, de akkor nem derült ki semmi ér-
demleges az itt talált leletekkel kapcsolat-
ban. Ez viszont történelmi szempontból is 
igazi szenzáció volt, mert az úgynevezett 
lengyeli kultúra népéhez köthető lelete-
ket addig csak a Dunántúlon találtak, a  
Dunán innen nem voltak ismert lelőhe-
lyek. Megtörtént az első ásatás, majd a kö-
vetkező évben a második, de addigra már 
híre ment, hogy Aszódon valami érdekes 
történik, sőt néhányan tudni vélték, hogy 
aranyat ásunk ki a földből. A félreérté-
sek eloszlatása végett aztán tartottam egy 
előadást a könyvtárban, ahol bemutattam 
az ásatások célját és a leleteket, a kőbaltá-
kat, tengeri kagylókból készült ékszere-
ket, cserepeket. Ezzel Aszód berobbant a 
régészeti világba. 1962-ben, Nizzában, az 
ősrégészeti kongresszuson Kalicz Nándor 
barátom számolt be erről, mint Európa 
egyik legnagyobb kiterjedésű neolitikus 
településéről és temetőjéről. Az első három 
ásatást még helyi anyagi forrásból vittük 
véghez, utána viszont az akadémia még 
öt nagyobb ásatást folytatott, majd min-
den itt talált leletet a Magyar Tudományos 
Akadémia restaurátorműhelyeiben kon-

zerváltak és tettek kiállításra alkalmassá. 
Ez lett a múzeum régészeti gyűjteményé-
nek egyik alapköve. 

A Rákóczi utcai iskola alapítása szintén 
Pista bácsi nevéhez fűződik, ahol 10 éven 
keresztül volt igazgató. Az ezzel járó kö-
telezettségek mellett hogyan jutott ener-
giája a kutatói munkára, az írásra és a 
múzeum gyűjteményének folyamatos 
gyarapítására?

Igaz, hogy mindez nagyon sok munkával 
járt, de sok mindent értünk el és ez min-
dig erőt adott. 1975-ben lettem a múzeum 
főállású igazgatója, addig valóban a tanári 
és iskolaigazgatói munka mellett láttam el 
a múzeummal kapcsolatos feladatokat, de 
már nagyon fiatalon megtanultam megbe-
csülni a munkát. Apám egy néhány segéd-
del dolgozó cipész-csizmadia iparos volt 
saját műhellyel, amit egyik napról a másik-
ra államosítottak. Szó szerint mindent el-
vettek, semmink nem maradt, csak a meg-
bélyegzés, hogy „kapitalisták” vagyunk, 
a rendszer ellenségei. Ezért később sem 
menzát, sem ösztöndíjat nem kaphattam, a 
főiskolát is csak úgy tudtam elvégezni, hogy 
télen, nyáron mentem trógerolni. Egy aszta-
los Ktsz. lovas kísérője voltam, a lovaskocsi 
hajtója büszkén mondogatta, hogy tanár a 
segédje. Akkoriban még nem volt előírás 
a szakszerű munkaruházat, puszta kézzel 
pakoltam a téli hidegben a hatalmas fatör-
zseket. Nehéz fizikai munka volt, de többet 
fizetett, mint a többi. Ezen kívül mindig volt 
egy-két tanítványom is. Otthon is a becsüle-
tes munka volt a legfőbb érték, apám is esze-
rint élt, és anyám is úgy nevelt, hogy soha 
ne tegyek olyat, amit később elszégyellnék. 
Soha nem zavart, hogy dolgozni kell és min-
dig akadtak segítőim a munkában. A nem-
rég elhunyt Detre János lelkész úr nagyon jó 
barátom volt már a kezdetektől, és amikor 
a parókiát átépítették, megkért, hogy a mú-

