
A „Szociális Munka Napja” az International 
Federation of Social Workers (Szociális Mun-
kások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötő-
dik. A szervezet jelenleg közel 90 országban 
rendelkezik tagszervezetekkel, köztük van a 
Szociális Munkások Magyarországi Egyesüle-

te is. Az IFSW 1997-ben jelölte meg november 
12-ét a szociális munka napjaként, amely min-
den évben jó alkalommal szolgál arra, hogy a 
szakterület felhívja a közvélemény figyelmét 
azokra, akik az elesettekért dolgoznak. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Immár több mint másfél évtizede ünnepeljük a Szociális Munka Nap-
ját, amely a kezdeményező Szociális Munkások Nemzetközi Szerve-
zetének jóvoltából világnap. Ekkor figyelmünk azokra irányul, akik 
élethivatásuknak választották rászoruló embertársaik segítését.
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SzociáliS Munka napja
Elismerés a szociális szférában dolgozóknak

Aszód Város Közéleti HAVilApjA Ingyenes kiadvány XXV. évfolyam, 11. szám | 2013. november

Ki szállítja majd a szemetet...?
cSődbe Mehet a 
zöldhíd Régió kft?
Segélykiáltásnak is felérő levelet 
küldött Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszternek azonnali és 
halaszthatatlan egyeztetést kérve, 
mert a fokozódó veszteségek miatt 
csődbe mehet a 107 településen 
összesen mintegy 300 ezer ember 
ellátását biztosító Zöld Híd Régió 
Kft. A gödöllői polgármester sze-
rint a veszteség nem egy rossz gaz-
dálkodásnak köszönhető, hanem a 
cégre kényszerített, drasztikusan 
növekvő kiadások miatt.

(Folytatás a 4. oldalon)

2013. november

aSzódRa iS jut az átMeneti közfoglalkoztatottakból
Harminckét fő kezdhette meg 
munkáját a minap a kormány által 
indított téli átmeneti közfoglal-
koztatás keretében. A hat hóna-
pot azonban csak tíz fő dolgozza 
végig, a másik huszonkét fő egy 
hónap után a Gödöllői Munkaügyi 
Kirendeltség által szervezett kép-
zésben vesz részt. 

A kormány 2013. október 15-én döntött a téli 
átmeneti közfoglalkoztatás 8 órában történő 
megvalósításáról.  Aszód Város Önkormány-
zata harminckét fő közfoglalkoztatására 
kapott lehetőséget. A közfoglalkoztatottak 
kiválasztása a munkaügyi központ / kiren-
deltség, valamint a közfoglalkoztató egyezte-
tésével zajlott. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Felhívás
iSMét cipőSdoboz-akció
Az aszódi egyházak, gimnáziumok 
és családsegítő központ közös 
szervezésében ismét megvalósul 
városunkban az „Egy cipős doboznyi 
szeretet” akció. Célunk a helyi kö-
zösség erősítése, az egymás iránti 
felelősségből fakadó lemondás örö-
mének elmélyítése. Tanítsuk meg 
erre gyermekeinket és önmagun-
kat! Az elosztást a Családsegítő 
Központ munkatársai koordinálják. 

(Folytatás a 10. oldalon)
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 ☐ Első napirendi pontként egy korábbi  ha-
tározatát vonta vissza képviselő-testület.  Eb-
ben nyilvánította ki azon szándékát, hogy az 
önkormányzat részt kíván venni az adósság-
konszolidáció második körében. Az adósság-
konszolidáció – az ide vonatkozó jogszabály 
hatályon kívül helyezéséből- azonban úgy 
tűnik, nem, vagy nem abban a formában foly-
tatódik. A parlament a nyár végén ugyanis el-
fogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a 
helyi önkormányzatok 2012. év végén és 2013. 
első félévében végrehajtott adósságkonszo-
lidációja az önkormányzatokat az őket sújtó 
adósságteher jelentős részétől megszabadítot-
ta, így a továbbiakban nem szükséges és nem is 
indokolt a fennmaradt önkormányzati adós-
ságállomány további, általános jellegű állami 
átvállalása. A sajtóban viszont a napokban az 
hangzott el, hogy a kormány 2014. január else-
jétől valamennyi, eddig nem kompenzált  ön-
kormányzati adósságot átvállalja. 

