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Aszódi        tükör

Rendhagyó módon indult a 2023-as év Aszódon. 
Január 1-én, Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulóján az Aszódi Integrált Kulturális  
Intézmény munkatársai közös újév köszön-
tésre várták a város lakosságát a költő egykori 
iskolájánál. A szép számmal összegyűlt kö-
zönségnek igazán felemelő és nem mindenna-
pi élményben volt része, amely az emlékezés 
mellett a jövőbe vetett hitet és reménységet 
is erősítette. Az ünnepi hangulatot Bencze  
Mátyás és galgamenti népzenész növendékei 
tolmácsolásában felhangzó dallamok tették 
teljessé, a hagyományőrzők által felelevenített 
újévi szokások, a karikás ostor csergetéssel 
és a kolompokkal keltett zaj pedig remélhe-
tőleg valóban messzire űzte a balszerencsét, 
hogy egy termékeny, eredményes új eszten-
dőbe léphessünk. A déli harangszó, 2023-ban 
az első, mintha újult erővel zengett volna ez 
alkalommal, messzire visszhangozva a mind-
annyiunkban megfogalmazódó kívánságokat, 
reményeket, elhatározásokat. Asztalos Tamás, 
a múzeum tudományos munkatársa köszön-
tő beszédében felidézte az 1823-as esztendőt, 

melyben nemcsak Petőfi, de a magyar kultúra 
és történelem több neves személyisége is világ-
ra jött, és amely számos különleges esemény és 
nagyszerű felfedezés tanúja volt. „Mi Aszódiak 
szerencsések vagyunk, hogy annak a Kiskőrö-
sön felsíró újszülött szüleinek voltak aszódi és 
környékbeli kötődései és így az életével varga-
betűket író gyermek felnőtté válásának hely-
színe Aszód, a latin iskola lehetett.” – mondta 
Asztalos Tamás, aki arról is beszélt, milyen 
fontos három év volt ez a költő életében, szemé-
lyiség formálódásában és életútjának, sorsának 
alakulásában. Az ünnepséget koszorúzás zárta 
a Petőfi szobornál, ezzel is tisztelegve a költő 
emléke előtt, majd a jelenlévők pezsgős koc-
cintással kívántak boldog új évet egymásnak, 
s még hosszasan elbeszélgettek a muzsikaszó 
mellett. A kellemes, enyhe időben senki nem 
sietett haza, s így egy valóban oldott, jó hangu-
latú évkezdésben lehetett részünk. Köszönjük a 
szervezőknek! Eredményekben gazdag, békés, 
boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

Zádori Mónika

Közös újév köszöntés

ŐRANGYAL MIKROCHIP 
OLVASÓVAL
Strihovanecz-Guba Viktória nem-
csak a munkaidejében foglalkozik 
az állatokkal, civilben is foglalkoz-
tatja őket a sorsuk és segít rajtuk.

Cikkünk a 4. oldalon olvasható

EMELETES ÉLMÉNY A 
SÍNEKEN
Eddig csak csodáltuk őket, de de-
cember közepe óta már Aszódról 
is közlekedhetünk a kényelmes és 
modern emeletes vonatokkal. 

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

BARANGOLÁS MESÉS 
TÁJAKON  
Az Aszódi Szabadidősport Egye-
sület túranaptára az elmúlt évben 
is betelt, minden hónapban újabb 
felfedezés várt rájuk.

Cikkünk a 13. oldalon olvasható



Petőfi Sándor: 
GALGAPARTIHOZ
Üdvözöllek messze bérctetőkről, 
Szent helyek! 
Hol a Galga lassu andalgással 
Hempelyeg. 
  
Hol pályája éden volt a gyermek- 
Ifjunak. 
Hol az életüdv örömvirági 
Nyíltanak. 
  
Lángszerelmem szép viszonozója, 
Barna lány, 
Emlékezve küldsz-e még sohajt a 
Szív után, 
  
Mellyet annyi kéjnek bölcsejében 
Ringatál, 
Mellynek első éneket lantjára 
Te csalál? 
  
Ah, rád vissza bús könyhullatással 
Néz szemem: 
Vesztve téged vésze boldogságom, 
Mindenem! 
  

Gréc, 1840, május 1. 
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Elkészültek és a helyükre kerültek városunk új üdvözlőtáblái. Az időtálló fém konstrukciókon elhelyezett táblák a Hatvani út, a Falujá-
rók útja és a Széchenyi utca városhatárhoz közeli szakaszán, illetve a Şişecam nyugati teherkapujának közelében, "Isten hozta Aszódon" 
felirattal üdvözlik a járművel érkezőket; hátoldalukon a "Visszavárjuk Aszódra!" felirat olvasható. A város néhány nevezetes épületét  
bemutató grafikát a Civertan Stúdió, a fém tartóvázat a Side-Line Kft. készítette. A szerkezetek beállítását társadalmi munkában a  
Holding Bau Kft. végezte. Köszönjük munkájukat!

ÜDVÖZLET AZ ÉRKEZŐKNEK

Mostanra remélhetőleg minden háztartásba eljutott Aszód  
város 2023. évi falinaptára, amelynek témája ebben az évben a  
Petőfi-emlékévhez igazodik. 

Ahogy az elmúlt években, úgy ez alkalommal is fontos 
szempont volt a naptár megalkotásánál, hogy a benne ta-
lálható képek és információk, gyűjthető és később is fella-
pozható, a város múltjához és jelenéhez kapcsolódó érde-
kességekkel szolgáljanak a lakosság számára. Idén hónapról  
hónapra Petőfi Sándor aszódi diákéveinek emlékeivel ismerked-
hetnek meg az olvasók, s ráadásként, a hátsó borítón szereplő 
térkép segítségével, fel is kereshetik a városban található és a nap-
tárban is szereplő Petőfi-emlékhelyeket. 

Amennyiben van olyan háztartás, ahová nem érkezett meg a  
naptár egy példánya, jelezze a polgármesteri hivatal titkársá-
gán, a 06 (28) 500-666-os telefonszámon, vagy személyesen a 
Kossuth Lajos u. 59. szám alatt.

