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Aszódi        tükör

Aszódon a nyár idén sem múlhatott el az 
Aszódi Nyári Forgatag gazdag kulturális 
programjai nélkül. Az időjárás szeszélyessége 
ugyan a szokásosnál hamarabb vetett véget 
az addig perzselően forró nyári napoknak, s a 
várva várt eső éppen ez alatt a három nap alatt 
érkezett meg, szerencsére nem mosott el min-
den programot. Augusztus 19-én, a fesztivál 
idejére újra megnyílt a kastély János-szárnya a 
látogatók előtt, hogy Morpheusz galériájának 
kiállításával immár negyedik alkalommal 
kápráztassa el a közönséget. Idén a gödöllői 
Levendula galéria művészeinek kiállítását 
tekinthették meg a látogatók, a kastély egyik 
termében pedig az épület történetéhez és 
Aszód történelméhez szervesen kapcsoló kiál-
lítás került megrendezésre Podmaniczky Júlia 
írónői tevékenysége és a széplelkű Podma-
niczkyak címmel. A történelem iránt érdek-
lődők Botka Csaba téglatárának tanulmányo-
zása közben sok érdekességet tudhattak meg 

a téglák eredetéről és a régi nemesi birtokok-
ról. Az újból élettel, alkotásokkal, múltbéli 
és jelenkori történetekkel megtöltött kastély 
látványa, ennek a különleges hangulatnak az 
átélése méltó módon indította el a program-
sorozatot. Hasonlóan örömteli folytatás volt a 
főtéren a Budapest Bár felszabadult, könnyed 
koncertje, amely a még nyárias melegben, a 
füvön és a padokon üldögélő közönség között 
cikázó, fogócskázó gyerekhaddal igazán idilli 
légkört teremtett. Augusztus 20-án már fel-
hőkbe burkolózott az ég és a bőséges eső sem 
váratott sokat magára, a városi ünnepségre 
érkezők szapora léptekkel igyekeztek a kastély 
védelmet nyújtó falai közé. Dr. Pénzes Tiborc 
Szabolcs polgármester ünnepi gondolatai a 
fejlődés fontosságára hívták fel a figyelmet, 
amelyet nem állíthatnak meg a nehézségek. 
Rápolty Dávid református lelkész és Papp  
Szabolcs baptista lelkipásztor igehirdeté-
se után az új kenyér felszegésére került sor. 

Fények az esőben

VÁROSI DÍJAK 
ÁTADÁSA
Augusztus 20-án délelőtt, a váro-
si ünnepséget követően a kastély  
János-szárnyában került sor a 
2022. évi kitüntetések átadására.

Cikkünk a 3. oldalon olvasható

PODMANICZKY JÚLIA 
ÍRÓNŐI TEVÉKENYSÉGE
Szilágyi Zita történész kutatásaira 
alapuló kiállítást láthatott a nagy-
közönség a kastély egyik termében 
az Aszódi Nyári Forgatag idején.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

MESÉLŐ TÉGLÁK 
GYŰJTEMÉNYE
Botka Csaba évek óta kutatja és 
gyűjti az Aszódon és környékén fel-
lelhető, különleges régi téglákat és a 
hozzájuk kapcsolódó emlékeket.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható
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Az ünnepség fényét a Tabulatúra régi-
zene-együttes főként reneszánsz és kora 
barokk történelmi korok zenéiből ösz-
szeállított műsora emelte. A nap további, 
szabadtérre tervezett eseményei az esős 
idő miatt elmaradtak, de a Lóci játszik 
zenekar esti koncertjén már újra jókedvű 
közönség népesítette be a helyszínt, akik 
a színes fényekkel estélyi ruhába öltöz-
tetett Tiszti Kaszinó épületét is megcso-
dálhatták. A következő nap délutánján 
a Szaniszló Richárd Trió jazz muzsikája 
áradt ki a zenepavilonból és vasárnap 
délutáni zsongító hangulattal lengte kö-
rül a teret. Később a No romance zene-
kar pörgős, energikus, magyar és külföl-
di slágerekből álló repertoárjával hozott 
nyári pezsgést az ismét egyre borongó-
sabbá váló időben. Az eseménysorozat 
zárásaként Szabó Balázs Bandája lépett 
fel, akikre a szüntelenül szemerkélő eső 
ellenére is nagyon sokan voltak kíváncsi-
ak, a rajongók népes tábora pedig együtt 
énekelte az ismert és kedvelt dalokat. 
Bár azóta már az iskola is megkezdődött 
és beléptünk az őszbe, szeptemberben is 
élvezhetjük még a nyár morzsáit, hiszen 
rengeteg jó program és, remélhetőleg, 
sok napsütés vár ránk.

 Zádori Mónika

Aszódi Nyári  
       Forgatag
2022. augusztus 19-21.

Fotók: Jánosi Zoltán, Mertlik Ferenc
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Az ASZÓD VÁROS DÍSZPOLGÁRA elismerő címet 2022-ben posz-
tumusz adományozta a képviselő-testület a június elején elhunyt 
Szarka Attilának, elismerve a jelentős részben az Aszódi Javítóintézet-
ben kifejtett több évtizedes gyakorlati pedagógiai, tudományos és intéz-
ményvezetői munkáját, melyek révén megújult a javítóintézeti nevelés, 
széles szakmai kör számára vált ismertté az aszódi javítóintézetben zajló 
korszerű pedagógiai munka és új, tartós alapokra helyeződött az intéz-
mény és a város kapcsolata. Az elismerést özvegye, Nagy Nóra vette át.

PODMANICZKY JÁNOS-DÍJBAN részesült Gáspárné Csókás Rita, 
elismerve a Vöröskereszt helyi szervezetének elnökeként az elesettek, 
rászorulók és családok érdekében végzett több évtizedes kitartó és ál-
dozatos munkáját, s ezáltal hozzájárulását városunk szociális rendsze-
rének fejlesztéséhez. PODMANICZKY JÁNOS-DÍJBAN részesült 
Szilágyi Zita, elismerve a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnökeként  
városunk gyarapítása, valamint az aszódi nők, gyermekek és idősek  
segítése érdekében tartósan kifejtett eredményes tevékenységét.

KOREN ISTVÁN-DÍJBAN részesült Homoki Gábor, elismerve az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium magyar szakos tanáraként és 
munkaközösség-vezetőjeként végzett időtálló pedagógusi munkáját, 
az oktatásban érvényesített korszerű szemléletmódját és eredményes  
tehetséggondozási törekvéseit.

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVELET vehetett át 
Trikkel Józsefné az Aszódi Napsugár Óvodában végzett közel 25 éves, 
kiemelkedő és példamutató munkájáért. 

Ugyancsak POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉLBEN ré-
szesült Palágyi István és Nádházi Brigitta az aszódi KRESZ-park  
felújításához nyújtott önzetlen és értékes szakmai támogatásukért. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

forrás: Aszód.hu

VÁROSI DÍJAK ÁTADÁSA
AUGUSZTUS 20-ÁN, A KASTÉLYBAN MEGRENDEZETT VÁROSI ÜNNEPSÉGET 
KÖVETŐEN KERÜLT SOR A 2022. ÉVI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSÁRA.