 ☐ A Kossuth Lajos utca 21. szám alatti bér-
leménnyel kapcsolatos volt a második napi-
rendi pont. Mint ismeretes, a zöldséges üzlet 
működtetője felmondta a bérleti jogviszonyt, 
egyben kérte az önkormányzatot, hogy csök-
kentse a felmondási időt.  Az előző testületi 
ülésen a grémium 2013. október 31-ét jelölte 
meg a felmondás időpontjaként, és két hónap-
ra lerövidítette a felmondási időt. Ugyanakkor 
ezen engedmények feltételéül szabta, hogy a 
bérlő október 15-ig fizesse ki az eddig felhal-

mozott bérleti díját. A bérlemény ügye azért 
került vissza a testület elé, mert a bérlő a tar-
tozása kifizetésére részletfizetési kedvezményt 
kért. A döntéshozók méltányolták a kérést, és a 
szóban forgó összeg teljes kifizetésének határ-
idejét 2014. február 28-ig tolták ki.

 ☐ Koncz Istvánt, a Művelődési Bizottság el-
nökét előző ülésén delegálta a képviselő-tes-
tület az önkormányzat részéről a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolában megalakítandó 
intézményi tanácsba delegálni. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerint az isko-
lákban a helyi közösségek érdekeinek képvise-
letére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az 
intézmény székhelye szerinti települési önkor-
mányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gaz-
dasági kamarák azonos számú képviselőjéből 
és a fenntartó delegáltjaiból álló intézményi 
tanács hozható létre. Most arról döntött, hogy 
szintén Koncz István képviseli az önkormány-
zatot a Podmaniczky Alapfokú Művészeti is-
kola, illetve – ha megalakul – a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium intézményi tanácsában is. 

 ☐ 2012. május 31. óta üresen áll a Kossuth La-
jos utca 11. szám alatti, nem lakás céljára szolgá-
ló, önkormányzati tulajdonban lévő bérlemény, 
noha a város folyamatosan hirdeti a kiadást. A 
képviselő-testület most úgy döntött, a bérlemény 
rövid távú hasznosításával próbálkozik meg, ki-
váltva esetleg ezzel a Városi Kulturális Központ 

Kossuth Lajos utca 72. szám alatti épületének 
erre a célra bérbe adott helyiségeit. Így pályázni 
lehet pl. adventi vásár céljára, vagyis a leendő 
bérlő(k) a két helyiséget december 1. és decem-
ber 24. között az említett célra hasznosíthatják. 

 ☐  Mindazon önkormányzati fenntartású 
intézményben elvégeztetik az érintésvédelmi 
vizsgálatot, amelyekben a minősítések érvé-
nyessége  lejárt. A képviselő-testület a beérke-
zett pályázatok közül a legolcsóbbat fogadta el, 
így a munkát Kiss Levente, erre OKJ-s minő-
sítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el 
bruttó 390 ezer 280 Ft értékben. 

 ☐ A grémium döntése értelmében forga-
lomlassító küszöb és figyelmeztető tábla 
kerülhet ki az Evangélikus Gimnázium elé, 
annak érdekében, hogy az itt tanuló diákok a 
korábbinál biztonságosabb feltételek mellett 
kelhessenek át az úttesten. A tapasztalatok 
szerint sokan száguldoznak a jó minőségű 
aszfaltúton. A kivitelezésre – legolcsóbb-
ként – bruttó 280 ezer Ft értékben érkezett 
ajánlat. A képviselő-testület nevében Sztán 
István polgármester levelet írt a gimnázium 
igazgatójának, kérve őt, hogy a kivitelezés 
költségeit osszák meg. Az azóta megérkezett 
válasz szerint a gimnázium a költségekből 50 
ezer Ft-ot átvállal.  

 ☐ Az aszódi Téglagyár utca lakói levélben 
fordultak a képviselő-testülethez annak 
okán, hogy a Téglagyár utca jelenleg nem 
rendelkezik szilárd burkolattal, és járda 
sincs.  Esős időben mind a gyalogos, mind 
az autós közlekedés körülményes a nagy sár 
miatt. A képviselő-testület jogosnak ítélte a 
kérést, és burkolt járda építéséről döntött. Az 
elkészítést a város saját erőből, a Városüze-
meltetési és Műszaki osztály szakembereivel 
végezteti el. Az anyag- és gépköltség mintegy 
210 000 Ft. 

 ☐ Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 
Szivárvány óvoda riasztórendszerének kiépí-
téséről szóló napirendi pontot. A döntés értel-
mében a rendszert a De-Vill Bt. építheti meg. 
A rendszer üzembe helyezése lapunk nyomdá-
ba kerülését követően megtörtént.

 ☐ 2014-ben megújulhatnak a város főútvo-
nalán lévő platánfák. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak, csakúgy, mint a téli át-
meneti közfoglalkoztatásról. 

 ☐ Elfogadta a képviselő-testület a Kistérségi 
Gondozási Központ alapító okiratának módo-
sítását, amelyre jogszabályi változások miatt 
volt szükség. 