MEGJELENT A 2023-AS 
VÁROSI FALINAPTÁR

2023PETŐFI 200
Szobrok, táblák, emlékművek
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Petőfi aszódi éveire emlékezve és Petőfi költeményeitől ihletetten több vers, színdarab és képzőművészeti alkotás is készült. Itt említhetők a gimnázium Petőfi-szobrát készítő 
Morzsa-Morhardt Gyula diákkorában készített portrészobrai, Osváth Gedeon színműve, A halhatatlan diák (1937), amiből rádiójáték is készült (1939), valamint Tatár András diák 
verseskötete (1941). Velten Armand, a gimnázium rajztanára 1919-1922 között festette meg a rajzterem falára a Füstbement terv és a Galgapartihoz című Petőfi versek ihlette fres-
kóit, amiket a vezetése alatt álló diákok ornamentikus díszítéssel egészítettek ki. A mai Galéria épület falán lévő freskókat a háború után lemeszelték, s ma már csak egy fénykép 
és néhány újságcikk őrzi az emléküket. Ugyanakkor Barlai Béla egykori evangélikus tanító az 1970-es években megfestette a Galgapartihoz című freskót, ami ma a  VSzC Petőfi 
Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium főépületében látható.
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Petőfi születésének centenáriuma alkalmából, 1922. december 3-án, 1500 főnyi tömeg jelenlétében a Petőfi Társaság emléktáblát helyezett el az egykor lakóhelyéül szolgáló ház 
helyére épített szép polgárházon. A gyermek költő aszódi diákévei alatt özv. Neumann Frigyesné kékfestő házában lakott és mások mellett lakótársa volt Petőfi István (1825-1880), a 
költő öccse és Sárkány Sámuel (1823-1911) későbbi evangélikus püspök is. Az eredeti házról mindössze annyit lehet tudni, hogy sárgára festett, három ablakos, a 20. században már 
ódivatúnak számító kis ház volt. (Séta 1.)

A PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG FELHÍVÁSA:

CSALÓ HÁZAL SZÉNMONOXID-ÉRZÉKELŐKKEL!
Január második hetében csalók az „államra” hivatkozva csengettek be Aszódon lakásokba és próbáltak eladni szénmonoxid- 
érzékelőket. Fontos tudni, hogy a magánlakásokba nem kötelező szénmonoxid-érzékelőt felszerelni, senki nem bírságol azért, 
ha valakinek nincs ilyen készüléke. A katasztrófavédelem munkatársai nem árulnak ilyen berendezéseket, és a szervezet  
nevében sem jogosult erre senki. Igazgatóságunk ezzel együtt felhívja a figyelmet arra, hogy egy jó minőségű, pár ezer forintért 
beszerezhető érzékelő életet menthet! A katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak az érzékelőknek a listája, amelyek meg-
felelő biztonságot nyújtanak.

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt kéri, ha bárki találkozik, vagy találkozott csalóval, 
tegyen feljelentést a rendőrségen, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a rendőrséget.

! !
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Mikor határoztad el, hogy ezt a hivatást választod?
Mindig szerettem állatokkal foglalkozni, kisgyerek koromtól  jár-
tam lovagolni, lovas táborokba, aztán később is ebbe az irányba 
indultam a tanulás és a munka szempontjából is. Dolgoztam egy 
ideig lovas területen, de egy ponton szükségesnek éreztem a vál-
tást. Mivel továbbra is állatokkal szerettem volna foglalkozni, en-
nek megfelelően keresgéltem és rátaláltam az állatorvosi asszisz-
tens hivatásra, ami rögtön megtetszett, így elvégeztem a képzést és 
képesítést szereztem. Ennek már nyolc éve, azóta dolgozom ebben 
a szakmában. Ezen a területen óhatatlan, hogy előbb-utóbb az em-
ber az állatmentéssel, a kóbor állatok felkarolásával is kapcsolatba 
kerül, hiszen gyakran behoznak utcán talált állatokat a rendelőbe, 
akiknek vagy megkerül a gazdájuk, vagy nem, de mindenképp 
gondoskodni kell a további sorsukról. Ezáltal egyre több állatvédő 
szervezettel találkoztam, segítettük egymást. 

Mi késztetett arra, hogy az aszódi lakosság számára létrehozz 
egy ilyen témájú facebook csoportot?
A pályafutásomat az aszódi Turul állatorvosi rendelőben kezdtem, 
és amikor egyre több ilyen esettel találkoztam, arra gondoltam, 
hogy ennek segítségével könnyebben megtalálhatják a gazdák 
elkóborolt kedvencüket. Most ugyan a sződi Pille Vet állatorvosi 
rendelőben dolgozom, de az oldal azóta is él, sőt, egyre népesebb 
tábora lett, és amikor gyakran szembesültem azzal a problémával, 
hogy a kóbor állatra lelt, segíteni vágyó emberek hétvégén, vagy 
hétköznap a rendelő zárva tartása idején nem tudják hova vinni a 
chip leolvasására az állatot, a szüleimtől kaptam egy chip olvasót, 

amely lehetővé tette, hogy bármikor beazonosíthassak egy chip-
pel rendelkező állatot. A chip egy tizenöt jegyű számsort ad ki, 
ami még önmagában nem mond semmit, de az állatorvosok által 
hozzáférhető adatbázisban szerepelnek a kódhoz tartozó adatok. 
Később már kialakult egy olyan kör a csoport tagjaiból, akik al-
kalomadtán szívesen segítettek egy-egy esetnél, akár bevitték az 
állatot a rendelőbe, leolvastatták a chipet és elküldték nekem az 
adatokat, hogy tudjak intézkedni. Mivel a munkám és a magánéle-
tem miatt mostanában  jóval ritkábban vagyok Aszódon, nagyon 
szeretném elérni, hogy legyen helyben is valaki, aki mindig tud 
segíteni és akihez akár egy chip olvasót is kihelyezhetnénk, hogy 
minél gyorsabban rendeződhessen egy-egy eset. Egyelőre bárhol 
is vagyok, én jövök a chip olvasóval, ha hívnak, mint például teg-
nap este, amikor a Lidl parkolóban szaladgált egy gazdátlan kutya 
és kértek, hogy nézzem meg a chipjét. Szerencsére éppen itt voltam 
Aszódon, így leszaladtam és a chip adatok segítségével nagyon 
gyorsan meg is találtuk a gazdit, aki azonnal, örömmel jött érte, 
így szerencsésen megoldódott ez az eset. Minél gyorsabban sor ke-
rül a chip olvasásra, annál nagyobb az esélye, hogy hazajut a ku-
tyus. Leggyakrabban az történik, hogy elkóborolnak, egyre mesz-
szebb mennek, míg már olyan távolságra jutnak, ahonnan nem 
tudnak visszatalálni. Volt például egy kutya, aki Domonyvölgyből 
egészen Hatvanig jutott, ahol szerencsére rátaláltak, így hazaju-
tott, de jellemzően óriási távokat képesek megtenni, különösen, 
ha megrémülnek vagy menekülnek. Sajnos szilveszter környékén 
megszaporodnak az ilyen esetek, a környékbeli településekről töb-
ben összefogtunk, akik chip olvasóval rendelkezünk, hogy vala-
ki mindig elérhető legyen segítségnyújtáshoz. Ezt mindannyian 
önkéntes alapon, munka és család mellett csináljuk, ezért fontos, 
hogy minél többen legyünk, akikre számítani lehet. 