Fotók: Hídi Szilveszter, Mertlik Ferenc

https://aszod.hu/


Miért kezdtél el foglalkozni Podmaniczky 
Júliával, mi volt az, ami felkeltette az ér-
deklődésedet a személyével kapcsolatban?
Először a nőegylet megalakítása illetve 
névválasztása kapcsán mélyedtem bele 
jobban Podmaniczky Júlia életének és 
személyiségének tanulmányozásába. A 
Podmaniczky család nőtagjai közül őt ki-
fejezetten érdekes karakternek találtam, 
olyan erős jellemű nőnek, akiben egy-
szerre volt meg a határozottság, a magyar 
nemzeti identitás, az erényes jellem és az 
evangélikus értékeknek is az a tárháza, 
amely miatt számomra egy példa értékű 
tulajdonságokkal rendelkező nőként je-
lent meg. A fellelhető alapinformációk 
után már kialakult bennem róla egy kép, 
de nem találtam az írói tevékenységével 
kapcsolatban alaposabb kutatási eredmé-
nyeket. Akkor döntöttem úgy, hogy egy 
doktori képzés keretein belül elmélyedek 
a témában, és tudományos igénnyel tá-
rom fel életútját. 2015-ben felvételt nyer-
tem a Károli Gáspár Református Egyetem 
történész doktori képzésére, amelyet ab-
szolváltam. Az írónő szerteágazó életútja 
miatt nehéz vállalkozásnak bizonyult a 
kutatás, hiszen Jósika Júlia számos helyen 
élt és alkotott. Budapesten és Drezdában  
a fellelhető összes forrásdokumentumot 
áttanulmányoztam, és mindig előkerült 
egy-egy kis mozaikdarab, ami segítette 
az írói pályakép rekonstruálását. Júlia 

Drezdában töltötte a leghosszabb időt, 28 
évet, de mivel a várost 1945. február 13-án 
szőnyegbombázással percek alatt lángba 
borították, amelynek következtében szinte 
minden odaveszett, a személyével és írói 
tevékenységével kapcsolatban személyi 
hagyaték, levelezés, napló, nem maradt 
fenn. A tágabb családjáról szerencsére 
több mindent találtam és ez sokat segí-
tett a Podmaniczky-Nostitz kapcsolatok 
feltárásában. Júlia édesanyját a kulturális 
emlékezet úgy rögzíti, mint a karácsony-
fa magyarországi meghonosítóját. Min-
dig érdekelt az ő személyisége, családi 
háttere, milyen város lehetett Drezda a 
19. században, ahonnan Aszódra érkezett 
Elisa Nostitz-Jänkendorf bárónő. Meg-
ható élmény volt Júlia nyomdokain járva 
a Rezidenzschloß, azaz a szász uralkodói 
palota megmaradt épületét látni, ahol Jú-
lia nagyapja szolgált két szász uralkodót is, 
vagy a Sophien Kirche Evangélikus Temp-
lom emlékét őrző emléktábla előtt álldo-
gálni, ahol Júlia édesanyját keresztelték, 
sajnálatos, hogy a bombázás miatt romba 
dőlt templomot az NDK vezetése végleg 
eltüntette. 

Találtál valami különösen említésre mél-
tót a kutatásaid során, ami személyesen 
is megfogott?
Érdekes tény, és kutatási szempontból is 
fontos eredmény, hogy bár az irodalmi 
emlékezetben Jósika Júlia divattudósító-
ként él, amikor alaposabban áttanulmá-
nyoztam és feldolgoztam a divattudósítá-
sait, megláttam, hogy ezek mögött komoly 
hírtudósítások rejtőznek, elsősorban a 
nyugat-európai polgári társadalom meg-
változott szokásairól üzentek. A francia 
arisztokráciában a női viseletet illetően 
mindenki III. Napóleon császár feleségére 
figyelt, amit ő tett, az volt a követendő a 
felső társadalmi körökben, ha története-
sen ledobta a krinolint és úgy sétálgatott 
az utcán, akkor mindenki igyekezett ezt 
követni. Párizsnak normaadó szerepe volt 
nemcsak az öltözködésben, hanem a má-
sodik ipari forradalom következtében az 
urbanizációt illetően is. Mivel Júlia kivá-

lóan beszélt, olvasott franciául és Brüsz-
szelben is egy francia nyelvi közegben élt, 
napi szinten követhette a párizsi híreket 
és valójában egy közvetítő szerepet töltött 
be Párizs, Brüsszel és Pest között. Egyéb 
fejlődésről is hírt adott, például, amikor 
Párizs és Brüsszel belvárosában gázlám-
pákkal fejlesztették a közvilágítást, vagy 
lelkesen tudósított a csatornázásról és a 
nyugat-európai városok újjáépüléséről. 
Megvolt az az írói képessége, hogy tudó-
sításait úgy közölte, hogy azt szinte látta 
az olvasó, mintegy képekben mesélt. A 
magyarországi főúri közeg, a főnemesség 
társadalmi rétegében élő leányok, de még 
a középpolgárság és felsőpolgárság köre-
iben is népszerű volt a Nővilág című lap, 
amelyben publikált. Az újság 1857-60-ig 
háromszor annyi előfizetőt tudhatott ma-
gáénak, mint mondjuk a Hölgyfutár a má-
sik rangos korabeli női divatlap, és ez nagy 
részben az ő külföldi divattudósításainak 
tulajdonítható. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy ő volt az első magyar tudósítónő, aki 
a nyugat-európai polgárosodás értékrend-
jét és azt a fajta modernizációt közvetítette 
a hírtudósításaival, amelyre másként nem 
látott volna rá a magyarországi olvasókö-
zönség olyan rendszerességgel, ahogy ő a 
heti tudósításaiban erről beszámolt. Ezt 
mindenképpen egy nóvumnak kezdtem 
látni az ő írói karakterében. Érdekes az 
is, hogy miért nem foglalkozott mással, 
miért választotta a divattudósítást, mint 
vállalt írónői pozíciót. A férjével ekkor 
politikai emigrációban éltek és így nem 
vállalhattak olyan közéleti szerepet, amely 
politikával függ össze. Neki egy politika 
semleges területet kellett választania és 
erre nagyon alkalmas volt a divat, amelyen 
keresztül hírt tudott adni önmagukról is. 
Júlia férjét, Jósika Miklós írót az 1848/49-
es forradalom és szabadságharcban való 
részvétele miatt a hatalom 1851-ben in 
effigie, távollétében kivégezte Pesten. Ez-
zel, mint írót is elhallgattatták. Júlia szere-
pe ekkor bontakozott ki az emigrációban, 
ő is publicista lett, sajtómunkatárs, és ezen 
keresztül próbálta meg a férjét is és önma-
gát is újra visszahozni a közéletbe. Jósika 

JÚLIA HAZATÉRT
Podmaniczky Júlia írónői tevékenységét és a széplelkű Podmaniczkyakat 
bemutató kiállítás a kastélyban
Jósika Júlia, családi nevén báró Jósika Miklósné báró Podmaniczky Júlia a 19. századi nemzeti irodalom egyik leghivatottabb és legszel-
lemdúsabb írónője volt, az utókor mégis nagyon kevés emléket őriz róla. Fiatal éveinek meghatározó helyszíne Aszód, a családi birtok és 
a kastély, amelyhez életének sok boldog pillanata kötődött. Többek között ezért is volt felemelő érzés az erre leginkább méltó helyszínen, 
az aszódi kastély falai között látni az írónő életét és munkásságát, valamint a Podmaniczky család hozzá kötődő részét bemutató kiál-
lítást, ahol ez alkalommal olyan eredeti, a Podmaniczky család tagjait ábrázoló portréfestmények is megtekinthetőek voltak, amelyeket 
eddig még nem tártak a nyilvánosság elé. A tárlószekrényekben a családtörténeti dokumentumok mellett az írónő életével és írói tevé-
kenységével kapcsolatos leírásokat, képeket és levélrészleteket olvashattak az érdeklődők. A kiállítás életre keltője Szilágyi Zita történész, 
történelemtanár, a Podmaniczky Júlia Nőegylet elnöke, aki az elmúlt csaknem tíz év alatt fáradhatatlanul kutatta Júlia életének és írói 
karakterének eddig ismeretlen mozzanatait. Az általa összegyűjtött forrásdokumentumok, készülő doktori értekezésének kézirata és 
már megjelent publikációi képezték a kiállítás alapját. A 209 évvel ezelőtt született írónő életének ez a mindennapok szempontjából 
történő, emberi megközelítése valóban közelebb hozta a kor hangulatát és megjelenítette Júlia személyiségét a szemlélődők számára.  
A kiállítási anyag és a kutatás érdekes részleteiről Szilágyi Zitával beszélgettünk.