zeumban adjak nekik két szobát, mert így 
addig is a közelben maradhatna. Ez 1964-
ben történt, a kemény Kádár rendszer ide-
jén, így senkinek sem jelentettem be hogy 
egy evangélikus lelkész lakik az épületben, 
de egy évig voltak ott családostól, amíg fel-
épült a parókia. Ez alatt az időszak alatt na-
gyon közel kerültünk egymáshoz és sokat 
dolgoztunk együtt. Akkor már elkezdtem a 
múzeumi füzetek sorozatot és őt is biztat-
tam arra, hogy írjon. Előbb az iskolákkal 
kapcsolatos kutatásokba szállt be, aztán 
megírta a leánynevelő történetét, majd egy-
háztörténeti kutatással foglalkozott és írta 
a köteteket. Mivel az evangélikus levéltár 
fennmaradt, egészen 1700-ig visszamenőleg 
lehetett adatokat találni, ami jó alapot adott 
a munkához.

A Petőfi és Aszód című könyvében a költő 
gimnazistaként Aszódon töltött három 
évének eseményeit járja körül, bemutat-
va a Petrovics család aszódi kötődését, és 
az akkori iskolarendszert is. Mi motivál-
ta, hogy ilyen alapos részletességgel fog-
lalkozzon a témával?

Az aszódi evangélikus középiskola története 
címmel már megjelent egy könyvem, 
amely bemutatja az intézményt és az ah-
hoz kötődő eseményeket 1728-tól egészen 
1948-ig. Az ezzel kapcsolatos kutatások 
során nagyon sok információt találtam 
Petőfiről és az aszódi gimnáziumban töl-
tött éveiről. Olyan átfogó képet kaptam 
erről az időszakról, hogy úgy éreztem, 
hiteles módon tárhatom az olvasók elé a 
költő ifjúkorának ezt a részét, amely az-
tán a diákok számára is hasznos forrás 
lehet helytörténeti, történelmi és irodalmi 
szempontból egyaránt. Ez vezérelt akkor 
is, amikor megírtam az Édenkert című 
színdarabot, amely felidézi a költő aszódi 
éveit. Korábban a gimnáziumban már 
előadták Füsi József az 1950-es évek  
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elején írt Az aszódi diák című darabját, de ebben Petőfi tanárát, 
Koren Istvánt az író egy zsarnoknak ábrázolta, aki nem engedte 
érvényesülni Petőfit, igaz, a Rákosi korszak idején minden egy-
házzal kapcsolatos dolgot rossz fényben tüntettek fel. Szerettem 
volna egy más szemszögből láttatni ezt a nagy tanár egyéniséget 
és Petőfi életútjában betöltött szerepét. Az Édenkert megtörtént 
eseményekre alapozva öleli fel ezt a három évet, bemutatva a kor 
hangulatát és a diákság akkori életét is. Petőfi katona volt Graz-
ban, amikor A Galga partihoz című versét írta, amelynek az egyik 
sora így hangzik: „Hol pályája éden volt a gyermekifjúnak”. Ez 
ihlette a színdarab címét, és a cselekmény is ennek mentén bon-
takozik ki, érzékeltetve az aszódi évek jelentőségét. Kiderül az is, 
hogy Petőfi nagyon művelt, magasan képzett fiatalember volt, aki 
kitűnővel végezte a gimnáziumot.

A színdarabban felhangzik néhány német, szlovák és latin mon-
dat is. Van ennek valami különös jelentősége?