Mit lehet tenni, ha egy talált kutyában nincs chip?
Ilyenkor rendszerint állatvédő szervezetektől, alapítványoktól 
kérünk segítséget, hiszen, ha a gazdát nem tudjuk felkutatni, az 
elhelyezés a legnagyobb probléma. Megdöbbentő, hogy még min-
dig milyen sok állat nem rendelkezik chippel, holott már tíz éve 
kötelező. Nagyon jó lenne egy környékbeli menhely, vagy valaki, 
aki tud abban segíteni, hogy ilyen esetekben biztosítsa az átmeneti 
elhelyezését ezeknek az állatoknak. Igaz, Gödöllőn van menhely, 
de ők csak Gödöllő környékéről fogadhatnak kóbor kutyákat. 
Aszód térségében egyelőre nincs ilyen lehetőség, mindössze egy 
szerződött ebrendész van, aki hivatalosan elszállíthatja a kóbor 
állatot, de ez nem az ideális megoldás, mert ő nem menhelyre, ha-
nem ebrendészeti telepre viszi, ahol nem maradhat korlátlan ideig 
a kutya. Azt tapasztaltam, hogy sokan nincsenek is tisztában vele, 

riport
Őrangyal mikrochip olvasóval 
ÖNKÉNTES MUNKA AZ ÁLLATOKÉRT
Az újév beköszönte a legtöbb állatvédő szervezet számára sűrű, megpróbáltatásokkal teli időszak, hiszen évről évre állatok százai 
menekülnek el otthonról megriadva a szilveszteri petárdázások és tűzijátékok számukra szinte elviselhetetlen robajától. Bár a szak-
emberek minden alkalommal felhívják az állattartók figyelmét a veszélyre, valamint a háziállatok biztonságához és nyugalmához 
szükséges intézkedésekre, mégis rengeteg kétségbeesett kutya és gazdi szorul ilyenkor segítségre, és sok lelkes önkéntes munkája szük-
séges ahhoz, hogy az elkóborolt házi kedvenc hazakerülhessen. A menhelyek folyamatos telítettsége és a közösségi oldalakon meg-
osztásra kerülő, gazdátlanul kóborló kutyákról szóló bejegyzések sokasága azonban azt bizonyítja, hogy ez nem csupán időszakos, 
hanem sajnos egy folyamatosan fennálló probléma, amivel, ahogy országszerte, úgy Aszódon is sűrűn szembesülhetünk. Szerencsére 
sokan vannak közöttünk, akiket nem hagy hidegen az állatok sorsa és szívesen felvállalják, hogy lehetőségeikhez mérten segítséget 
nyújtsanak. Strihovanecz-Guba Viktória állatorvosi asszisztens, az Aszódi kóbor és gazdi kereső állatok nevű facebook csoport lét-
rehozója nemcsak munkaidőben állatbarát, hanem valóban szívügyének tekinti, hogy a szerencsétlenül járt állatok helyzete a lehető 
leghamarabb rendeződjön és a reménytelenül kószáló kutyusok megtalálják gazdájukat, vagy ennek hiányában új, biztonságot adó 
otthonra leljenek.



5 2023 JANUÁR

hogy van egy ilyen telep, ahová elviszik a kóborló 
kutyákat Aszód területéről is, bár nem helyben, 
hanem Vácszentlászlón található. Jó tudni, hogy 
itt is érdemes keresni az eltűnt kutyusokat. 

Mit tegyünk, ha látunk egy szabadon kóborló 
állatot?
Semmiképp se menjünk el mellette, ha másra 
nincs módunk, legalább fotózzuk le, tegyük fel 
a csoportba, írjuk le, merre láttuk, hátha valaki 
felismeri. Ez már önmagában nagy segítség, leg-
utóbb például felkerült a csoportba egy kartali 
tacskó, akit többen is láttak és lefotóztak, aztán 
kiderült, hogy a gazdája már hetek óta keresi, így 
végül sikerült összehozni őket és hazakerült. Az 
idő azonban ez esetben is fontos tényező, hiszen 
a kutya folyamatos mozgásban van, és mire oda-
ér a segítség, talán már egészen máshol tartózko-
dik. Ezért, ha a kutya engedi, fogjuk meg, és, ha 
nincs módunk elvinni egy állatorvosi rendelőbe, 
vagy valahogyan leolvastatni a chipjét, marad-
junk mellette és kérjünk segítséget, esetleg he-
lyezzük biztonságba, mert az a legrosszabb, ha 
továbbra is szabadon kószál. Előfordul, hogy a 
talált állatot valamilyen oknál fogva nem lehet 
megfogni, esetleg tart tőle a megtaláló, de ha azt 
látjuk, hogy egy állat segítségre szorul, minden-
képp tegyünk valamit. Sajnos szomorú esetek is 
vannak, nemrég például járta az utcákat a város-
ban egy nagy testű kutya, akinek teljesen bele 
volt nőve a húsába a lánc a nyakán és borzalmas 
állapotban volt. Többen lefotózták és beküldték a 
képét, de senki nem segített, így végül már nem 
lehetett megmenteni. Ha ennyire nyilvánvaló 
esettel szembesülünk, minél hamarabb segít-
sünk és jutassuk állatorvoshoz az állatot. 

Bár az állatvédelmi törvény világosan megha-
tározza az állattartással kapcsolatos követel-
ményeket, tiltva a folyamatos láncon tartást 
és előírva az alkalmi láncon tartás szabályait, 
sokan ezt nem veszik figyelembe és embertelen 
körülmények között tartják a kutyájukat. Mit 
tehetünk, ha ilyet látunk?
Mivel a törvény egyértelműen védi az állatot, 
mindenképpen be kell jelenteni vagy a rend-
őrség, vagy a település jegyzője felé. Ezt akár 
névtelenül is meg lehet tenni, ha esetleg nem 
akar valaki személyes konfliktusba bonyolódni. 
Egyébként az oldalra is érkeznek ilyen megkere-
sések, ezekben az esetekben is mindent megte-
szünk, hogy segítsünk.