5 2022 SZEPTEMBER

ugyan a saját nevén nem írhatott, de az 
Eszter szerzőjeként álnéven mégis vissza-
tért olvasói életébe, akik felismerték az író 
sorait. 

Mikor fogalmazódott meg benned a kiál-
lítás gondolata, és mi indított arra, hogy 
Podmaniczky Júlia írónői tevékenységét 
és életének mozzanatait szélesebb körben 
is ismertté tegyed?
Amikor tavaly láttam a kezdeményezést 
a Podmaniczky családra vonatkozó csa-
ládfa kiállítással kapcsolatban, felmerült 
bennem, hogy ezt folytatni kellene. Fel-
vetettem az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény vezetésének, hogy izgalmas 
lehetne egy családtörténeti metszeten ke-
resztül bemutatni a Podmaniczkyakat, 
nevezetesen Podmaniczky Júlia és köz-
vetlen családtagjai révén portrékat, élet- 
utakat, írói tevékenységet megjeleníteni a 
közönség számára. A Podmaniczky Júlia 
Nőegylettel beadtuk az ezzel kapcsolatos 
elképzeléseket az Aszód Város által kiírt 
cívis pályázatra, és az ott elnyert összeg 
segítségével valósulhatott meg a kiállítás, 
amelynek tartalmi része a doktori érteke-
zésem és kutatásom eredményein alapul, 
és a Podmaniczky Júlia Nőegylet és az 
AIKI munkatársainak közreműködésével, 
valamint  a városüzemeltetés segítségével 
valósulhatott meg, amit ez úton is szeret-
nék megköszönni mindannyiuknak. 
Fontosnak tartom, és a kiállításmegnyi-
tón is megemlítettem, hogy Podmaniczky 
Júlia és Jósika Miklós szerelme és mátka-
sága itt, az aszódi kastélyban szövődött.
Mindez nincs igazán jelen a köztudatban, 
ahogy Júlia is a mai történelmi emlékezet-
ben csak nagyon kevéssé létezik. Bár nyil-
vánvalóan a mostani fiatal lányok hősnői, 
példaképei mások, de, ha alaposabban 
megnézzük Júlia elveit a női szerepekről, 
a nőként való érvényesülésről, nagyon ek-
latáns példa lehet, hiszen ő egyszerre volt 
szabadelvű gondolkodó és konzervatív 
értékeket képviselő nő. A maga korában 
az írásain keresztül támogatta a női szere-
pekkel kapcsolatos avítt közgondolkodás 
megváltozását. A férje mellett neki is volt 
egy önálló írónői karaktere, amelyet már 
saját maga teremtett meg. Látókörét legin-
kább az az urbánus közeg határozta meg, 
amelyben élt, fiatal korában Pest, majd az 
európai nagyvárosok világa. A brüsszeli 
politikai emigráció révén ő szinte a vál-
tozások elé került, és egyfajta mediátori 
szerepet töltött be azzal, hogy a hozzánk 
csak jóval később, hullámokban begyű-
rűző változásokat közvetlenül tapasztalta 
és közvetítette.

Melyek azok a relikviák, amelyek igazán 
érdekesek, értékesek számodra?
Egy berlini antikváriumban találtam rá 
Júlia egyik eredeti levelére, amelyet ko-
moly összegért megvásároltam, csak azért, 
hogy legyen tőle egy eredeti kéziratom, 
mert ez óriási élmény. A kiállításon sze-

repeltek Júlia Aszódon írt versei is. Ami-
óta ezeket olvastam és publikáltam, szinte 
már nem is tudok másképp gondolni a 
kastélykertre, csak úgy, hogy 1865-ben itt 
ült Júlia megözvegyülve, bánattal telt szív-
vel. Amikor elvesztette a férjét, hazatért 
Magyarországra látogatóba és itt, Aszó-
don megírta ezeket a tanúverseket. Külö-
nös elgondolni, hogy milyen érzés lehetett 
a száműzetésben élő bárónőnek hazatérni 
a számkivetett életből, amikor nem talál-
ta mindazt, ami számára a legfontosabb 
volt. Az édesanyja és a hőn szeretett férje 
már nem élt, és a kastély sorsa is ingadoz-
ni kezdett. Erről a hangulatról, ezekről az 
érzésekről tanúskodnak a versek, ame-
lyek ma már az aszódi helytörténetet is 
gazdagítják. Kivételes tárgyi emlék volt 
látható az egyik tárlószekrényben, Jósika 
Miklós Egy magyar család a forradalom 
alatt című regénye, amiből nagyon kevés 
eredeti példány van Magyarországon. Ez a 
mű részben Jósikáék forradalomban, majd 
a szabadságharcban átélt napjait mutatja 
be. A regény 1851-től egy évtizeden át be 
volt tiltva a Habsburg Birodalomban és az 
Orosz Cári Birodalomban.

Nagyon megtisztelő volt, hogy a kiállí-
tásmegnyitóra személyesen eljöttek báró 
Podmaniczky György unokái, Tóth Beáta 
és Tóth Éva színművésznő, akik Podma-
niczky Ármin és gróf Keglevich Emma 
ükunokái. A hölgyek édesanyja volt dr. 
Tóth Pálné sz. Podmaniczky Zsuzsanna, 
aki 96 éves korában hunyt el tavaly au-
gusztusban. Zsuzsa néni hűen őrzött szá-
mos tárgyi hagyatékot a Podmaniczky 
családról, köztük eredeti Podmaniczkya-
kat ábrázoló festményeket, amelyekből 
több is látható volt a kiállításon. 
Számomra a legnagyobb öröm az volt, 
hogy sikerült bővíteni a Podmaniczkyak-
ról szóló tárgyi és szellemi hagyatékot és 
ezáltal tovább erősödött a remény, hogy 
előkerülhet még több emlékanyag, ami 
által még büszkébbek lehetünk Aszódon 
az evangélikus Podmaniczkyak szellemi 
kulturális örökségére.

Köszönöm a beszélgetést és, hogy megosz-
tottad velünk ezeket a kivételes emlékeket.

Zádori Mónika

Jósika Júl ia: Atyai hajlék
Gyermekévim rengetője, 

Szép kastély bérczoldalon,
Hol tova tűnt álmok-szőtte,

Öntudatlan hajnalom.
Miért tekint esz rám oly mogorván,

Oly sötéten, oly komolyan, 
Téged is bánt és gyötör tán, 
Hogy mindenem oda van.

Mindaz mi szívemnek drága
Boldogító kéj vala,

Lelkem összes boldogsága,
Mind oda van, mind oda.

Mi az, mit el nem vesztettem?
Szent hitem marad t csak ép,

S a remény, hogy kit szerettem,
Látom fönn az égbe’ még.



Tisztelt Lakosok!
 
Jelen cikkemben Aszód Város Önkormányzata által nyújtott pénzbeli szociális támogatási formáinak egy részére hívnám fel az Önök 
figyelmét. A kérdéskört Aszód Város Képviselő- testületének 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet nemcsak a 
pénzbeli, hanem a természetbeni ellátásokat is szabályozza. Jelen cikkben azokat a települési támogatásokat emelném ki, melyek benyújtá-
sára folyamatosan van lehetőség. Alábbi táblázatban foglaltam össze a legfontosabb tudnivalókat a támogatásokról. Amennyiben igénybe 
kívánják venni valamelyik támogatási formát, kérem, keressék Kissné Ruzsom Szilvia kolléganőmet a 06/28/500-691-os telefonszámon 
vagy személyesen a 2170, Aszód, Szabadság tér 9. szám alatt található Aszódi Polgármesteri Hivatal I. emelet 31. szobájában. A támogatá-
sok és azok igénylésének részletes eljárásrendjét a https://aszod.hu/szocialis-gyermekvedelmi-ugyintezes/ honlapon találják meg.
Minden támogatás alapfeltétele, hogy az igénylő aszódi bejelentett állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és a jogosult-
sági feltételeket igazolja!