Szerettem volna ilyen módon is bemutatni, hogy Aszód egykor 
egy háromnyelvű település volt és hangsúlyozni a kor jellegzetes-
ségeit, hiszen a diákok is sokfelől, más és más nyelvi környezetből 
érkeztek ide tanulni az iskolába. Valójában én magam is egy nyel-
vi sokszínűségben nőttem fel, anyám sváb lány volt, tökéletesen 
beszélt németül, apám is megtanult németül, kicsit szerbül is a 
fronton, így már korán megismerkedtem az alapokkal. A polgá-
ri iskola négy éve alatt franciát tanultam, majd a Kölcsey gim-
náziumban latint. Egyszer Firenzében a vonaton megismerked-
tem egy olasz szerzetessel, akivel egyéb közös nyelv híján latinul 
társalogtunk, ami igazán nagy élmény volt. A nyelvtudásnak az 
élet számos területén nagy hasznát vettem, rengeteg ismeretsé-
get, eredményt köszönhetek ennek. A kutatásaimhoz is alapvető 
fontosságú volt a latin nyelv ismerete, rengeteget fordítottam a 
korabeli, főleg egyházi szövegeket. Aztán később a Pax Romana, 
a nyugati magyarok vallásos szervezetének tagja lettem, és rend-
szeresen részt vettem a találkozókon, amelyet minden évben más 
országban rendeztek meg. Így jutottam el Svájcba, Hollandiába, 
Németországba és még számos helyre.

Aszód kulturális életében mindig tevékenyen részt vett. Melyik az 
az időszak, amelyre különösen szívesen emlékszik vissza?

Sok ilyen van, például amikor horgászbálokat szerveztünk a 
Tiszti Klub épületében. Később a vadászok is itt tartották az éves 
rendezvényeiket és a kultúrház is itt rendezte a szilveszteri bált. 
Az épületben lakodalmak is voltak, a kastély díszterme házasság-
kötő teremként is működött abban az időben. Ott szintén renge-
teg rendezvény volt. Tarr Gáborral nagyon jó barátok voltunk, 
közösen hangversenyeket szerveztünk, a kastély teraszán barokk 
hangversenysorozatot, teltházzal. Kórus hangversenyek is voltak, 
egyszer hét aszódi kórus énekelt a Kodály évfordulón. A római 
katolikus templom felújítását követően új orgonát vettünk és a 
templomban is hangversenyeket szerveztünk. Egy karzatos kul-
túrház is volt a városban, amit a 30-as években az iparosok épí-
tettek székháznak, és ahol rendszeresen amatőr színjátszók előa-
dásai voltak. A háború után Pest megyében működött a Petőfi 
színház, egy vándorszínház társulat, amelyik rendszeresen járt 
vidékre, de több ismert színháznak is volt vendégszereplése itt. 
Jávor Pál, Honthy Hanna, Galambos Erzsi és még sok más neves 
művész lépett fel Aszódon. Egyszer felkerestek a rádiótól, hogy 
szeretnének egy műsort közvetíteni Petőfi és Arany János cím-
mel egyenes adásban, és felkértek, hogy tartsak egy húsz perces 
előadást, amely után színművészek Arany János és Petőfi verseket 
szavalnak. A Tiszti Klub épületében került sor a műsorra, amely-
ben olyan színészóriások szerepeltek, mint Lukács Margit, Mádi 
Szabó Gábor, Benkő Gyula és még több hasonló nagyságú szí-
nész, akikkel egy adásban lehettem. Utána a Tiszti Klub nagy va-
csorát adott, amelyen a színészek és a város vezetői is részt vettek. 
Én Lukács Margit művésznővel kerültem egy asztalhoz, amitől 
szinte a fellegekben jártam, hiszen nagy rajongója voltam, ahogy 
a színházat is mindig szerettem. A háború után, a legolcsóbb, 
karzatra szóló színházjegyekre kuporgattam, és a régi Nemze-
tiben annyi előadást megnéztem, amennyire csak lehetőségem 
volt. A könyvtárban rendszeres helytörténeti előadások voltak, 
megszerveztem a honismereti akadémiát, ahol Aszód és a Galga 
mente történelméről tartottunk előadásokat. Akik rendszeresen 
részt vettek, tanúsítványt is kaptak róla és mindig újra eljöttek. 
Fontosnak tartom a valódi kapcsolatrendszerek ápolását, erősíté-
sét, mert egyre felszínesebb világban élünk. 