 ☐ A döntéshozók javasolták a „KMOP-4.7.1-
13 Elektronikus helyi közigazgatási infra-
struktúra fejlesztése” című pályázat beadá-
sát, mind a hat (gazdálkodás, ingatlanvagyon 
kataszter, önkormányzati adó, iratkezelés, 
ipar- és kereskedelem, település portál) szak-
rendszer bevezetésére. A pályázati konstrukció 
célja a helyi önkormányzatok közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszereinek a belső munka-
folyamatok hatékonyabb működtetéséhez és 
ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához szük-
séges, az önkormányzati ASP központ igénye-
ivel összehangolt fejlesztése, az e-közigazgatási 
eszközök egységesített szolgáltatásként való 
igénybe vételét lehetővé tevő ASP központhoz 

való csatlakozás támogatásával. Aszód Város 
Önkormányzata minimum 5 millió Ft, de leg-
feljebb 14 millió Ft összegre pályázhat. 

 ☐ A 2013. évi közmeghallgatás előkészítése 
volt a következő napirendi pont témája. Eszerint 
az idei közmeghallgatást a  képviselő-testület 
2013. november 29-én pénteken 17.30-tól tartja 
a Csengey Gusztáv Általános iskola aulájában. 

 ☐ Meghirdeti a képviselő-testület a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti épületé-
ben lévő büfét. Ez jelenleg nem működik, a ko-
rábbi üzemeltető határozott idejű szerződése 
lejárt. A tanulók, az iskola pedagógusai részé-

ről azonban van igény a büfé működtetésére. 
Lapunk megjelenésekor már lejárt a pályázat 
benyújtásának határideje. 

 ☐ A képviselő-testület ezt követően jelentést 
hallgatott meg a két ülés között tett intézkedése-
ket, ezt követően képviselői bejelentésekre került 
sor, majd zárt ülés következett.  A zárt napirendi 
pontok között szerepelt hogy Gál Gyula kép-
viselő, a Pénzügyi bizottság elnöke lemondott 
I. félévi  tiszteletdíjáról. Ehhez kapcsolódóan a 
szükséges költségvetési átcsoportosítást elvé-
gezte a képviselő-testület, amely arról is döntött, 
hogy eredményes pályázat lezárássaként két he-
lyi civil szervezet támogatásban részesít. 

önkoRMányzati híRek
2013. október 31.
Viszonylag kevés, 15 napirendi pont várt megtárgyalásra  az október 
utolsó napján tartott képviselő-testületi ülésen. A napirendek előtt 
Sztán István polgármester tartott tájékoztatót, ezek témái közül lapunk 
oldalain olvashatnak majd.  

aSzódRa iS jut az átMeneti közfoglalkoztatottakból
Folytatás az 1. oldalról

Ők értesítették ki a nyilvántartásában lévő re-
gisztrált munkanélkülieket, akik részére októ-
ber közepén csoportos tájékoztatást tartottak. 
A jelenlévőknek ekkor kellett nyilatkozniuk, 
részt kívánnak-e venni a programban. Akik 
igent mondtak, november negyedikén már 
munkába is állhattak. Munkabérük bruttó 
96.000 Ft.

Azon közfoglalkoztatottak esetében, akik 
munkaerő-piaci képzésben vesznek részt, a 
közfoglalkoztató felnőttképzési szerződésben 
meghatározott időtartamban biztosítja kép-
zésen való részvételüket. A képzés uniós for-

rások bevonásával, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP) 2.1.6 „Újra ta-
nulok” kiemelt projekt keretében valósul meg.  
A képzés végeztével a közfoglalkoztatott foly-
tatja a munkavégzést a támogatás befejezéséig.

A fél évig dolgozó tíz főből időközben nyolc 
maradt, egy fő lemorzsolódott, egy pedig de-
cember 31-ig  vállalta a munkát.  A nyolc em-
ber feladata járdaépítés-és javítás, a vízelvezető 
árkok kitakarítása, illetve amennyiben az idő 
zordra fordul,  hó és jégmentesítés lesz. 

A novemberben és áprilisban dolgozó hu-
szonkét ember  a közterületeket fogja takarítani. 

Százhúsz aszódi polgárt jelölt ki 
az önkormányzat a polgári védelmi 
szolgálat tagjának egy esetleges 
katasztrófahelyzet elhárítására, 
további harminc főt pedig tartalék-
ként jelölt meg. 