JEGYZŐI SAROK

Települési támogatás neve Mikor adható
Lakásfenntartási támogatás

a)  lakbér-hozzájárulás az Önkormányzathoz, mint bérbeadóhoz 
történő teljesítéssel,
b)  közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő 
utalással,
c)  társasházi lakások esetén fizetendő közös költség támogatás 
(társasház részére történő utalással) állapítható meg.

A kérelem folyamatosan benyújtható és 1 évre kerül megállapításra. 

Támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az érintett 
lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelke-
ző személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 
100 %-át (2022. évben 133.000 Ft-ot) és a lakásba bejelentett vagy 
ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek egyikének sincs va-
gyona, azaz 855.000 Ft-értéket meghaladó hasznosítható vagyona 
(más ingatlan, mint amiben lakik, gépjármű, földterület stb.)
Mindenki ott lakónak számít, aki az adott címen állandó lakhely-
re vagy tartózkodási helyre be van jelentve.
A támogatás havi összege 3500-7000 Ft, jövedelemtől függően 
változik.

Gyermekétkeztetési kedvezmény

A kérelem folyamatosan benyújtható, mindig adott tanévre ke-
rül megállapításra, alapfokú oktatási intézménybe járó gyermek 
esetén.

Ha a gyermek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 93.100 Ft-ot, akkor a térítési díj 25 %-nak megfelelő támo-
gatás illeti meg, ha nem haladja meg a 79.800 /Ft/fő jövedelmet, 
akkor az étkezési térítési díj 50%-nak megfelelő támogatás kerül 
megállapításra.

Fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatás Jövedelem vizsgálata nélkül adható, ha a fogyatékosság tényét és a 
korai fejlesztés vagy sajátos óvodai vagy iskolai nevelés megvaló-
sulását a kérelmező szakvéleménnyel igazolja.

Iskolakezdési támogatás Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre nem jogosult és alapfokú oktatásban vesz részt, család 
esetén 79.800 Ft/Fő jövedelemhatárig, vagy gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetén 93.100 Ft jövedelemhatárig, 15.000 Ft-os tá-
mogatás adható.
Felhívom figyelmüket, hogy a támogatás csak általános iskolás 
gyermek jogán igényelhető, akinek Aszódon bejelentett lakóhelye 
van és életvitelszerűen is Aszódon tartózkodik. 

Rendszeres gyógyszertámogatás

(Csak azon igénylő részére, aki közgyógyellátásra nem jogosult.) 
A támogatás az igénylést követő hónap 1. napjától kerül megál-
lapításra.

A rendszeres gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható 
meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
10 %-át és a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a min-
denkori nettó minimálbér összegének 80 %-át, egyedül élő esetén 
annak 85 %-át nem haladja meg,
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 100 %-át, 
és a havi rendszeres krónikus betegségéhez kapcsolódó igazolt 
gyógyszerköltsége az egy főre eső jövedelem 40 %-át meghaladja.

SÚLYOS DAGANATOS BETEGSÉGBEN, AUTOIMMUN 
MEGBETEGEDÉSBEN VAGY KRÓNIKUS DEGENERATÍV 
MEGBETEGEDÉSBEN SZENVEDŐ, gyógyító ellátásban része-
sülő, vagy az abban már nem részesülő betegek számára, gyógyító 
ellátási költségeik fedezéséhez és az életminőségük javítására.

Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori nettó minimálbér  összegének 120 %-át 
(159.600 Ft),  átruházott hatáskörben a  Polgármester kérelemre 
havi 15.000 Ft  rendszeres támogatást állapíthat meg, a támogatás 
időtartama  hat  hónap lehet.

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás Ez a támogatási forma hivatalból kerül megállapításra. A gyer-
mek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként 
egyszeri pénzbeli juttatás, amelynek összege 15.000Ft.
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Települési támogatás neve Mikor adható
Létfenntartási támogatás

Alkalmanként 5-20.000 Ft.
Havi rendszerességgel 2-3 
hónapig, havi max. 20.000 
Ft. kivételes méltányosság-
ból 1* jövedelemhatárra 
tekintet nélkül, ha az adott 
évben települési támoga-
tásban még nem részesült a  
kérelmező és a vele egy ház-
tartásban élő.

Azoknak a rendkívüli élethelyzetben lévő személyeknek, akiknek családjában az egy főre jutó jöve-
delem a mindenkori nettó minimálbér  összegének 60 %-át, egyedülálló esetében a mindenkori net-
tó minimálbér  összegének 70 %-át nem haladja meg, és önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról 
más módon gondoskodni nem tudnak, ha valamelyik ok fennáll az alábbiak közül, támogatási igényt 
nyújthatnak be, évente maximum négy alkalommal. 
a) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt családjában,

aa) jelentős jövedelem kiesés,
ab) jelentős kiadás növekedés,
ac) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt jövedelem nélkül maradt,

b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, és ezzel összefüggésben  létfenn-
tartása veszélybe került,
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik,
d) rendkívüli élethelyzete miatt legfeljebb két havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmo-
zódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, kivételesen, így különösen, ha a hátralék összege 
(többféle hátralék esetén a hátralékok együttes összege) meghaladja az ötvenezer forintot, de nem 
haladja meg a kétszázezer forintot, és a meghatározott hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása 
legalább négyhavi, illetve a közüzemi díjhátraléka miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 
e) büntetés-végrehajtási intézetből szabadul, ha szabaduláskori keresménye  a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
f) hajléktalan,
g) kritikus élethelyzetben lévő jövedelem nélküli.

Krízistámogatás Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg   a mindenkori nettó minimálbér  
összegének 60 %-át (79.800 Ft). egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 70 
%-át (93.100 Ft.), ha valamelyik ok fennáll, támogatási igényt nyújthat be. 

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészí-
tése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése érdekében,
b) akinek az Aszód  közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, ha a kérelmező a kiadásai 
ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult biztosítási összegre és az érintett 
ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő szolgálati lakás használója.

c) különös méltánylást érdemlő helyzetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget in-
dokolják, hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a krízis támogatás

Közlekedési támogatás 
munkába álláshoz

Ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér  összegének 45 %-át (59.850 Ft),  egye-
dülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 55 %-át  (73.150 Ft.) nem haladja meg, 
munkába állásához közlekedési támogatás nyújtható a  tömegközlekedési eszköz igénybevételével fel-
merült indokolt helyközi utazási költséghez:

a) állás interjúra való utazáshoz,
b) a  munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és vissza-
utazáshoz az első hónapban, bérlet formájában.

Szociális célú tűzifa juttatás
igényelhető:
 01.01-03.31., 09.01-12.31.

Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér  össze-
gének 70 %-át (93.100 Ft), egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér  összegének 75 %-át 
(99.750 Ft) nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
15q/háztartás/év

Temetési támogatás
a temetési költségek  
utólagos megtérítésére  
lehet kérni

Az a személy igényelheti, aki a temettetésről gondoskodott és a temetés költsége a létfenntartását 
veszélyezteti. A temettetést vállaló kérelmező létfenntartása akkor tekinthető veszélyeztetettnek, ha a 
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér  összegének 85 %-át (113.050 
Ft) nem haladja meg. A kérelmet a halálesetet követő vagy halotti anyakönyvi kivonat kiállítását 
követő 60 napon belül lehet benyújtani. 

Összege: 20.000-50.000 Ft.