Mostanában is gyakran találkozunk egy-egy eseményen a vá-
rosban, és amikor váltunk néhány szót, mindig mesél egy éppen 
folyamatban lévő munkáról, érdekes könyvről, témáról. Hogyan 
telnek a napjai és min dolgozik jelenleg?

Szigorú napirend szerint élek, minden nap fél hatkor kelek, hét 
órakor meghallgatom a rádióban a szentmisét, majd elkészítem 
a reggelit, átnézem a napi híreket, dolgozom néhány órát, ebéd 
után pihenésképp megnézek egy filmet, délután még néhány órát 
dolgozom az éppen aktuális könyvön. Jelenleg két könyvkézira-
tom készült el: Podmaniczky I. János és Pest-Pilis-Solt vármegye, 
valamint a Galga mente birtokosai 1541-1945. Továbbá kiadásra 
vár egy, Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester úrral közösen 
írt könyvünk, a Galga menti Athenas. Sőt! Hamarosan megjele-
nik egy Aszódhoz szorosan kapcsolódó könyv, ami - szerintem 
- nagy meglepetés lesz.

Köszönöm a beszélgetést, kívánok még sokáig jó egészséget a 
munkájához, és nagyon várom, hogy mielőbb láthassuk a Petőfi-
ről írt színdarabját Aszódon.

Zádori Mónika

2021 augusztusában, az aszódi  Petőfi múzeum galériájában megrendezett életmű kiállításon  
Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke méltatta Dr. Asztalos István 
életútját. (Fotó: Oriskó Norbert, Felvidék.ma)



11 2022 OKTÓBER

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
2022. november 10.

Lapzárta: 2022. október 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

Az október 23-i ünnepélyes megemlékezések a 
hősökről és az eseményekről óhatatlanul felidé-
zik bennem azokat a gyermekkori emlékeimet, 
amelyeket 8 éves fejjel átéltem. Írásomban nem 
törekszem tudományos, történelmi tényekre, 
inkább a személyes élményeimet szeretném el-
mesélni.

Október 23. napja a szokásos renddel kezdődött. 
Gyors készülés az iskolába az édesanyámmal 
együtt, aki az alsó tagozatban tanított. Apu min-
dig korán kelt, és indult az iskolába, mert szoká-
sa volt reggel fogadni a kollégáit, és megbeszélni 
mindent Masznyik Pali bácsival, a mindent tudó 
pedellussal. 

Az utca elején kisebb csoportosulás volt, szinte 
elállták Hatvan felőli főutat. Középen egy férfi 
hasalt, golyószóróval. Fél füllel hallottam: majd 
ő fogja megállítani az oroszokat. Barlai Edit meg-
állított bennünket azzal, hogy Budapesten lőnek, 
de ezt nem szabad elmondani senkinek sem, 
mondta az apukája. Mi nem álltunk meg, foly-
tattuk az utunkat a Szontágh iskolába. Akkor 3. 
osztályos voltam. Veréb Dénes tanító bácsi azzal 
fogadott, másképp lesz az osztályozás. Ezentúl 
egyes lesz a régi ötös, és fordítva. Hát én nagyon 
szerettem volna egyest kapni, de figyelmetlen és 
ábrándozó voltam, ezért kaptam egy suhintós 
tenyerest, pálcával. Akkor elátkoztam az új , érté-
kelési rendszert. Érdekes módon a szüleink nem 
szóltak bele az idősebb tanítók fegyelmezési szo-
kásaiba. Délután sokat suttogtak egymás közt. 