A polgári védelmi kötelezettséget az alaptör-
vény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi 
törvény szabályozza. A védelmi kötelezettség 
a törvény szerint minden nagykorú, az öregsé-
gi nyugdíjkorhatárt még el nem ért magyaror-
szági nőre és férfira vonatkozik. Az elvégzendő 
munka például egy árvízhelyzet esetén lehet 
homokzsáktöltés és -pakolás, esetleg konyhai 
munka, vagy bármi egyéb, amire az érintett 
fizikailag vagy a szakképzettsége alapján al-
kalmas. Ha szükség van rá, a kötelezett autóját 
is bevonhatják a munkába. Mentességet él-
veznek többek között a terhes nők, a legalább 
három 14 éven aluli gyermeket nevelő szülők, 
a munkaképességüket legalább 67%-ban el-
vesztettek, illetve a kormánytisztviselők, köz-
tisztviselők, bírók, ügyészek és orvosok. De 
nem hívhatók be a gyakorló papok, lelkészek 
és rabbik sem. 

A törvény szerint a polgári védelmi szerve-
zetbe beosztottakat alkalmazásuk esetén a 
munkavégzés alól fel kell menteni, és ez idő 
alatt munkajogi védelem alatt állnak. Aki vi-
szont a kötelezettség ellenére nem jelenik meg, 
az szabálysértést követ el, így büntethető.

A polgárivédelmi szolgálatra kijelölt aszódi 
polgárokat várhatóan a közeljövőben egy na-
pos kiképzésre behívja a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Parancsnokság.  

Behívót kaphatnak a polgári védelmi 
feladatok ellátására kötelezettek
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KörnyezetvédelemHelyi hírek

A szerkesztőségünkbe is eljutott levél szerint 
Gödöllő első embere egyetért azzal, hogy na-
gyobb önkormányzati és állami szerepválla-
lásra van szükség a hulladékgazdálkodásban, 
valamint azzal is, hogy cégtulajdonosok ne 
vehessenek ki nyereséget a közadók módjára 
is behajtható díjakból finanszírozott vállal-
kozásokból. A polgármester szerint azonban 
mindezt csak reális költségkalkuláció esetén 
lehet megvalósítani. A levél részletesen taglalja, 
hogy a szóban forgó cég 100 százalékosan ön-

kormányzati tulajdonú nonprofit vállalkozás, 
amely – bár mindenben megfelel a kormányzati 
kívánalmaknak, ha így súlyosbodnak a terhek, 
– tönkre fog menni. Ennek oka például az a 4,2 
%-os díjemelési korlát, amellyel szemben közel 
8%-os szakterületi infláció áll. Jövőre pedig 100 
százalékkal emelkednek a környezettudatosabb 
cégeket sújtó hulladéklerakási rendszerben ki-
rótt fizetési kötelezettségek. 

A téma a legutóbbi aszódi képviselő-testületi ülé-
sen, Sztán István polgármester beszámolójában is 

szóba került, illetve a képviselők egy tájékoztató 
anyagot kaptak. A témának nyilván lesz folytatá-
sa, mert a gödöllői polgármester által írt levél azt is 
kilátásba helyezte, hogy az érintett önkormányza-
tok – mivel veszteség esetén nekik kell jót állni saját 
költségvetésük kárára – az év végén felmondják a 
közszolgáltatási szerződéseiket, ha nem kapnak 
megfelelő kompenzációt a teljes fejlesztési keretü-
ket felemésztő veszteségek pótlására. 

A kérdés persze rögtön felmerül: utána ki, hová 
és mennyiért fogja elszállítani a szemetünket?

Ki szállítja majd a szemetet...?

cSődbe Mehet a 
zöldhíd Régió kft?

A Galgamácsán megtartott ünnepségre hivata-
losak voltak az érintett települések polgármeste-
rei, valamint a kivitelező cégek vezetői. Az A-Híd 
a csatorna és velejáró közművek kivitelezését 
végezte, míg a VEOLIA Zrt. az aszódi szeny-
nyvíztelep és komposztáló üzem kivitelezéséért 
volt felelős. Alvállalkozóként szerepelt az MGT 
Kft., a  Hajdú és Társai Kft., a Szeged Beton Kft., a 
DEPONÁTOR Kft. és az Origon Kft. A fejlesztés 
eredményeként a települések szennyvízmegtisz-

títását a keletkező szennyvíziszap kezelését és 
komposztálását a legkorszerűbb technológiák 
biztosítják. A megtisztított szennyvíz a legszigo-
rúbb hazai és nemzetközi előírásoknak is megfe-
lel. Az új létesítményeket a DAKÖV Bagi Igazga-
tósága üzemelteti majd. 