Fenti támogatási formák vázlatos bemutatása csak egy része annak a széleskörű szociális támogatási rendszernek, melyet az önkormány-
zat működtet. Hangsúlyozom, hogy fenti támogatások nem teljeskörűek és bemutatásuk is csak vázlatos. A részletekért forduljanak 
Kissné Ruzsom Szilvia kolléganőmhöz vagy hozzám bizalommal. 

dr. Lukács Adrienn jegyző
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Akin „átragyog a nap”

Immár tizenöt éve, hogy Lőrincz Csaba az aszódi evangélikus gyülekezet  
lelkészeként segítő figyelemmel van jelen a hívek életében. Gondos, az élet szá-
mos területére kiterjedő szolgálatának eredményességét bizonyítja, hogy ezen 
időszak alatt többszörösére nőtt a gyülekezet, amelynek összetartó ereje mind 
inkább érzékelhető. 

A mostani, bizonytalanságokkal teli világban mindennél fontosabb egy ilyen 
stabil pont, egy megtartó közösség, és ezért szeretnénk megköszönni mindazt 
a törődést és rengeteg jót, amit adott nekünk az évek során, nemcsak ünne-
peinken, de a hétköznapokban is. Felsorolni is lehetetlen azt a végtelenül sok 
alkalmat, amellyel gazdagította a gyülekezet életét, mindazt a feladatot, melyet 
felvállalt és szüntelenül teljesít. Az istentiszteleteken elhangzó, lelki táplálékot 
nyújtó prédikációin túl, a szívén viseli a fiatalság sorsát, a vasárnapi iskolák, a 
nyári táborok, családi rendezvények alkalmával és iskolai hitoktatói munkája 
során is türelemmel és hittel terelgeti őket az úton, de a filmklubok és számos 
egyéb rendezvény szervezésével a többi korosztályt is megszólítja, bevonja őket 
a programokba. 

A hagyományok, a múltbéli értékek megtartása mellett folyamatosan frissülő, 
megújuló lelkületű gyülekezetet épít, a családlátogatásokkal és baráti beszél-
getésekkel erősíti a személyes kapcsolatokat. Mindezek mellett templomunk 
folyamatos szépülése, állapotának megóvása is fontos számára, a pályázatokon 
elnyert összegekből és a jótékonysági rendezvények bevételeiből, adományok-
ból már több fejlesztés is megvalósult, májusban a felújított orgona felszentelé-
sének örülhettünk meghitt és felemelő ünnepséggel. 

Kedves Lőrincz Csaba lelkész úr! Hálával telt szívvel köszönjük, hogy velünk 
van, hogy kísér minket és összetartja itt, Aszódon ezt a közösséget!

Az aszódi evangélikus gyülekezet nevében szeretettel

Túrmezei Erzsébet: Hit által
Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan 
századokon át új meg új alakban. 
Az énekes nemegyszer névtelen. 
Nem is ő énekel: a kegyelem! 
S az egész földről láthatatlan karban 
száll ég felé a csodálatos dallam 
és a fül fenséges harmóniát hall. 
Figyelj! "Hit által! Hit által! Hit által!"

Azok sorában, akik énekelnek, 
van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek, 
roskadt öreg, remegő szívű asszony... 
De nincs perc, hogy e himnusz elhallgasson. 
Mert szájról-szájra, szívről-szívre kel. 

Némíts el egyet, ezer énekel. 
Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. 
Néha leborulok, hogy tisztán halljam, 
tele frissességgel, zengő csodákkal. 
Hallod? "Hit által! Hit által! Hit által!”

Isten lelke vezérel. Egyet int, 
és új énekes lép elő megint. 
Így int neked és így intett nekem. 
Meghallja, ha elnémul énekem, 
és fáj neki egyetlen hang hiánya, 
amint a nagy egészet dirigálja, 
s az örök himnusz zúgva , zengve szárnyal: 
Igen! "Hit által! Hit által! Hit által!" 

Érzem, rajtam a Karmester szeme. 
Énekelni, kezdeni kellene, 
hogy munkám, harcom, életem, halálom, 
minden szavam, minden szívdobbanásom 
ezt az egyet zengje szüntelen! 
Láthatatlan kar énekel velem: 
testvéreim hangja körülölel. 
Nem, a himnusz ma sem némulhat el, 
legyen a dallam bármilyen nehéz. 
Szemünk a Krisztus kezére néz, 
és minden olyan egyszerűvé válik. 
Ő segít énekelni, élettel és halállal 
ma is: "Hit által! Hit által! Hit által!"

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 – szeptember 1., 15., 29. - október 13., 27.      
ZÖLD – szeptember 8., 22. - október  6., 20.  

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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Mit csinál három aszódi fiútestvér, 
ha az egyébként korántsem ese-
ménytelen nyári szünet második 
felében unatkozni kezd? 
Oláh-Nánai Márton, Dávid és 
Mátyás július végén nem sokat 
töprengett: lakóhelyük közelében, 
a város szélén elkezdték összeszed-
ni mások "ottfelejtett" szemetét. 
Az azóta szinte minden nap végzett 
kemény munkájuk gyümölcse sok 
bezsákolt hulladék és néhány kido-
bott autógumi, valamint polgármesteri elismerő olkevél és ajándékcsomag lett. Az elismerést szerdán 
délután vették át Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestertől a Városházán. Az Oláh-Nánai család 
a Kómár Gyula utcában él; a Szentkereszt környékén sétálva szomorúan tapasztalták, hogy sokan 
szemétlerakónak nézik a város és az erdő közötti területet. A látvány adta az ötletet a gyerekeknek, s 
a két nagyobb testvér - néhányszor kisöccsük, valamint az őt elkísérő édesanyjuk társaságában - na-
ponta átlagosan egy-egy órát töltött a területen hulladék utáni böngészéssel. Mint elmondták, nem 
jutottak messzire: a háztól 150-200 méteres körzetben gyűjtötték össze az elismerésre méltó szemét-
mennyiséget.  A 11 éves Marci és a 10 éves Dávid az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium tanulója, 
a 4 és fél éves Matyi a Napsugár Óvodába jár. Az okleveleket és az ajándékcsomagokat (benne a 
városunk néhány látványosságát ábrázoló, a napokban elkészült pólóval) Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester adta át, aki hangsúlyozta: az Oláh-Nánai fivérek minden aszódi számára  példamutató 
tettet vittek véghez, s máris többet tettek lakóhelyükért, mint sok kortársuk.

Köszönjük, fiúk! Csak remélni tudjuk, hogy a fiúk áldozatos munkájáról hallva azok is elgondolkod-
nak egy kicsit, akik "lehetőséget teremtettek" a Oláh-Nánai fivérek nyári önkéntes munkájához...

Hídi Szilveszter

JÖTTEK, LÁTTAK, SZEMETET SZEDTEK
POLGÁRMESTERI ELISMERÉS AZ OLÁH-NÁNAI FIVÉREKNEK

https://aszod.hu/aszodi-tukor/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747446018&eav=AfYF-PwgnAnDVqHZkZ9TEn5eps_XpFFmyW1CC4WMyxJVsuGmt913XCHavIS5xM3gbPE&ref=py_c&paipv=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747446018&eav=AfYF-PwgnAnDVqHZkZ9TEn5eps_XpFFmyW1CC4WMyxJVsuGmt913XCHavIS5xM3gbPE&ref=py_c&paipv=0
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Hogyan kezdtél el téglákat gyűjteni? 
Mindig tetszettek a magyar címeres téglák, 
bár magam soha nem találtam egyet sem. 
Gyakran olvastam cikkeket a témában. 
Aztán Galgamácsán kiástam két téglát egy 
kertből, úgy 30-40 cm mélyről. Az egyik 
G.A. a másik E.A. jelzésű volt, és a dom-
ború betűkből látszódott, hogy nagyon 
régről származnak, így kikövetkeztettem, 
hogy az egyiknek Grassalkovich Antal 
volt a tulajdonosa, akinek Galgamácsán 
is volt birtoka. Az E. A. jelzésűt nem tud-
tam beazonosítani, majd egy pesti gyűjtő, 
Kincses László segítségével sikerült kide-
ríteni, hogy egy aszódi tégláról van szó. 
Később ő kért meg engem, hogy keressek 
számára Podmaniczky téglákat Aszódon. 
Először azt sem nagyon tudtam, hogyan 
kezdjek hozzá, de aztán 3-4 hónap alatt 
30 különféle Podmaniczky téglát gyűjtöt-
tem össze Aszódon, főleg a régi utcákban 
bontásoknál, építkezéseknél. Volt, hogy 
egy lebontott háztömb alatt bukkantam 
rá nagyobb mennyiségre, némelyik egé-
szen különlegesen nagy, 50-60 cm méretű 
volt, többségük a kastélytól húzódó tég-
lából kirakott vízvezetékből származott. 
Ekkor már egyre jobban kezdett érdekelni 
a dolog, de gyűjtői körökben is híre ment, 
ennek a szokatlan eredménynek, végül a 