Volt már arra példa, hogy egy ilyen bejelen-
tésnek köszönhetően sikerült pozitív ered-
ményt elérni?
Igen, nem is egyszer. Az egyik legeredményesebb 
talán, amikor egy nagyon lesoványodott, láncon 
tartott kutyusra hívták fel a figyelmünket. A 
gazda többször fel lett szólítva, hogy változtas-
son a körülményeken, ami nem történt meg, a 
kutya egyre rosszabb állapotba került, míg hiva-
talos úton elkobozták tőle és egy állatvédő szer-
vezet segítségével új gazdára talált. Azóta valódi 
házi kedvencként, a kanapén heverészve éli az 
életét. Ezek az esetek valóban erőt adnak, hiszen 
nagyon felemelő érzés látni, hogy mennyire sok 
pozitív változást lehet elérni egy állat életében. 
Valójában egy társadalmi szintű szemléletvál-
tásra lenne szükség e téren, hiszen sokan ma is 
egy kézlegyintéssel elintézik ezt a problémát, 
pedig az állatot nem kell emberként kezelnünk 
ahhoz, hogy belássuk, ő is egy érző lény, akinek 
megfelelő életkörülményekre, élelemre, otthon-
ra van szüksége, aki ugyanúgy érez fájdalmat, 
szenvedést. 
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Úgy tudom, az örökbefogadás folyamata sem egyszerű, a men-
helyek, állatvédő szervezetek, alapítványok komoly feltételek-
hez kötik a befogadást.
Ennek az az oka, hogy sokan, akik nem pénzért, tenyésztőtől, ha-
nem menhelyről vesznek magukhoz kutyát, nem okvetlenül felelős 
állattartók, és nem biztosítják a megfelelő körülményeket az állat 
számára. Ezért ezek nagyrészt tapasztalatokon alapuló előírások, 
amelynek részét képezik többnyire az előzetes környezettanulmá-
nyok is. Gyakran kérnek az örökbefogadótól egy jelképes összeget, 
ami részben fedezi az állattal kapcsolatos addigi minimális költsé-
geket, mint például a chipelést, az oltást és az ellátásával, etetésével 
járó kiadásokat. Ez mind óriási anyagi megterhelés a menhelyek 
számára is, amit ilyen módon egy kicsit vissza tudnak forgatni 
a saját további működésük érdekében. Ezek a feltételek egyfajta 
szűrőként is működnek, hiszen ha valaki már a kezdetekkor haj-
landó költeni az állatra, az talán a későbbiekben is megteszi majd. 
Mindezek ellenére is számtalanszor megtörténik, hogy egy kutya 
rövid időn belül visszakerül a menhelyre, mert az örökbefogadók 
esetleg nem számolnak azzal, hogy milyen plusz feladatokkal jár 
az állattartás.  Gyakori probléma, hogy örökbe fogadnak vagy 
megvásárolnak egy olyan állatot, amelynek tartására nincs felké-
szülve igazán a család, esetleg nincsenek tisztában az adott fajta 
jellemzőivel. Amikor szembesülnek azzal, hogy hatalmas felfordu-
lást csinálnak a házban, vagy állandóan elszöknek, esetleg olyan 
mozgásigényük van, amit nem tudnak nekik biztosítani, akkor 
szeretnének mihamarabb megszabadulni tőle. Mindenképp tájé-
kozódjunk előre, akár az interneten, vagy szakembertől, esetleg 
a menhelyeken, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkező kutyát 
válasszunk, amit össze tudunk egyeztetni a saját életvitelünkkel. 
Az sem mellékes, hogy bizonyos fajtabetegségek kezelése komoly 
költségekkel jár. Például az ételallergia egy életen át tartó odafigye-
lést igényel, folyamatos orvosi kontrollt, speciális tápok biztosítá-
sát. Az élelmiszerallergia gyakoribb, mint gondolnánk, de ugyan-
úgy lehetnek akár parlagfűre, különböző pollenekre is allergiásak, 
mint az emberek és hasonló kezelést is igényelnek. Figyelembe kell 

venni, hogy rengeteg féle betegsége lehet egy kutyának is, és az ál-
latorvosi kezelés is nagyon költséges. Szintén nem mindenki tudja, 
hogy már több biztosítónál is lehet kisállat-biztosítást kötni, gyak-
ran lakásbiztosításokhoz kapcsolódóan is van erre lehetőség, ami 
rendkívüli költség esetén komoly segítség lehet.

Gyakran az út szélén is lehet találni akár egy egész alomnyi 
kölyökkutyát, mi ebben az esetben a legjobb, amit tehetünk?
Kölyökállatok esetében fokozottan igaz, hogy minden óra számít, 
hiszen nekik sűrűn kell táplálékhoz jutniuk, ráadásul téli hidegben 
a kihűlés, nyári kánikulában pedig a hőguta és a kiszáradás veszé-
lye is fenyegeti őket. A kölyökállatot semmiképp ne hagyjuk ott, 
ilyenkor azonnali segítség szükséges, meleg, biztonságos helyre 
kell vinnünk őket, friss vizet, élelmet adni nekik. 

Neked milyen állataid vannak?
Több állatom van jelenleg is, próbálok minél többet magamhoz 
venni az ésszerűség határain belül, így van két út szélén talált tör-
pe nyuszim, két cicám és három kutyám, de rendszeresen vannak 
alkalmi „vendégeink” is. Általában mindig megtalálnak a kóbor 
állatok, hol a kapunk elé ül le egy gazdátlan kutyus, hol az autóm 
körül bóklászik egy másik, én pedig vigyázok rájuk addig, amíg 
megfelelő helyet találok nekik. A munkámnak köszönhetően 
ilyenkor azonnal áteshetnek a szükséges orvosi vizsgálatokon. 
Minden talált állat esetében fontos, hogy körültekintőek legyünk, 
hiszen egy kóbor állat sok betegséget hordozhat, így ha haza is vi-
szünk egyet, először lehetőség szerint tartsuk elkülönítve, megfi-
gyelésre, amíg a szükséges szűrések megtörténnek és megkapja a 
kötelező oltásokat.

Ennyi idő elteltével hogyan értékeled a csoport működését, il-
letve milyen további terveid vannak ezen a területen?
Nagyon eredményesnek érzem, mert sok kutya került már haza 
ennek köszönhetően, rengeteg pozitív tapasztalatot szereztem és 
sok segítőkész emberrel ismerkedtem meg általa. Terveim között 
szerepel egy minden gazda számára ingyenesen elérhető előadás 
sorozat Aszódon, ahol különféle témákban választ kaphatnának 
a kérdéseikre és esetleg új, hasznos információkhoz juthatnának. 
Szívesen vállalnám ezt bizonyos időközönkénti rendszerességgel, 
alkalmanként olyan előadók meghívásával, akik egy-egy téma 
szakértői. Szívesen tartanék alapképzéseket is a gazdiknak egész-
ségügyi alapkérdésekből. Naponta találkozunk azzal, hogy a ku-
tyatulajdonosok jelentős része még nem is hallott például a szívfér-
gességről, ami pedig egy nagyon is jelenlévő és veszélyes kór, amit 
a szúnyogok terjesztenek és a betegség egy része, a bőrféreg például 
emberre is veszélyes. A megfelelő óvintézkedésekkel azonban ez is 
megelőzhető. El tudok képzelni akár egy klubszerű működést, ami 
egyben közösségépítő erővel is bírna, lehetőséget adna a gazdiknak 
a találkozásra, tapasztalatcserére. Szívesen fogadnék ennek a meg-
szervezéséhez segítséget, bárki felkereshet, aki szívesen csatlakoz-
na egy ilyen kezdeményezéshez, akár szervező munkával, akár egy 
megfelelő helyszín biztosításával. 

Köszönöm a beszélgetést, a munkádat és remélem, mihamarabb 
valóra válik ez a terv.

Zádori Mónika

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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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 – január 5., 19.  február 2., 16.   FENYŐGYŰJTÉS – január 12., 26.

ASZÓD 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS 
ZÖLDHULLADÉK 2023. I. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon történik! 

Fenyőgyűjtés: Január 12.; 26. 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft által 
.

kibocsátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 
mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a honlapunkon megtalálható értékesítési helyeken lehet beszerezni bruttó 180 Ft/db 
egységáron. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2023. 