Sztán István,Aszód polgármestere köszön-
tőjében imponáló adatokat említett. A projekt 
beruházása 3 milliárd 24 millió 906 ezer 353 Ft 
összeget tesz ki, amely 15 százalékát kellett az 

önkormányzatoknak, illetve a lakosságnak áll-
nia. Az említett összegből épült Galgamácsán 
17.876 méter, Váckisújfalun 5.448 méter, Váceg-
resen 7.930 méter, Kisnémediben 7.900 méter, 
Püspökszilágyon 7.636 méter, Domonyban 
(Domonyvölgy) 8.573 méter, Aszódon a reha-
bilitációs területtel együtt 6.551 méter csator-
navezeték, amely összesen 61.913 métert tesz ki. 
A településeket összekötő főnyomó vezetékek 
hossza 22.615 méter. Megépült 13 új átemelő és 
a meglévő 4 is felújításra került.

A szennyvíztelepen a 3.000 m3-es napi hidra-
ulikai kapacitás napi 3.500 m3-re emelkedett. A 
teljesen új beruházásként jelentkező komposztó 
üzem évi 5.000 tonna komposzt készítésére képes.

Ami a lakossági csatornabekötéseket illeti, a 
támogatott és nem támogatott egyéni bekötések 
száma 2.181, vagyis ennyi ingatlan szennyvize 
már nem a talajba, hanem a csatornahálózatba 
kerül, biztosítva ezzel azt, hogy térségünk ter-
mőtalaja és vize tisztább maradjon. 

R.Z.

Folytatás az 1. oldalról
Az Index internetes hírportálon e témában megjelent cikk arról írt, hogy 
a 100 százalékosan hazai tulajdonú, nonprofit cégnél már kényszersza-
badságolták az alkalmazottakat, és felfüggesztették a kifizetéseket. Gé-
mesi György a levelét Orbán Viktor miniszterelnöknek is megküldte.

Tisztább lehet a vizünk, szennyezés-mentes a termőtalajunk

hiVataloSan iS lezáRult a cSatoRnapRojekt
November 11-én-én hivatalosan is lezárult  az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló, 
az Európai Unió és a Magyar Állam pénzügyi támo-
gatásával létrejövő, Aszód és agglomerációját jelentő 

településeket érintő szennyvízcsatornázás és -elve-
zetése című projekt, amely az Európai Unió támoga-
tásával a kohéziós alap társfinanszírozásával és az 
érintett települések lakóinak pénzéből valósult meg. 

Aszódon komposztáló telep is épült
Forrás: internet
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Az itt élők biztosan emlékeznek arra, hogy 
az elmúlt húsz évben számos ígéret volt arra, 
hogy itt is elkészül a csatorna és azt követő-

en az út is szilárd útburkolatot kaphat. Akadt 
olyan választási kampány, amikor néhány  
képviselő-jelölt itt készíttetett riportot, kérve, 

a fotón vagy a videofelvételen a Béke kert le-
gyen a háttér. Természetesen az itt élők számá-
ra az volt az ígéret, megszüntetik az egyébként 
Aszód egyik legszebb kilátásával rendelkező  
városrész  lemaradását. Aztán elmúlt a kam-
pány, és  hirtelen kiderült,  a keskeny utcák, a 
rosszul elhelyezett közművek miatt csatornáz-
ni sem lehet, a szilárd burkolatról pedig szó 
sem esett többé. 

2012-ben az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében megvalósuló, az Európai Unió 
és a Magyar Állam pénzügyi támogatásával 
létrejövő, Aszód és agglomerációját jelentő 
településeket érintő szennyvízcsatornázás és 
-elvezetése program keretében mégiscsak sze-
repelhetett ennek a városrésznek is a szenny-
vízcsatorna-hálózattal történő ellátása. 

A csatornaépítés munkálatai még tavaly be-
fejeződtek. 2013-ban a projekt két alkalommal 
is nyert EU önerős támogatást, ezt követően 
sikerült a kivitelezővel megállapodni, hogy 
az eredetileg köves Béke utcában ne csupán 
úthelyreállítás történjen, hanem szilárd bur-
kolatot kapjon. 

A környéken azóta megváltozott a közle-
kedési rend, a Mély útról tilos bekanyarodni 
a Béke utcába, mert az egyirányú lett, csak a 
Miskolczy útról lehet megközelíteni. 

R. Z. 

Csatornázás után

aSzfaltoS utat kapott a béke keRt
Nem túl hosszú, keskeny is, ám végre sima, és jól járható. Így lehetne 
jellemezni a Béke utcát, amely végre szilárd burkolatot kapott. A Béke 
utca aszfaltozását azonban úgy is fel lehet fogni, mint a környék felzár-
kóztatásának jelentős lépcsőfoka.
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Az elmúlt időszakban Pest megye Közgyű-
lésének elnöke Sztán Istvánt, Aszód polgár-
mesterét bízta meg  azzal a feladattal, hogy 
hozzon létre egy 20-25 fős csoportot, és a 
következő európai ciklusra – 2014-és 2020 
közötti időtartamra – dolgozzanak ki a szű-
kebb térségre vonatkozó fejlesztési tervet. A 
csoport november elején megalakult, és már 
az első összejövetel alkalmából körvonala-
zódtak az érintett településekre vonatko-
zó elképzelések. Aszód esetében prioritást 
élvez a kastély hasznosítása, amelyre most 
konkrét terv is van: a Heim Pál Gyermek-
kórház szeretne itt egy rehabilitációs köz-
pontot kialakítani. A napokban a kórház 
vezetése is járt már itt az illetékes szaktárca 
szakembereivel. Ugyancsak a tervek között 
szerepel Aszód közintézményeinek – pl. a 
volt tiszti klub, a volt nőtlen tiszti szálló – 