Hazaérve kezdték kitakarítani a pincénket, mert 
azt mondták, hogy ott fogunk lakni ezután. Hát 
ez nem tetszett nekem, mert nagyon dohos és sö-
tét volt odalenn, ráadásul felöltözve kellett alud-
nunk egy hétig. A házunk közvetlenül a Hatvani 
út mellett volt. Az elvonuló tankok egyenként 
ránk irányították az ágyúcsövüket. Csak egy fe-
lelőtlen lövés lett volna felőlünk. Szüleink retteg-
tek, hiszen a javítóintézet közvetlenül a hátunk 
mögött volt. Később kétségbeesett szomszédok 

zörgettek szüleinkhez. Kiderült, hogy seprűnyél-
lel lőttük – játékból – a téglakerítésen keresztül 
az oroszokat. Aztán baráti hírvivők jöttek, hogy 
a vasútállomáson egy vagonból nagyon jó szőlőt 
osztanak, vihet mindenki, amennyit csak akar. 

A szüleink nem tudták, hogy mi is ott voltunk a 
testvéremmel. Meg is szidtak később érte. Híre 
jött, hogy a magyar laktanya mögött sok gáz- 
álarcot, gumi vezetéket, vegyvédelmi csizmát le-
het találni.  Ezek a derekunkig értek, de megérte 
elhozni egy párat. Már nem tudom kik, ameri-
kai szeretetcsomagot hoztak. Akkor volt először 
gumírozott esőkabátunk. Külön örültem a tégla 
alakú tejpornak, és a préselt izraeli teának.

Az iskolából nem hiányozhattunk. Rendesen 
folyt a tanítás. Apu egyszer azzal jött haza, hogy 
majdnem lelőtte egy orosz. Később derült ki, 
hogy a katona kabátujja beleakadt az elsütő bil-
lentyűbe. Mivel igen jól tudott oroszul, csehül, 
szlovákul, hamarosan tisztázták a dolgot. Idő 
közben megérkezett gyalog Sopronból a bátyám, 
akinek nagyon megörültem. Elmondta, hogy az 
erdészeti technikum teljes tanári kara disszidált a 
tanulókkal együtt, de ő nem akart kint maradni. 
Csak akkor mehettem haza a tanításból előbb.

Már november vége felé járt, amikor az okosok 
kiderítették, hogy a vasútállomáson maradt sző-
lőládákból igen jó, rövid sítalpakat lehet eszká-
bálni. De a megmentett gázálarcokat is csíkokra 
felvágva kiváló csúzlikat lehet készíteni a nyers 
gumiból. Az egyik iskolatársam eldicsekedett, 
hogy ő már tud oroszul. Többen kértük, hogy 
mutassa be nekünk is a tudományát. A lakta-
nya kerítése mellett állt egy fegyveres kiskatona.  
B. Ervin odament, s csak annyit mondott: hm. 
A kiskatona mosolygott, és így válaszolt: hm. 
Mi teljesen le voltunk nyűgözve ettől a tudástól. 
Aztán mi is kipróbáltuk a nagy tudományunkat. 
Mondhatom teljes sikerrel. A félévi értesítőben 
igen jó jegyeim voltak. Csak olvasásból volt né-
gyesem. Arra gondoltam, bizonyára korábbi áb-
rándozásom miatt. Mivel igyekeztem szorgalma-
san tanulni, év végére kitűnő eredményt értem el. 
Számomra jóra fordult az a bizonyos tenyeres. 

Felnőtt fejjel visszagondolva akkoriban nem fog-
tuk fel a véres történéseket. A gyerek igyekszik a 
rosszból a maga javára kihozni a jót.  A felelősség 
azonban nem rá, hanem a szülőkre marad.                                                                                                                              

Kovács I. Csaba

A SZÜLŐK FELELŐSSÉGE – 1956 gyerekszemmel 

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
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Galgamenti élő rózsafüzér zarándoklat
GÉZ 2022: MÁSODSZOR A BÉKÉÉRT!

Sok éves hagyomány már az Alsó-Galgamentén, hogy szeptem-
ber elején egész napos körzarándoklatot tartanak a vidék ka-
tolikusai és más felekezetek keresztényei. Idén sem volt ez más-
ként. A Karácsondi Mihály bagi plébános úr által megálmodott 
és megszervezett első zarándoklatok elfogadottá és kedveltté 
váltak, mondhatjuk maradandó hagyománnyá lettek.