Január Február Március Április Május Június 

5., 19 2.; 16 2.; 16.; 30 13., 27 11., 25 8.; 22 

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék kihelyezhető sárga tetejű 
szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényzetben vagy bármely átlátszó zsákban. 

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként EGY alkalommal (2m3 / alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 28/561-200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. A nagyobb darabos (pl. 
bútor) lomhulladékot kérjük, lapra szerelve, összedarabolva helyezzék ki. 

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei: 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 
DTkH Nonprofit Kft. 

2100, Gödöllő, 
Dózsa György út  69. 

H: 7.00 – 19.00 
Cs: 8:00-16:00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitvatartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023. 

Április Május Június 

6.; 20 4., 18 1.,15.,29 

https://w1.dtkh.hu/tags/telepulesek/aszod
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TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, 

AZ ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES SZERVEZETI RÉSZEI, 
hogy az energiafelhasználás mérséklése érdekében, 

KOSSUTH LAJOS U. 59.

SZABADSÁG TÉR 9.

ÜGYFÉLFOGADÁS 
mindkét helyszínen

A KOSSUTH LAJOS U. 59. SZÁM ALATTI TELEPHELYEN MŰKÖDNEK.

- 2022. december 1. - 2023. április 30. között, ideiglenes jelleggel -

POLGÁRMESTER +36 (30) 389-8503
polgarmester@aszod.hu

JEGYZŐ +36 (30) 134-8904
jegyzo@aszod.hu

OSZTÁLYVEZETŐ +36 (30) 379-5523
erika.urbanne@aszod.hu

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

ADÓÜGYEK +36 (30) 217-0560
+36 (28) 500-681

ALJEGYZŐ +36 (30) 253-4239
katalin.negyela@aszod.hu

HATÓSÁGI ÉS TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

KOSSUTH LAJOS U. 59. SZABADSÁG TÉR 9.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS

Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

ANYAKÖNYVI ÜGYEK +36 (30) 999-1175
annamaria.dani@aszod.hu

ENGEDÉLYEZÉSI ÜGYEK
BIRTOKVÉDELMI ÜGYEK +36 (30) 999-1175

tibor.kapitz@aszod.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK +36 (30) 816-0437

szilvia.ruzsom@aszod.hu

08:00-12:00 és 12:30-16:00

nincs

08:00-12:00 és 12:30-16:00

nincs

08:00-12:00

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TITKÁRSÁG SZÁMÁN: +36 (30) 963-5305 

HAGYATÉKI ÜGYEK +36 (30) 999-1175
judit.deak@aszod.hu
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Könyvtári ajánló
LACKFI JÁNOS: BEJGLIKÖZTÁRSASÁG

„Mindenkinek van egy cérnaszála. Azon függ az élete. Huszonegy cérnaszál lobog valahol a vízben, a 
levegőben. Még huszonegy elszakadt cérnaszál.”
Lackfi János író, költő, műfordító új elbeszéléskötete nem huszonegy, hanem sok-sok ilyen cérnaszálról 
szól. Felvillanó emberi sorsokról. Hol vicces, hol szomorú történetekről. Vagy egyszerre viccesekről és 
szomorúakról. Hogy kerül egy maffiózó mobiltelefonja Jézus lábához? Milyen krimi az, amiben egy 
gumimatrac a gyilkos? Mi a csuda az a böngyörkefesztivál? Nem mindegy? Legyen zene, legyen tánc! 
Önök láttak már repülő macskát onlájn oktatás keretében? Vajon megöli D. Judit budai lakos a férjét 
ötvenhárom késszúrással? Hogy lehet egy embert lehúzni a vécén? Hogy kerül revolver, motor és vaske-
rítés a Duna mélyére? És ki szedi elő onnan? Ismersz olyan embert, akinek egy szempillaszálon múlott 
az élete? Ki az, aki élőben jelentkezik be apja temetéséről, és még az outfitje is illik a koporsóhoz? Ki 
nyeri a nagy bejgli-világbajnokságot?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések. Élő, húsbavágó sorsok. Férfisorsok, női sorsok. Szerelmek, csalódások, 
mániák, fóbiák, paranoiák, esküvők, gyászmisék, keresztelők. Bejgli, kocsonya, kávéhab, bogyiszlói 
paprika vodkával. Karanténon, vakcinán, járványon innen és túl. Zajlik a lájf!

VALÉRIE PERRIN: MÁSODVIRÁGZÁS

Violette egy francia kisváros temetőgondnoka. Férje tizenkilenc éve eltűnt az életéből, de a nő nem 
kerestette, hiszen már rég nem volt mit mondaniuk egymásnak. A férfi minden nap felpattant a 
motorjára, és mogorván, idegen nők illatát árasztva jött haza - ha egyáltalán hazajött. Violette 
békében és nyugalomban él a temetőben: ápolja a veteményesét, feljegyzést készít minden temetésről, 
a gyászbeszédekről, gondozza a sírokat és a temetőkertet éppúgy, mint a hozzá betérő gyászolók lelkét. 
Mindenkihez van egy megértő szava, a temető három sírásójához barátság fűzi. Egy nap beállít hozzá 
egy nyomozó, aki anyja végakaratát teljesítve az asszony urnáját jött elhelyezni egy számára ismeretlen
férfi nyughelye mellé. Különös kapcsolat alakul ki közöttük, és lassan megismerjük nemcsak a 
nyomozó édesanyjának különös szerelmét, de Violette, a férje és a kislányuk történetét is. Az újabb 
és újabb találkozások, történetek, a sírfeliratok mögött megbúvó életek és egy izgalmas nyomozás 
kaleidoszkópszerűen kapcsolódik össze Violette sorsával, aki nem halogathatja tovább, hogy választ 
találjon a kérdésre: túl lehet-e lépni a legmélyebb fájdalmon, amit el tudunk képzelni, és újra lehet-e 
kezdeni az életet?

FEKETE ISTVÁN: ÉJFÉLI HARANGSZÓ

A kötet szereplői hétköznapi hősök: falusi emberek, akik küzdenek a szegénységgel, az öregséggel, az 
elmúlással, néha a szerelmi bánattal, mások rosszindulatával, vagy éppen a szeszélyes időjárással. Nem 
mindig diadalmaskodnak, de a bölcsesség és az egymásra figyelés átsegíti őket a nehéz időszakokon. 
A történetek között humoros, drámai, sőt meséket idéző is akad, s nem hiányoznak a tájakat vagy 
természeti jelenségeket bemutató, jellegzetes stílusú Fekete István-írások sem. Az elbeszélések mintha 
egyetlen évet ölelnének fel: télutón játszódik az első novella, az utolsóban pedig kitavaszodik. A 
karácsonyról több történet is szól, ez az az ünnepi időszak, amelyben a falvak szűkszavú, szemérmes 
népének is megered a nyelve.
A kötet grafikáit, amelyek visszaadják a hol álomszerű, hol szinte szociografikus pontosságú novellák 
hangulatát, Herbszt László készítette.