felújítása, a belső közlekedési utak és járdák 
rendbetétele, a város közintézményeinek 
fűtéskorszerűsítése alternatív megoldások-
kal, illetve az ipari terület rehabilitációja. A 
közlekedésbiztonságot szolgálná a Szabad-
ság téren kialakítandó körforgalom, amely 
ugyancsak a javaslatok között szerepel. A 
projektbe beépül az evangélikus gimnázi-
um uszodájának megépítése is, amely rég-
óta dédelgetett terve az intézménynek. A 
fiatalok szórakozását, és a városhoz kötését  
szolgálná egy ifjúsági ház megépítése, ezt 
szintén fontosnak ítélte a csoport. Az elkép-
zelések még bővülhetnek.

A tervek egyelőre álmok, és csak abban az 
esetben jöhetnek létre, a mennyiben az Euró-
pai Unió a szóban forgó időszakban biztosítja 
a beígért fejlesztési pénzeket.

R.Z.

Fejlesztési tervek a 2014–2020-as időszakra

felzáRkózhat a galga-Mente
Tavasszal a Pest Megyei Önkormányzat által Aszódon szervezett, a regi-
onális fejlesztési  elképzeléseket bemutató előadáson a számunkra szo-
morú tény hangzott el, hogy Pest megye egyik leghátrányosabb kistér-
sége az aszódi. Dr. Szűcs Lajos, Pest megye elnöke ígéretet  tett arra, 
hogy az érintett térségek esetében igyekeznek a hátrányból lefaragni. 

közMeghallgatáS

Közmeghallgatást tart Aszód Vá-
ros Képviselő-testülete 2013. no-
vember 29-én pénteken, 17. 30-kor 
a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
aulájában, amelyre mindenki érdek-
lődő polgárt szeretettel várnak.

A kastélyban lehet a Heim
 Pál  Gyerm

ekkórház  
rehabilitációs részlege
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adóhatóSági közleMény – hátRalékok RendezéSe 
Tisztelt Adózóink! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló (továbbiakban: 
Art.) 2003. évi CXII. törvény 55/B. §. felhatalmazása alapján hirdetőtábláján folyamatosan közzéteszi a he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 
90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, 
székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét. Az adótartozó neve a hátralékos 
listáról az adótartozás teljes összegének kiegyenlítését követő 10. napot követően törlésre kerül. 

A hátralékos listákon az adózónként kimuta-
tott hátralék nem tartalmazza a tartozás után 
felszámított késedelmi pótlék összegét, vala-
mint az egyéb jogcímen fennálló tartozásokat.

A hátralékos listák nem tartalmazzák to-
vábbá azon adóhátralékosok adatait, akik fi-
zetési kedvezményben részesültek (részletfi-
zetésben, fizetési halasztásban).

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 
a tartozás behajtása érdekében az adóhatóság 
az Art. 144. § és a 150. § (1) bekezdése illet-
ve a 152. § (1) bekezdése, 153. §, valamint a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény 58. § és 82/a. § alapján a végrehajtási 

eljárást köteles haladéktalanul megindítani, 
melynek költségeit is az adótartózónak kell 
viselnie.

A tartozás behajtható munkabér, nyugdíj le-
tiltás útján, továbbá a behajtás során végrehajtás 
alá vonható az adóst megillető bankszámlán sze-
replő összegből, takarékbetét-szerződés alapján 
pénzügyi intézetnél kezelt összegből, takarék-
könyv, egyéb okirat ellenében a pénzügyi intézet-
nél elhelyezett összegből az adótartozás és járulé-
kainak összegéig. Éven túli gépjárműadó tartozás 
esetén a gépjármű forgalomból történő kivonása 
kezdeményezhető. A behajtási eljárásban akár 
ingatlan- vagy ingó végrehajtásra is sor kerülhet!

Eredménytelen végrehajtás esetén a tartozás 
átadásra kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
nak behajtásra.