2013-óta csak egyetlen évben maradt el a lábak imája, méghozzá 
2020-ban, a pandémia kitörésének évében. 2015-ben már zajlott 
egy zarándoklat a békéért és most, íme, a szervezők úgy ítélték 
meg, hogy jó lesz ismételten a békéért fohászkodni a Teremtőhöz, 
hiszen Magyarország szomszédságában háború dúl.
Ahogy az lenni szokott, a zarándokok száma folyamatosan vál-
tozott. Voltak, akik csak egy-egy szakaszon csatlakoztak, de szép 
számmal voltak olyanok is, aki végigjárták a dimbes-dombos táj 
határbeli útjait Bagtól Bagig, amelynek egyik állomása Aszód és 
a Szentkereszt volt. Hét keresztalja vonult reggel 9 órától este 6 
óráig, hogy a nap végén szentmisével mondjon hálát az imával, 
énekkel együtt töltött napért.

Klamár Zoltán

Sport-hagyomány-közösség
Idén is nagyon népszerű volt a diákok 
és szülők körében az éjszakai futás
Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban minden ősszel megren-
dezik az éjszakai futóversenyt, amelyre az iskola diákjai év-
ről-évre nagy izgalommal készülnek. Az eseményen mind a 12 
évfolyam részt vesz, így ez jó alkalom az iskolai közösség építé-
sére, az ismerkedésre is, az újonnan az intézménybe kerülteknek 
pedig egyfajta beavatás az iskola hagyományaiba. 

A teljesítendő táv 3 km, azaz 3 iskolakör, amelyhez a vállalkozó 
kedvű szülők is csatlakozhatnak. Idén szeptember 22-én került 
sor az eseményre, a program ezúttal is jó hangulatú zenés beme-
legítéssel indult az iskola udvarán és kellően felkészítette a részt-
vevőket a futásra. Idén, több mint 200 versenyző állt rajtvonal-
hoz, akik egymást biztatva, lelkesen hajtották végre a feladatot.  
A 9-12. osztályosok mezőnyében a fiúk közül Maczkó Levente 
(12.d) volt a leggyorsabb, míg a lányok közül Szabó Ágota (9.d) 
bizonyult a legfürgébbnek. 
Az 5-8. évfolyam diákjai között Bálint János (5. a) ért elsőnek cél-
ba. Az 1-4. évfolyam tanulói közül a fiúknál Varga-Kis Zétény, 
míg a lányoknál Nagy Nelli (4.a) szakította át elsőként a képze-
letbeli célszalagot. A kimerült futók a verseny végén feltölthették 
energiakészleteiket, zsíros kenyér és ásványvíz várta őket. 

Gratulálunk valamennyi futónak, hogy teljesítette a távot! Köszö-
net a Szó Ildikó tanárnő által patronált Diákönkormányzat tagja-
inak a verseny sikeres lebonyolításáért, Virág Attilának és csapa-
tának a hangosításért, és minden közreműködőnek a segítségért!

hitélet

 Fotó: Rácz Zoltán
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Szeptember 22-én ismét megtartottuk a hagyo-
mánnyá vált „autómentes napot” óvodánkban. 
Kora reggel óta gyűltek a kerékpárok, kismo-
torok és rollerek az óvoda udvarán. Kisebbek 
és nagyobbak izgatottan rendezték el jármű-
veiket. Odabenn is nagy munkában voltak a 
gyerekek: megismerték az alapvető gyalogos 
és biciklis szabályokat, hogy majd közlekedés 
közben ki is próbálják azokat.