Tisztelt könyvtárlátogatók, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy február 1-28-ig  
a könyvtár leltár miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!
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Az úgy kezdődött, hogy már évek óta 
halogattunk egy kirándulást Pécs cso-
dás városába, mert a mindennapi éle-
tünkben olyan rengeteget autózunk, 
hogy egyikünknek sem volt kedve egy 
rövid kiruccanás miatt több órás autóu-
tat megtenni. Idén azonban az a nagy-
szerű ötletünk támadt, hogy minimális 
poggyásszal és vonattal, de azért is el-
utazunk Pécsre, egy hosszú hétvégére.

A MÁV menetrend alkalmazásban meg-
néztem a lehetőségeket, és kiderült, hogy 
Aszódról elég kedvező csatlakozással és 
átszállási idővel a Keletiben, nem sokkal 
több idő alatt jutunk el az úti célunk-
hoz, mintha végigvezetnénk a fél orszá-
gon, ráadásul még pihenhetünk és bá-
mészkodhatunk is közben. Bevallom, az 
utóbbi években nem gyakran utaztunk 
vonattal, így kellemes meglepetésként ért 
az Aszódról Budapestre közlekedő vonat 
kényelme és hangtalan suhanása. 

Persze, tudom, nem mindennapos kora 
reggeli munkába járáshoz vettük igény-
be „csak” egy hétvégi kalandozáshoz, de 
keresve sem találtam volna benne kivet-
nivalót. Ráadásul az aszódi vasútállomás 
jegypénztárában megváltott egészen Pé-
csig szóló jegy a nagyon praktikus csa-
ládi kedvezménnyel még hármunknak 
is olcsóbb volt, mint a benzinköltség lett 
volna. A Keletiből Pécsre közlekedő In-
tercity már nem volt az a puccos, modern 

szerelvény, de legalább a retro érzést is át-
élhettük. Mindenesetre már maga az uta-
zás is kikapcsolódásnak számított, Pécsre 
érve pedig nem kellett azon törni a fejün-
ket, hogy hol parkolhatnánk a belvárosi 
szállásunk közelében. Mindent összevet-
ve tehát nagyon pozitív tapasztalatokat 
szereztünk, csak azt sajnáltuk, hogy nem 
tettük az utazást egy kicsivel későbbre, 
vagyis december 11. utánra, amikor az új 

menetrend életbe lépésével és az új szerel-
vények munkába állásával akár emeletes 
vonaton is utazhattunk volna, legalább 
a táv első felében. Sebaj, rövid idővel ké-
sőbb bepótoltuk ezt is. Igaz, ezúttal csak 
a fővárosba mentünk, az autózást viszont 
most is kihagytuk. Ügyesen leparkoltunk 
a P+R parkolóba az állomásnál, megvál-
tottuk a kedvezményes jegyünket (diák 
50%, szülő 33%), és nem sokkal később 
már az emeleti ülésekről néztük a tova-
tűnő tájat, miközben a mobiltelefon is 
feltöltődött az ülések alatt található há-
lózati csatlakozót használva. Hazafelé 
már a következő utazást tervezgettük, 
gondolatban körbevonatoztuk az egész 
országot. 

Valóban, miért ne tennénk? Jó szívvel 
ajánlom mindenkinek, hogy látogasson 
el a MÁV Csoport honlapjára (https://
www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi- 
utazas), és fedezze fel a folyamatosan bő-
vülő lehetőségeket, kedvezményeket, uta-
zási tippeket, amelyeket a vasúttársaság 
kínál. Aszódról remek egy napos kirán-
dulásokat is lehet tenni akár Budapest, 
Eger vagy Vác irányába, s a legtöbb úti cél 
családoknak, gyerekekkel is megfizethe-
tő, élménydús kikapcsolódást ígér.

Zádori Mónika

EMELETES ÉLMÉNY
Rákattantunk a vonatozásra

fotó: mavcsoport.hu

fotó: Czok Dániel

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas
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NÉHÁNY AKTUÁLISAN IGÉNYBE VEHETŐ UTAZÁSI KEDVEZMÉNY:

Családi kedvezmény - már egy gyerektől 
Az akció ideje alatt már egy gyermekkel történő utazás esetén is 33%-os kedvezmény 
igénybevételére jogosult egy vagy két felnőtt kísérő.
Felhasználási feltételek:
Aki egy vagy két 18 év alatti gyermekkel utazik együtt, 33%-os kedvezményű menetjegyet 
válthat. Egy gyermekkel egy vagy két kísérő utazhat. A gyermekek az őket életkoruk vagy 
kedvezményre jogosító igazolványuk alapján megillető kedvezményre jogosultak. A ked-
vezmény kizárólag belföldi utazásra érvényes, bármely osztályon igénybe vehető. 1. osztá-
lyú utazás esetén a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díjat is meg kell fizetni. Pót- és 
helyjegyköteles vonatokra a kedvezményes árú menetjegy mellé IC pót- és helyjegy váltása 
szükséges.

Nagycsaládos kedvezmény – három gyerektől:
A legalább három saját gyermekével együtt utazó egy vagy két szülő, továbbá a gyermekek 
is 90%-os kedvezménnyel utazhatnak.
Az akció részletes feltételei:
A kedvezmény csak 2. osztályon vehető igénybe.
A kedvezményre való jogosultság szempontjából a család tagja:
• a szülő (szülők),
• a 18 éven aluli gyermek,
• a 26 éven aluli gyermek, ha a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes 

diákigazolványával rendelkezik,
• életkortól függetlenül az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlék jár, és 

ezt a kifizetőhely igazolja.

Díjmentes utazás országos múzeumok és az Országház látogatására regisztrált 
diákcsoportok részére
A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain 2. kocsiosztályon belföldi  
díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:
• általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai  

intézmények tanulóit is),
• valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkás-

képző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),
• minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő).
• részletek: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/ 

tudnivalok-csoportos-utazas-szervezesehez   

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 2022. február 15-től 2023. január 29-ig megren-
dezésre kerülő „Álmok Álmodói 20” kiállításra utazó egyéni utasok részére 50%-os  
alkalmi menettérti kedvezményt biztosít, Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest- 
Déli, Budapest-Kelenföld, Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső és Zugló vasútállomásokra.
• Feláras vonat igénybe vétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.
• Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése a rendezvény helyszínén történik. A menet-

jegy visszautazásra érvényesítés nélkül nem érvényes.