Ügyfeleink helyi adókötelezettségével kap-
csolatos kérdéseire az Adóhatóság dolgozói 
tájékoztatást adnak 

– telefonon a (+36) 28 500 681 számon, vagy 
– személyesen az Aszódi Polgármesteri Hi-

vatal Adóhatósági irodájában,  ügyfélfogadási 
időben (2170 Aszód, Szabadság tér 9.  Föld-
szint 10-es szoba, aműszaki iroda helyén)

Köszönöm  együttműködésüket!
Dr. Bóta Julianna

jegyző

apRóhiRdetéS
 ☐ Aszód központjában két üzlethelyiséggel  

(70 m2) lakás (120 m2) és 3100 m2 ingatlan el-
adó. (+36) 20 958 74 34

 ☐ Csemegebolt berendezve (70 m2) reális 
áron kiadó. (+36) 28 400 114

 ☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit  
őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg, mielőtt  
szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek!  Fel-
vételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésé-
nek megfelelően menürendszerrel ellátott, aján-
dékozásra is alkalmas borítóban átadjuk! „Hogy 
a múlt jelen legyen!” (+36) 28 636 414

 ☐ Kávézóba-lottózóba felszolgálót felve-
szünk!  (+36) 20 958 7434

 ☐ A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium pályázatot hirdet 
2 munkakör betöltésére: gondnok- fűtő/karban-
tartó , valamint iskolatitkár. További információ: 
(+36) 28 400 006, a www.petofi-aszod.sulinet.hu.

 ☐ Kedves aszódiak! Október 22-én eltűnt bar-
na színű welsh terrier kiskutyám az Arany János 
utcából. Kérem, aki befogta, juttassa vissza ne-
kem, mert nagyon egyedül vagyok nélküle. Tisz-
telettel: Gabai János, Aszód Arany János utca 5/a.  

Megújulhatnak a főutca platánfái

Harminchét darab platánfa díszíti Aszód főutcáját, a Kossuth Lajos utcát. Ahhoz, hogy meg-
újuljanak, ifjító metszésre van szükség, amelyre – amennyiben a jövő évi költségvetésben lesz rá 
keret – 2014-ben kerül sor.  

A platánsort az 1970-es években telepítették. A fasort alkotó fák fajösszetétele vegyes, azokat 
minden tervezési koncepciót nélkülözve telepítették, karbantartó, alakító metszés az elmúlt 
években minimális mértékű volt. A terebélyes, mintegy 15-20 m magas fák alsó, főút fölé hajló 
ágai néhol akadályozzák a közlekedést, a felső koronaszint helyenként árnyékolja a közvilágítást 
szolgáló lámpatesteket, illetve a villanyvezetékekre nőtt rá, vihar esetén pedig az épületekben is 
kárt okozhatnak. Az elszáradt, sérült ágak már nem csak a városképet rontják, de a járókelők testi 
épségét is veszélyeztetik. 

 A város a Városüzemeltetési és Műszaki osztálya közreműködésével kétféle metszési eljárásra 
kért árajánlatot az ilyen munkákra szakosodott cégektől. Olyan vállalkozásokat választottak ki, 
akik nemcsak a metszés elvégzését, hanem a fák szakszerű sebkezelését és a keletkezett zöld-
hulladék elszállítását is vállalták. Az olcsóbbik változat szerint csak kismértékű gallyazás tör-
ténne, vagyis a beteg, élettelen koronarészek eltávolítása, a rendellenesen növő ágak kimetszése, 
és az elsűrűsödő koronarészek ritkítása. A drágább ifjító metszés esetén viszont a fa felső egy-
harmadának lemetszésére kerülne sor, illetve koronaalakító metszéssel a fa növekedési irányát 
is befolyásolnák. A legolcsóbbnak mutatkozó monori Erdőmester Szövetkezet az első verzióra 
nettó félmillió, míg a másodikra nettó 999 ezer forintos árajánlatot adott, így ez a cég került 
kiválasztásra. A képviselő-testület a második megoldást választotta, mondván, a magasabb ösz-
szeget célszerű betervezni, mert egy esetleges nehezebb pénzügyi helyzet esetén még mindig van 
lehetőség az olcsóbb változatot megvalósítani.

Az ajánlatkérés, egy a volt Tisztiklub udvarán lévő fa kivágására is vonatkozott, ám képviselői 
kezdeményezésre újra megvizsgálják, van e lehetőség a fa mentésére. 

A közlekedési forgalmat átmenetileg mindenképpen akadályozó munkákat várhatóan hétvé-
genként végzik majd a szövetkezet szakemberei. 