Monarchia Bélyegestégla-Gyűjtők Egye-
sületének elnöke hívott fel, hogy meghív-
jon a tagok közé, és megkérjen, írjak egy 
cikket a Podmaniczkyak téglajeleiről a 
kiadványukba. Én örültem ennek a meg-
keresésnek, és alaposan beleástam magam 
ebbe a kutatásba, amelynek eredménye-
képp újabb és újabb téglákra leltem. Már 
száznál tartottam, amikor rájöttem, hogy 
a Podmaniczky birtokok nagy részét még 
fel sem derítettem. Amikor már 180 kü-
lönféle téglát gyűjtöttem, gondoltam, nem 
várok tovább, megírom a cikket. Azóta ta-
láltam még többet, és a lapban is rendsze-
resen publikálok a környékbeli kutatásaim 
eredményeiről, mert ahogy a helybéli bir-
tokokat bejártam, sokszor a szomszédos 
települések tégláira is rábukkantam, így 
kezdtem el felderíteni a Galga-völgyét, 
mindig bővítve ezt a kört.

Hogy kerülhettek különböző birtokokról 
származó téglák egymás mellé?
Az 1800-as években épült az a ház, amely-
nek a romjai ott voltak a föld alatt, s akko-
riban az építkezésekhez minden fellelhető 
maradék téglát felhasználtak. A monog-
rammal jelölt téglák nem csak kastélyok 
építőanyagául szolgáltak, a helyi földesúr 
kiváltsága volt, hogy téglaégetéssel fog-
lalkozzon, és meg is lehetett vásárolni a 
téglákat. Ezeket leggyakrabban kémények 
építéséhez használták fel esetleg ajtók mel-
lé, a sarkak megerősítésére, vagy a vályog-
házak falaiba is tettek sorokat megerősítés 

céljából. Ez az oka, hogy egy településen 
szinte mindenhol megtalálhatók a régi há-
zakban, illetve azok föld alá került romjai-
ból ezek a nemesi téglák. A téglagyártással 
kapcsolatos kutatások során vissza lehet 
tekinteni egészen a római korra, amikor 
Magyarországon is megjelentek a római 
légiós téglák, aztán később a szerzetesek 
kezdtek el gyártani jeltelen téglákat, majd 
a törökök használták a várak erősítéséhez 
és az építményeikhez az égetett téglát, 
később szinte minden nemes gyártotta 
azokat az egész ország területén. Az 1600-
as évektől már jelölték is a téglákat. Ma-
gyarország egyeduralkodónak számít a 
téglajelek sokféleségének területén, így a 
Monarchia Bélyegestégla-Gyűjtők Egye-
sülete, hungarikummá szeretné nyilvání-
tani a téglajeleket, nemcsak a mostani or-
szághatárokon belüli, de a történelmi nagy 
Magyarország területéről származó teljes 
gyűjteményt.

A nemesi birtokokon történt építkezések-
nél csak jelzett téglákat használtak?
Igen, eleve csak jelzéssel gyártották őket, 
mert rengeteg per származott abból, ami-
kor például több téglaégető dolgozott egy 
égetőben, hogy ki, mennyi darabot készí-
tett el. Később, hogy ezt elkerüljék, min-
denki más jelzésű téglát gyártott. Előfor-
dul, hogy egy épületben egy adott korból 
több nemesi testvérnek a téglabélyege is 
benne lehet, például Aszódon, az evangéli-
kus tempom építéséhez a Podmaniczkyak 

riportMesélő téglák
Aki egyszerű építőanyagként vagy pusztán dekoratív díszítőelemként gondol egy téglára, valószínűleg nem találkozott még Botka Csabá-
val, és nem látta különleges, több ezer darabból álló gyűjteményét, amelynek szinte minden egyes darabjáról órákat tud mesélni. A több 
száz éves, jelzett téglák a történelem részei, régesrégi birtokok, kastélyok, várak, templomok, nemesi családok történetének hordozói, 
múltbéli viszályok és virágzó uradalmak tanúi. Az aszódi közönség már több alkalommal láthatta ennek a gazdag gyűjteménynek egy 
részét a különféle városi rendezvényeken, az Aszódi Nyári Forgatag idején három napon keresztül a kastélyban berendezett kiállításon 
csodálhatták meg a különleges darabokat, ahol a Botka Csaba által mesélt történetek nyomán életre kelt a múlt. Beszélgetésünk során 
kiderült, hogy a gyűjteménye folyamatos gyarapítása mellett az is nagyon fontos számára, hogy a hosszú évek alatt felkutatott története-
ket megoszthassa másokkal és más megvilágításba helyezze ezeket a végtelen információhalmazt őrző tárgyakat.
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adományozták a téglákat, a testvérek közül 
mindenki annyit, amennyit az anyagi ke-
retei megengedtek, s ezeket a saját monog-
ramjaikkal látták el. Ez más építmények 
esetében is előfordult, például Aszód fő-
terén volt egy régi kút, amelynek a tégla-
jelei alapján a testvérek közül hármat be 
lehetett azonosítani, és ebből a kút építési 
idejét is meg lehet határozni.

Sikerült máskor is a téglajelek segítségével 
meghatározni egy épület pontos korát? 
Egyszer a váckisújfalui templomban be-
szélgettem az ottani katolikus pappal, aki 
elmondta nekem, hogy nem tudják ponto-
san a templom építési idejét. Nekem akkor 
már volt egy sejtésem, hogy valószínűleg 
a Grassalkovich család építtette, mert 
az 1700-as években az ő tulajdonukban 
volt az a terület. Később meg is találtam 
a P.G.A.G. jelzésű téglákat a padláson 
egy régi pillér maradványaiból. Sok ré-
gész fordul az egyesülethez, ha találnak 
valamilyen falmaradványt, hogy kinek a 
téglája lehet. Nagyon mélyen kell fogla-
kozni ahhoz a témával, hogy akár egyet-
len apró jelből is be lehessen azonosítani a 
tégla származását és ezzel együtt a korát. 
Különösen igaz ez azokra a nagyobb tele-
pülésekre, ahol 6-8 várkapitány is volt és 
némelyik akár 30-40 évig tevékenykedett, 
amely időszak alatt többféle téglabélyeget 
használtak.