"KISS" emeletes motorvonattal közlekedő járatok:
Aszódról a Keleti pályaudvarra A Keleti pályaudvarról Aszódra

Indulás Járatszám Név Indulás Járatszám Név
6.17 5509 AGRIA 7.30 3022 MÁTRA
6.47 3017 MÁTRA 8.00 5500 AGRIA
8.17 549 AGRIA 9.30 3042 MÁTRA
9.47 3047 MÁTRA 11.00 544 AGRIA

11.17 5507 AGRIA 12.30 3034 MÁTRA
11.47 3025 MÁTRA 13.00 544 AGRIA
14.17 555 AGRIA 15.30 3026 MÁTRA
14.47 3013 MÁTRA 16.00 5506 AGRIA
16.17 543 AGRIA 17.30 3046 MÁTRA
17.47 3043 MÁTRA 19.00 548 AGRIA
19.17 551 AGRIA 21.00 5408 AGRIA
19.47 3021 MÁTRA 23.35 3068 személy

Menetidő a Keletibe: 43 perc Menetidő Aszódra: 39 perc

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/tudnivalok-csoportos-utazas-szervezesehez
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/tudnivalok-csoportos-utazas-szervezesehez
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ÉGÉSI MELLÉKTERMÉK, VAGY HASZNOS TÁPANYAG?

A FAHAMU FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJAI
KÖRNYEZET

A növekvő energiaárak miatt mos-
tanában egyre többen fűtenek fával, 
amelynek eredményeképp nagyobb 
mennyiségű hamu halmozódik fel a ház-
tartásokban. Ennek tárolása sokaknak 
gondot okoz, hiszen a hulladékgyűjtő 
edényekben nem lehet elhelyezni. Aki 
nagyobb kerttel rendelkezik, komposz-
tálhatja is a hamut, de megfelelően al-
kalmazva nemcsak a kertben, de a ház 
körül is hasznát vehetjük. 

A fahamu pH értéke 10-13 közé esik, 
vagyis erősen lúgos, ezáltal a savanyú 
talajok mészpótlására, kémhatásának 
növelésére alkalmas. Nagyon kis meny-
nyiségben mikroelemek, mint a vas, 
mangán, bór, réz és a cink is előfordul-
hatnak a hamuban. Kijuttatása azokon 
a területeken lehet indokolt, ahol a talaj 
pH-ját növelni szükséges. Azokon a he-
lyeken viszont, ahol olyan növényeket 
termesztünk, melyek a savanyúbb, közel 
semleges talajokon érzik jól magukat, a 
hamu kijuttatása tápanyaguk felvételét 
gátolhatja vagy akadályozhatja. 
A fahamu kijuttatásának lehetőségét, il-
letve annak mennyiségét a kert talajának 
kémhatásától, valamint a növények igé-
nyének megfelelően mérlegeljük. A kerti 
növények közül kifejezetten meszes talajt 
kedvelnek a rózsák, a levendula, a man-
dula és a füge. A veteményeskert növényei 
közül meszes talajokon terem a legjobban 
a bab, a cukkini, de a gyökérzöldségek 
esetében, azok káliumigényessége miatt 
szintén felhasználható. 
A fahamut ezen kívül a komposztba is 
szórhatjuk nagyobb arányban, főként ak-
kor, ha rakatunkban tűlevelűek is megta-
lálhatók.

MIRE HASZNÁLHATJUK A 
HÁZTARTÁSBAN?
• A fahamuval a bútorról a vízfoltot is 

eltávolíthatjuk. A foltra szórjunk faha-
mut, csepegtessünk rá olajat és a keveré-
ket ruhával dörzsöljük a fába. Végül bú-
torfényezővel vagy dióolajjal kenjük át.

• Kiváló tisztítószer. Ha fahamuval tisz-
títjuk a porcelán tárgyakat, zománco-
zott edényeket, evőeszközöket, üveg-
poharakat, csillogóan tiszták lesznek. 
A hamuval nedvesen átdörzsölt tárgya-
kat mindig bő vízben öblítsük, és utána 
töröljük szárazra.

• A faházak, kerítések elszürkülésének 
meggátolására meleg lúggal mossuk, ke-
féljük át a felületet. Szépen visszanyerik 
eredeti színüket, esetleg antik színár-
nyalatot kapnak. Ehhez a hamut és a 
vizet 1:3 arányban egy órán át főzzük, 
szűrjük át, és már használhatjuk is.

• Nagyszerű szagtalanító, csak szórjuk 
be vele az adott helyet (pl. macskaa-
lom).

• Edények tisztításához is kiváló. Régen 
homokkal együtt ezzel súroltak, aztán 
kiöntötték a fűbe. Kültéren, bográcsok-
nál és grillezőknél kiváló ez a módszer, 
de beltérben  a lefolyócsöveknél óvato-
san használjuk.

• Hűtő nélkül is frissen tarthatjuk a zöld-
ségeket, gyümölcsöket. Ássunk egy 
gödröt a földbe, tegyük bele a termése-
ket és töltsük fel hamuval. Figyeljünk, 
hogy a gyümölcsök ne érjenek egymás-
hoz és ne érintkezzenek a földdel. Zár-
juk le a gödröt faanyaggal. E megoldás 
hosszú ideig tartósít. 

HOGYAN HASZNÁLJUK  
HÁZON KÍVÜL, A KERTBEN?
• Utak, járdák téli jégmentesítésére. A 

hamu sót tartalmaz, tehát megolvasztja 
a jeget. 

• Védi a növényeket a téli fagyoktól, ha 
egy réteg hamut szórunk a talajra.

• Komposztadalékként is hasznosíthat-
juk. Érett komposzttal keverjük össze, 
úgy dolgozzuk a talajba.

• Csigariasztó, az ágyások körbeszórásá-
ra alkalmas.

• Káposztalégy, káposztalepke első nem-
zedékét is riasztja, vékonyan a növé-
nyekre szórva.

• Levéltetvek és a pajzstetvek ellen igen 
hatásos szer. Ha lombhullás után a fák 
törzseit, vastagabb ágait fahamuval jól 
beszórjuk, eltűnnek a nehezen pusztít-
ható pajzstetvek. Fahamus beszórással 
fertőtleníthetjük a levéltetvekkel fertő-
zött lombot és leveleket is.

• Hangyák ellen is bevethetjük. Ha a 
hangyabolyra egy kupac hamut te-
szünk, elköltöznek.

• Palántaneveléskor enyhébb palántadő-
lést okozó gombafertőzésnél lehet ke-
vés fahamut szórni a talaj tetejére.

• Pince, sufni, kietlen zugok sarkaiba ér-
demes rakni egy-egy kupaccal, elűzi a 
patkányokat, egereket, csótányokat.

Figyelem! A szénből származó hamu 
toxinokat tartalmaz, ezért azt ne 
használjuk ilyen célokra! Gyűjtsük 
elkülönítve. 

forrás: sokszinuvidek.hu, agroforum.hu
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Aktív évet zárt 2022-ben is az Aszódi 
Szabadidősport Egyesület, a túrázás és 
kerékpározás iránt elkötelezett tagok 
ismét számtalan szép magyarországi és 
határon túli tájon jártak. A kirándu-
lások során akadtak könnyebb és kihí-
vásokkal teli útszakaszok, de minden 
esetben rengeteg közös élményt gyűjtött 
a csapat. 

