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 Neve az időszakos vízfolyás jelentésű „aszó” főnévből
származik – a városon átfolyó Breda-patakot a középkorban Aszónak nevezték.
A 30-as számú főút mentén, a Gödöllői-dombság szélén, a Galga völgyében,
Gödöllőtől 14, Hatvantól 16 kilométerre található.
Szomszédos települések: Bag, Domony, Hévízgyörk, Iklad, Kartal.
Vonattal a MÁV 80a számú Budapest–Hatvan vonalán, illetve a vonalból itt
kiágazó 77-es számú Aszód–Galgamácsa–Vácrátót és a 78-as számú
Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc vasútvonalon közelíthető meg.
 Területe az őskor óta lakott: az ásatások bizonysága szerint
a neolitikumban i. e. 3500 táján mintegy 400 évig folyamatosan lakott hely
volt. Közelében, a Galga mentén bronzkori és vaskori településeket is feltártak.
A népvándorlás elején a különböző germán és szarmata népek (főleg a kvádok,
illetve a jazigok) határterülete volt; hun, gepida, illetve avar leletek még nem
kerültek elő. A honfoglalás idején kapta nevét az Aszóddal szomszédos Kartal
község és a környék sok más pontja.
 Határában a 13. században a Szent Keresztnek szentelt
premontrei monostort építettek, és a rendház köré kisebb település szerveződött
(ez a 17. század végéig állt fenn). Magát Aszódot az oklevelek 1401-ben említik
először Aza néven, bár feltételezik, hogy már I. István idején lakott hely volt. A
török hódoltság idején elnéptelenedett, de a 18. században újra betelepítették.
Az új lakosok különféle helyekről érkeztek: Bádenből és Württembergből német
iparosok, a Felvidékről Aszódra beházasodó Podmaniczky Jánost követő
evangélikus parasztok,Cseh- és Morvaországból jiddisül beszélő zsidók.

 A Podmaniczky család birtokai központjává tette a
„Galgamente fővárosát” és töretlenül megőrizte a vallásbékét. A fejlődés
eredményeként Aszód 1761-ben mezőváros címet kapott, a Podmaniczkyak
pedig 1782-ben báróságot.
A város gimnáziumában tanult 1760 és 1764 közt Hajnóczy József, a magyar
jakobinus mozgalom egyik vezetője. Pető� Sándor szülei, Petrovics István és
Hruz Mária 1818. szeptember 15-én itt kötöttek házasságot. Pető� 1835
szeptemberétől 1838 júniusáig volt a gimnázium tanulója Koren István,
Domonyban született tanár keze alatt – ő Pető� kamaszkorának meghatározó
személyisége. A későbbi költőóriás Neumann Istvánnénál, egy kelmefestő
özvegyénél lakott. Itt írta az évzáró ünnepélyre a „Búcsúzás” című versét. Aszódi
diákemlékeiről az Úti emlékekben emlékezik meg abból az alkalomból, hogy
1845 áprilisában, felvidéki útjára indulva a Pest–eperjesi postakocsin átutazott a
helységen. Jósika Miklós 1847 tavaszán a Podmaniczky-birtokon kötött
házasságot második feleségével, a nála huszonnyolc évvel �atalabb Podmaniczky
Júliával.
 Jelentős ipari központ szerepét mutatja, hogy a kiegyezés
után téglagyár, nyomda, kocsigyártó műhely, repülőgépgyár (a Lloyd gyár a
Monarchia harmadik legnagyobb repülőgyára volt) és több bank is volt a
településen. 1884-ben Közép-Európában elsőként nyitottak itt javító-nevelő
�úintézetet.[4]

A Szentháromság-templom, 1848-as emlékpark, Schossberger-sírkápolna.
A Podmaniczky-Széchenyi-kastély (Zöld-kastély) téglalap alapú, egyemeletes,
középrizalitos, késő barokk épület, amit a 18. század végén illesztették a
Podmaniczky-kastély északi sarkához. Az épületet 1920-ban gróf Széchenyi
Gyula vásárolta meg.
Pető� Múzeum a volt evangélikus iskola épületében (Szontágh lépcső 2.),
Kovács Ferenc kétszeres Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész a �atal Pető�t
ábrázoló mellszobra a múzeum előtt.
A város fölötti dombon emelkedő, barokk evangélikus templomot, amit
Podmaniczky I. János megrendelésére Antonius mester épített, 1727-ben
szentelték fel. A templom mellett áll az új evangélikus gimnázium 1997-ben
átadott épülete.
Aszód nyugati részén, az egykori Tabán téren áll a Szentháromság római
katolikus templom.
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