Sokan tudják rólad, hogy többgenerá-
ciós bádogos családból származol és 
magad is felmenőid mesterségét űzöd. 
Hogyan tudod összekapcsolni a hobbid 
a munkáddal?
A szakmámban is főleg a kihívások érde-
kelnek, a míves munkák, különleges meg-
oldások. Szeretem a díszmű bádogosságot, 
és szívesen vállalok ilyen feladatokat is. Az 
elmúlt évek során többször nagyobb épü-
letek, csarnokok, templomok munkálata-
iban vettem részt, így sokfelé járok, sok 
emberrel találkozom és mindig új infor-
mációkra találok. Különösen az idősebb 
korosztállyal folytatott beszélgetéseim 
során derül fény sok érdekességre, akár 
olyan adatokra, amelyek mentén előbbre 
lehet jutni a kutatásban. Mindig nagyon 
érdekelt Aszód története, és a Podmanicz-
ky családdal kapcsolatos kutatásom során 
nagyon sok érdekességre bukkantam, csa-
ládtörténetekre, de ipartörténeti külön-
legességekre is. Ekkor felmerült bennem, 
mennyire jó lenne megosztani mindezt 
Aszód lakosságával, és ez adta az ötletet, 
hogy elindítsam az Aszód Anno facebook 
oldalt, amelynek rögtön nagy sikere lett, 
és gyorsan rájöttem, hogy munka mellett, 
egyedül nem tudom kellő hatékonyság-
gal működtetni, ezért kerestem Aszódot  

szintén jól ismerő és a téma iránt érdeklő-
dő társakat, akik velem együtt kezelik az 
oldalt és ők is rengeteg információt osz-
tanak meg a csoport mostanra több ezres 
táborával.

Mit tapasztaltál, mennyire érdekli az 
embereket a múlt?
Sokan szívesen böngészik a régi képeket. 
Nem annyira a távoli múlt vonzza őket, 
inkább a város egykori képe, amelyre még 
néhányan emlékeznek, amit átéltek, vagy 
a családban hallottak róla. Én is annyira 
belemerültem ezeknek az emlékeknek a 
felkutatásába, hogy azon kaptam magam, 
hogy már szinte minden bontásnál ott 
vagyok Aszódon, és néha már számomra 
is megdöbbentő volt, mennyi régi fotó-
ra, tárgyra bukkanok egy-egy ilyen al-
kalommal. Nem egyszer konténerekből 
mentettem ki az Aszódhoz köthető do-
kumentumokat, gazdátlanná vált családi 
fotógyűjteményeket. Úgy érzem, ahogy 
megismerjük a múltat, egy egészen más 
kép tárul elénk a helyről, ahol élünk. Én 
már szinte látom magam körül a régi épü-
leteket, amikor Aszód utcáit járom.

Hány tégla van már a gyűjteményedben 
és mi a célod velük?
Jelenleg valahol négy és hatezer között van 
a számuk, de nagyon nehéz lenne ponto-
san megmondani, hiszen ez folyamatosan 
változik. Mindig kerülnek új darabok a 
gyűjteménybe, és olykor én is elajándé-
kozok néhányat. Régi vágyam, hogy egy 
magánmúzeumot hozzak létre, ami már 
készülőben van, jelenleg 6-700 tégla van 
kiállítva. Szeretnék több téglamúzeummal 
egy közösséget alkotni, ahol egymásnak 
ajánljuk fel a téglákat, bár ez részben már 
működik is. A múzeum egyben kulturális 
térként is működne, ahol ismeretterjesz-
tő előadásokat hallgathatna a közönség 
a témában. Szerintem erre is van igény, a 
kiállítások alkalmával azt tapasztaltam, 
hogy sokan szívesen hallgatják ezeket a 
történeteket.

Mindezek mellett csaknem három éve 
veszel részt az aszódi önkormányzat 
munkájában a képviselő-testület és a 
bizottságok tagjaként valamint az ügy-
rendi bizottság elnökeként. Mi az, amit 
fontos, megvalósítandó célnak érzel a 
város fejlődése szempontjából?
Elsősorban a közlekedés mielőbbi rendezé-
sét, a parkolás problémájának megoldását 
és ezzel együtt főként a város mellékútja-
in haladó, biztonságos kerékpárút kiala-
kítását. Nagyon szorgalmaznám a város 
külső területein különféle tanösvények, 
kiránduló útvonalak megvalósulását, fi-
gyelembe véve több korosztály igényeit, a 
könnyebb, idősebbek számára is kényel-
mesen bejárható köröktől a kirándulásra, 
sportolásra, akár túrakerékpározásra is 
alkalmas, több kilométeres szakaszokig. 
Szívem vágya a Berek parkosítása, rendbe 
tétele, ahol a gyermekek számára kialakí-
tott erdei játszótéren és a terület élővilágát 
bemutató tanösvényen kívül egy ifjúsági, 
szabadidős területet is létre lehetne hozni. 
A Galga nagy természeti kincsünk, amely-
nek a partján szintén érdekes lehetne egy 
tanösvény, sétaútvonal. A város kulturá-
lis élete szempontjából fontosnak tartom 
a város történelmének, hagyományainak 
életben tartását és a Podmaniczky család, 
mint az ország történetében is nagy jelen-
tőséggel bíró nemesi família emlékének 
ápolását és megtartását a köztudatban. A 
városba látogató turisták számára szintén 
hasznos információkkal szolgálna egy, a 
város történetét, épületeit és nevezetessé-
geit bemutató állandó szabadtéri kiállítás, 
bemutatótér. Ezen kívül a már meglévő és 
működő civil szervezetek mellé jó lenne 
minél több hasonló társulás a lakosság ré-
széről és akár olyan rendezvények, prog-
ramok is, amelyek az ő összefogásukkal 
jönnek létre. 

Köszönöm a beszélgetést és kívánom, 
hogy valósuljanak meg az elképzeléseid.

Zádori Mónika



Szeptember az óvodai és az iskolai évkez-
dés hónapja. Ilyenkor vetődik fel a szü-
lőkben valamint a szakemberekben, hogy 
a hatéves kisgyermek iskolaéretten ke-
rül-e be az első osztályba, vajon sikeresen 
el tudja-e végezni képességeinek kibonta-
koztatásával a tanulmányait? 
Néhány gondolattal kívánom megvilágí-
tani e fontos kérdésfeltevést.

Mindenekelőtt a családi nevelés döntően 
befolyásolja a gyermek beszéd-, és gondol-
kodás fejlődésének alakításával a későbbi 
személyiség kibontakozását. Ahol ez késik 
vagy elmarad, netán szegényes a beszéd, 
ott a gondolkodás és a viselkedés fejlődése 
is rendszerint lelassul.

A gyermek az érzelmek talaján kialaku-
ló családi mintákkal azonosul. Átveszi 
a körülötte élők, a vele foglalkozó csa-
ládtagok beszédmodorát, viselkedését,  
mozdulatait, szokásait. 

Az, hogy ennek a stabil kapcsolatnak a 
hiánya vagy részleges sérülése mit jelent, 
tapasztalható azoknál a családoknál, ahol 
mind a két szülő, vagy csak az egyik is hi-
ányzik a mindennapi életből. Ez többnyire 
súlyos gondot jelent.

A kisgyermekkorban kialakult beszéd, 
viselkedés szívósan rögzül, automatizáló-
dik. Ezek a káros tendenciájú folyamatok 
a későbbiekben igen nehezen, vagy egyál-
talán nem nevelhetők át. Nagyon fontos 
tehát a megfelelő beszéd-, és viselkedés-
minta elsajátítása.

A gyermek érzelmi élete, magatartása, 
esetleges kommunikációs zavarai gyak-
ran a családban tapasztalt problémákra 
vezethetők vissza. A figyelem hiánya, a 
beszédfélelem, bohóckodás, agresszivi-
tás, vissza-visszatérő neurotikus tüne-
tek például: ujjszopás, dadogás, érdekte-
lenség, gátlásosság is jelezhetik a korai  
elhibázott családi nevelést. 

A családi anyanyelvi neveléssel az anyá-
nak, és az egész családnak kell megterem-
teni a beszédet, amelyet az óvoda, majd az 
iskola tovább fejleszt. Kutatások igazolják, 
hogy 3-6 éves korig – a még nem túl súlyos 
esetek – viszonylag jól korrigálhatók, ha 
megfelelő körülmények között, megfelelő 
módszerekkel nevelik az ilyen hátrányok 
között élő gyermekeket. 