Az egyesületben már hagyománynak szá-
mít, hogy az év első túráját mintegy évkö-
szöntőként a közelben, a Gödöllői-domb-
ság területén teszik meg. 2022-ben is így 
kezdődött az év, január elején a Galga-
mácsa-Domony-Aszód útvonalon 11,5 
kilométert gyalogoltak a résztvevők. Feb-
ruárban Nógrádba látogatott el az egye-
sület, Nemti környéki túrájukon 10,5 km 
távot teljesítettek, melynek során bejár-
ták Morgó-gödör - Kőleány - Bánya-te-
tő - Sárkányszikla mesebeli hangzású és 
megkapó szépségű tájait. Márciusban 
11 kilométeres séta keretében fedezték 
fel Apc környékét, áprilisban pedig ke-
rékpárra pattantak és a Dunakanyarban 
kalandoztak 44 kilométeren keresztül, a 
Verőce - Zebegény - Szob - Nagymaros - 
Verőce útvonalon. 

Májusban ismét a kerékpározásé volt a 
főszerep a Duna mentén, és a jó időt ki-

használva ennek jegyében folytatódott a 
júniusi program is, amelynek kiinduló-
pontja Drégelypalánk volt. Itt gyalogtú-
rázásra is lehetőségük volt a tagoknak a 16 
km hosszúságú Drégelypalánk - Drégely 
vár - Csitár - Drégelypalánk útvonalon, 
míg a kerékpáros csapat 43 kilométert 
teljesített a Drégelypalánk - Ipolyhídvég 
- Ipolynagyfalu - Kelenye - Palást - Nagy-
túr - Ipolyság - Hont - Drégelypalánk kö-
rön. Júliusban már a Tisza-tó környékén 
tekert a csapat, a túra helyszínéül a tó ke-
vésbé ismert felső szakaszát választották, 
és 70 kilométert bicikliztek a Poroszló - 

Négyes - Tiszavalk - Tiszabábolna -  
Tiszadorogma - Ároktő - Tiszacsege -  
Tiszafüred - Poroszló útvonalon. 
Augusztusban kicsit távolabbi úti cél felé, 
a Magas Tátrába indultak három napos 
kirándulásra, amely Aszód Város Önkor-
mányzata Civil szervezeteket támogató 
pályázatán elnyert összegnek köszönhető-
en valósulhatott meg. A húsztagú társaság 
az első napon Murányalja - Murány vára 
körül kirándult 10,5 kilométeren keresz-
tül, majd másnap Biela vodánál tettek 
egy hosszabb, 17,5 km-es túrát, a harma-
dik napon pedig Bachledka lombkorona  

KERÉKPÁRRAL ÉS BAKANCSOSAN
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület kirándulásai

KÖZÖSSÉGI
ÉLET



sétányát keresték fel és a Csorba-tónál is 
jártak. 
Szeptemberben sem a szekrényben poro-
sodtak a túrabakancsok, a Karancs-Med-
ves vidékének lankáit járták be a 18,5 
km-es körtúra résztvevői az Eresztvény - 
Somoskői-vár - Bazaltorgonák - Kőtenger - 
Kőpark - Medves-fennsík - Zagyva forrás -  
Kis-salgó (Boszorkány-kő) - régi vasúti 
alagút - Eresztvény útvonalon. Az utol-
só meleg őszi napsugarak begyűjtésére 
októberben indult a kerékpáros társaság, 
Ráckeve környékén 52 kilométernyi távot 

teljesítettek a Ráckeve - Lórév - Makád - 
Tasi-zsilip - Dömsöd - Ráckeve útvonalon. 
Az év utolsó túráját novemberben, a dél-
nyugati Börzsöny csúcsai közt rendez-
ték. Az egyesületi tagok ekkor is kitettek 
magukért, 17,7 kilométert gyalogoltak 
Márianosztráról, a Széles-hegy (499m), 
Koppány-nyereg (450m), Nagy-Koppány 
(548m), Nagyirtáspuszta, Nagy-Sas-hegy 
(609m), Só-hegy (508m), Lengyel-rétek 
(455m), Kopasz-hegy (539m) érintésével 
visszakanyarodva a kiindulópontra. 

Az egyesület tagjai a 2023-as évet is spor-
tosan kezdték, január 7-én Aszód környé-
kén túráztak. A Petőfi-emlékév jegyében 
a múzeumtól indult a séta, amelynek so-
rán több, a költő által is bejárt útvonalat, 
helyszínt felkerestek. Az Aszód - Bag -  
Petőfi-forrás - Galga-part – Aszód 12 km-
es szakasza üdítő évindító program volt.

Kívánunk még sok új élményt és felfede-
zést az egyesület tagjainak!

Zádori Mónika

d mon
D E S I G N  S T Ú D I Ó

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

REKLÁMGRAFIKA, ARCULATTERVEZÉS,
SZÖVEGÍRÁS, ÚJSÁG ÉS KÖNYVKIADÁS 

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

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

Tudta  
Ön?

https://www.facebook.com/kulturaaszod/
https://www.facebook.com/Dimonidesig


MiYOSMART.
Innovatív  
szemüveglencse a 
gyerekkori myopia  
kezelésére.

Lassítsa le gyermeke  
rövidlátását!

06 (70) 703-3692 
06 (28) 402-121

Aszód,  
Kossuth L. u. 34.

HATALYÁK OPTIKA - 41 ÉVE AZ ÖN OPTIKUSA

Európai uniós forrásból valósul meg a Schal-tech Kft. új alumínium lemezgyártó üzeme 

A Schal-tech Kft. sikeresen pályázott a Széchenyi Terv Plusz programban, a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati 
felhívásra. Pályázatával 89,34 millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert.

A fejlesztés célja: A Schal-tech Kft. főtevékenysége a Fém épületelemek gyártása. Elsősorban igényes alumínium-üveg homlok-
zatok, függönyfalak, ablakok, ajtók, üvegtetők, beltéri üvegszerkezetek gyártásával foglalkozik. Jelen projekt keretében az aszódi 
telephelyükön egy új alumínium lemezgyártó üzemet szeretnének kialakítani, ahol elsősorban alumínium lemezburkolatokat 
gyártanának. Az új üzem egyrészt jól kiegészíti az alu-üveg homlokzatok gyártását, másrészt újabb piacokat és lehetőségeket 
jelent a cég számára.

A 178,7 millió Ft összköltségű projekt elemei:
1. Infrastrukturális beruházások
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
3. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
4. Képzési szolgáltatások igénybevétele
5. Információs technológia-fejlesztés.

A fejlesztés eredményeképpen az új lemezüzem mint önálló termelő egység tudna működni, így csökkentve a jelenlegi beszállí-
tóktól való függőséget. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

További információ kérhető: 
Apkó László, ügyvezető  +36 23 444 384 apko@schaltech.hu

Sajtó- 
közlemény

http://hatalyakoptika.hu/
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