Az időjárás is kedvezett nekünk, mire az udvar-
ra értünk, hogy birtokba vegyük járműveinket 
és az ott kialakított pályát, még a nap is kisü-
tött. A szervező csapat csodás, feladatokkal teli 
terepet alkotott: volt gyalogos átkelő, szlalom 
pálya, könnyű és nehéz terep, körforgalom és 
több közlekedési tábla. A közlekedés rendjéről 
egy "rendőr" óvó néni gondoskodott. Szerencsé-
re nem sok szabálytalanság történt.

Szerencsések vagyunk, hogy óvodánk a felújí-
tott KRESZ pálya közelében található. Így - cso-
portonkénti váltásban - indultunk kipróbálni az 
"aszódi forgalmat". Boldogan vettük birtokba a 
pályát. Szerencsére baleset itt sem történt, de ta-
lálkoztunk pár gyorshajtással. A vezetők szóbeli 
figyelmeztetéssel megúszták. Megígérték, hogy 
ezentúl minden közlekedési szabályt betarta-
nak.
Az óvodába visszaérve gondosan leparkoltuk 
járműveinket, hiszen várt bennünket a jól meg-
érdemelt ebéd és pihenés. Ismét tettünk valamit 
egészségünkért és környezetünkért.

Kalmár-Barcsai Ágnes  
óvodapedagógus

Autómentes nap a Szivárvány Tagóvodában
...amikor a KRESZ pálya végre életre kel



Háromezer munkaóra  
Elkészült a Galga Mopedesek klubháza

Augusztus 27-én ünnepélyes pillanatok helyszíne volt az egykori 
Tüdőgondozó udvara: hivatalosan átadták a Galga Moped Klub 
Hagyományőrző Egyesület új klubházát. A példás összefogással 
létrehozott épületet Dr. Gyurkovics István római katolikus plé-
bániai kormányzó szentelte fel.

A Galga Moped Klubot tíz esztendővel ezelőtt alapította egy ba-
ráti társaság. Csányi Géza, a civil szervezet elnöke elmondta: a 45 
fős tagság (köztük 9 hölgy) több mint háromezer munkaórával és 
jelentős anyagi hozzájárulással segítette az építkezést - csakúgy, 
mint sokan mások, akik a kezdeményezés mellé álltak. A lepusz-
tult tüzelőtároló helyén tekintélyes nagyságú klubhelyiségből, 
konyhából és mellékhelyiségből álló épületet emeltek, körülötte 
pedig téglaburkolattal ellátott közösségi teret alakítottak ki.

A rendezvényen veterán motor, babakocsi és különleges tégla gyűj-
temény bemutatóval, valamint hajómodell kiállítással várták az ér-
deklődőket. A vidám ünnepi hangulat szomorú pillanatokat is tar-
togatott: a jelenlévők megemlékeztek az egyesület elhunyt tagjairól, 
Cserni Jánosról és Nagy Gusztávról. 

A nap folyamán finom ételek és hűsítő italok is kerültek az asztalok-
ra, ahol baráti beszélgetésekkel zárult az esemény.

forrás: Aszód.hu

közösségi
élet

https://civil.hu/lakossagi-ugyfeleinknek/
https://aszod.hu/
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23.23.
A SZABADSÁG NAPJA

Aszód Város Önkormányzata meghívja Önt  
és kedves családját, az 1956-os forradalom  

és szabadságharc tiszteletére rendezett  
városi megemlékezésre a művelődési ház 

kamaratermébe (Aszód, Kossuth L. u. 72.)

AZ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA:

2022. október 23.  17 óra
A megemlékezésen résztvevőket Asztalos Tamás  

alpolgármester köszönti

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:  
Homoki Gábor középiskolai tanár

ÜNNEPI MŰSOR:
56 csepp vér címmel  

az Aszódi Evangélikus Gimnázium diákjainak  
előadása. A műsort szerkesztette és rendezte:  

Virágné Király Anikó és Virág Attila

A megemlékezést követően közös gyertyagyújtás  
és koszorúzás a Szabadság téri emlékműnél.

Információ:  06 (30) 216-3667 

OktóberOktóber  