A kisgyermek tehát fokozatosan sajátítja el 
a normális testi és lelki fejlődése mellett a 
beszédet, mint a kommunikáció eszközét.

A korai fokozatban közismert tény, hogy 
jó néhány gyermek nem úgy ejti az egyes 
hangokat, mint ahogy azokat ejteni kelle-
ne. Ez természeteses jelenség, szaknyelven 
fiziológiás pöszeségnek nevezzük. Leg-
többször önmagától is megszűnik.

Korrekcióra akkor kerül sor, ha már nem 
számíthatunk spontán megszűnésre. En-
nek az eldöntésére azonban a szakember 
avatott, vagyis a logopédus. Az óvodának 
az iskolára való felkészítésében egyik leg-
fontosabb feladata, hogy minden iskolába 
kerülő gyermek tisztán beszéljen. Ez csak 
az időben alkalmazott megfelelő beszéd-
neveléssel, logopédiai kezeléssel érhető el.

Vannak olyan gyermekek, akik a szak-
szerű óvodai pedagógiai fejlesztésekkel 
sem lépnek előre, vagy csak igen lassan. 
Fogyatékosságuk gyermek szakorvosok, 
pszichológusok, mozgásterapeuták és más 
szakirányú szakemberek együttes fejlesz-
tésével korrigálható.

Mindenesetre nem szabad megfeledkez-
ni az édesanya, valamint a család nevelő, 
oktató szerepéről és a szakemberek rend-
szeres, irányt mutató  feladatairól. Ez nagy 
megterhelést jelent mindenkinek, de hin-
ni kell, hogy a befektetett munka előbb-
utóbb a kisgyermek javára válik.

Kovács István  
gyógypedagógiai tanár-logopédus

12ASZÓDI TÜKÖR

A helyes beszéd kialakulása
A CSALÁDI MINTA FONTOSSÁGA

Szeretettel köszönjük mindazoknak az együttérzését, 
akik Detre János lelkész esperes temetésén részt vettek,  
imádsággal, virággal és koszorúval búcsúztak tőle.

A feltámadás reményében: a gyászoló feleség és két fia
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FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:
Aszód Baross u. 4.

(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

dr. Karayné  
dr. Lóska Izabella  
(30) 452 9674

dr. Jólesz József
(28) 402-031 
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR
szeptember 4.,18.  
október 2.,16., 30.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

szeptember 11., 25.
október 9., 23.

Az idei nyári szünetben két napközis tábort szerveztünk 
a 8-12 éves korosztály számára. Mindkettő maximális lét-
számmal működött, hasonló témakörben, ám mégis más-
más tematikával. Köszönjük az érdeklődést és a bizalmat.

Az első turnus június végén indult. VÁROSjáró táborunk 
az NKA Könyvtárak és levéltárak kollégiuma által kiírt 
pályázaton nyert 350.000 Ft-os támogatással valósult 
meg. A tematika szerint haladva minden nap elutaztunk 
Budapestre. Bejártuk a Várnegyedet, majd  a Füvészkert 
és a Grund környékét Kaposi Ildikó ifjúsági irodalmi 
szakember vezetésével, aki mindenféle „titkokat” árult 
el az ott található épületekről, az Andrássy út környékét 
Halmai Gergő gyermekkönyvtáros kalauzolásával, aki 
ott nőtt fel, és érdekes történeteket mesélt a gyerekeknek. 
Megcsodáltuk az Operaházat, amelyet Szirb György bal-
ettmester mutatott meg nekünk, és ahol fény derült a ti-
tokra: Mi köze Podmaniczky bárónak az Operaházhoz? 
Ezt követő napon bebarangoltuk a Városligetet, és az ot-
tani nagy játszótéren töltöttük el az időt. Végül pénteken 
a Gödöllői Királyi Kastély rejtett zugait tekintettük meg 
herceg Egérváry Elemér naplója alapján. A perzselő hőség 
ellenére a gyerkőcök hősként rótták a kilométereket és él-
ményekkel telve érkeztek haza minden nap. 
A második tábor Verne 80 nap alatt a Föld körül c. re-
gényére épült. A történetben szereplő tájakról beszélget-
tünk, gyűjtöttünk információkat és azokhoz kapcsolódó 
dolgokat készítettünk. Festettünk teáscsészét. Minden 
délután a saját kis csészénkből fogyasztottuk el a „tizen-
ötórai teát”. Készítettünk léghajókat is. Vendégként érkezett a táborozókhoz Rakonczay Gábor ext-
rém sportoló. Mesélt tengerekről, hegyekről, jégvilágról. Saját kalandjairól szóló, fotókkal illusztrált 
előadása beszélgetéssé alakult a délelőtt végre. Itt volt velünk Kállay Péter, aki szebbnél szebb siklókat 
hozott magával. Megismerhettük azok fajtáit, élőhelyét, szokásaikat. A foglalkozás végén a bátrabbak 
kézbe vehették az állatokat, természetesen szigorú felügyelet mellett. Kirándultunk is. A Közlekedési 
Múzeum Poggyászmesék c. múzeumpedagógiai foglalkozása igen érdekes volt. Beültünk a régi vo-
natok vagonjaiba, felmászhattunk a mozdonyokra, és sok-sok érdekességet tudtunk meg a régi idők 
utazási szokásairól. Ezután felültünk a fogaskerekűre, és utaztunk vele a Széchenyi-hegyre. Kellemes, 
izgalmas hetet töltöttünk együtt a gyerekekkel.

A tábori munkában segítségünkre volt több önkéntes. Köszönjük a munkáját Czigány Rebeka óvoda-
pedagógusnak, aki az ötleteléstől a megvalósításig részt vett mindkét táborban. A diákoknak: Bodó 
Barnabásnak, aki már 13 éve táborozik velünk minden nyáron, Hercsényi Kírának és Péterfi Emő-
kének, akik játék ötleteikkel és kézműves tudásukkal segítették a munkánkat, és természetesen az 
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásoknak is.  Jövőre folytatjuk!

Nagy Judit
gyermekkönyvtáros

Olvasótáborok az  
AIKI könyvtárában



https://luxhazak.hu/
https://kulturaaszod.hu/
https://kulturaaszod.hu/


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

D E S I G N  S T Ú D I Ó

d mon
Egyedi reklámanyagok és  

hirdetések tervezése,  
teljeskörű nyomdai szolgáltatás 

a Dimoni Design Stúdióban.  

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

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

Apesz 2.0Söröző és Züllöde
Szeretettel ajánljuk Mindenki figyelmébe Aszód és 
környéke egyik legszebb, legigényesebb vendéglátó- 
ipari egységét, amely az elmúlt évek alatt nagyon 
sok, jól sikerült rendezvénynek adott otthont.

Születésnapok, névnapok, legény- és leány- 
búcsúk, osztálytalálkozók, céges csapatépítő 
összejövetelek vagy egyszerűen csak baráti társa-
ságok kellemes időtöltése színesítette az elmúlt 6 év 
eseményeit.

Továbbiakban is szeretettel várunk Mindenkit   
kedves kiszolgálással, tágas, tiszta vendégtérrel, 
széles italválasztékkal, árnyas, igényes kerthe-
lyiséggel, melynek része egy szeparálható „VIP” 
rész zártkörűbb rendezvényekre, akár bográcsozási 
lehetőséggel.

Egy apró kis kedveskedés Vendégeink számára, 
2022-ben minden hétfőtől szerdáig a csocsó- 
billiárd-darts gépek használata ingyenes!

APESZ 2.0 Kft.  
Aszód, Bethlen Gábor utca 13/A

Molnár Sándor 06 30 439-0942

Találkozunk az Apeszban,  
jó szórakozást kívánunk!

https://www.temetkezesaszod.hu/
https://www.facebook.com/Dimonidesig
http://hatalyakoptika.hu/
https://www.facebook.com/apesz2.0


https://civil.hu/lakossagi-ugyfeleinknek/
https://autoscope.hu/