R. Z.  
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állatoRVoSi ügyelet

noVeMbeR  
30–1: Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824

deceMbeR     
08: Dr.Fodor Sándor (+36) (20) 446 0938 
14–15: Dr. Németh Mihály (+36) 30 275 4718
22: Dr. Fodor Sándor (+36) (20) 446 0938 
24–25–26: Dr. Dobos László (+36) 20 925 3824
27–28–29: Dr. Márton János (+36) 30 400 9819
30–31–01: Dr. Szőke Zsolt (+36) 20 956 6529

fontoS telefonSzáMok
Rendőrjárőr: (+36) 20 516 5940
Polgárőrség: (+36) 70 339 6165
     www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész:
Szabó Imre (+36) 06 30 816 0437
Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4. (+36) 20 927 1171
Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella (+36) 30 452 9674
dr. Jólesz József (+36) 20 593 8628
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PortréPályázat

Magyarországon az emberek mint-
egy egyharmada küszködik olyan 
problémával, ami valamilyen szoci-
ális kezelést, gondozást igényel. 

Városunkban november 12-e délutánján az 
Aranykapu Bölcsődébe várták ünnepségre a 
szakterület dolgozóit, akiket elsőként a házigazda 

jogán Berényiné Baranyi Márta, az intézmény új 
vezetője köszöntötte, majd Sztán István polgár-
mester. A város első embere elmondta, téved az, 
aki azt gondolja, Aszódon nem kell elesettekről 

gondoskodni. Hajléktalanok valóban nincsenek 
a város utcáin, ugyanakkor a Kistérségi Gondo-
zási Központ számos, rossz körülmények között 

élő nyugdíjasról gondoskodik, a Javítóintézetbe 
került fiatalok többsége pedig ugyancsak elesett, 
mélyszegénységben élő családokból kerül ide 
megtévedése után. Beszéde végén a polgármester 
a képviselő-testület nevében valamennyi, ebben 
a szférában dolgozó munkáját megköszönte. 

A jelenlévők ezt követően igazi nevetésterá-
piában vehettek részt Zsiga Attila életmód-ta-
nácsadó, lelki gondozó Mondj ősszel is Igent az 
Életre című előadásának köszönhetően, majd 
Szőke Petra, az Evangélikus Gimnázium diákja  
Bódás János: Valahol ki van jelölve a helyed című 
versét szavalta. Ezt követően Szabó Anna va-
rázsolta el hegedűjátékával a közönséget, hogy 
aztán Korecz Emerencia A sziget című mesével 
gondolkoztassa el őket az Élet értelméről. 

A rendezvény fénypontjaként került sor a 
nívódíjak átadására. Ezt Kovács Ferencné, a 
Napsugár Bölcsőde szeptember elsején nyu-
galomba vonult vezetője és Rigó László, a 
Javítóintézet pedagógiai igazgatóhelyettese, 
otthonvezetője vehette át Sztán István polgár-
mestertől, illetve Szarka Attila, az aszódi Javí-
tóintézet igazgatójától. 

 Meglepetésből  és nevetésből a végére is ma-
radt. Az Aranykapu Bölcsőde dolgozói egy kis 
ajándékkal, illetve egy vérpezsdítő country 
tánccal kedveskedtek a jelenlévőknek, nagy-
nagy derűt keltve ezzel. Hátha ez a derű és vi-
dámság kitart egy újabb esztendeig.

R. Z. 

SzociáliS Munka napja
Elismerés a szociális szférában dolgozóknak

Folytatás az 1. oldalról
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Színvonalas műsor kellemes időben

1956-Ra eMlékeztünk…
Verőfényes napsütés, kellemes hőmérséklet fogadta mindazokat az em-
lékezőket, akik részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc 
57. évfordulója alkalmából tartott városi ünnepségen. A megemlékezést 
Rónai Lajos tárogatójátéka nyitotta, majd a Csengey Gusztáv Általános 
iskola diákjai következtek. 

Elsőként az iskola énekkara Énok Nagy Le-
vente karnagy vezetésével énekelte el a Him-
nuszt, majd a tanintézmény Rákóczi úti 
tagiskolájának 6. osztályos tanulói elevení-
tették fel a forradalom  és szabadságharc leg-
fontosabb mozzanatait. Műsorukat Péter Éva 
tanárnő tanította be. 

Ünnepi beszédet ezúttal is városunk pol-
gármestere, Sztán István mondott, aki nyol-
céves fiúcskaként élte meg az 56-os esemé-
nyeket. Gyermekként is tudatosult benne, 
nagy esemény történhet az országban, hiszen 
érezni lehetett a felnőttek izgalmát, később 
pedig a feszültségüket, vívódásukat  és  a te-
hetetlenség dühét. De azt is érezte, mennyire 
együtt dobbant a felnőttek szíve a közös cél 
érdekében.

Összefogásra, együtt dobbanásra most is 
szükség van-emelte ki a polgármester, egyben 
azt a reményét  is kifejezve,  hogy a város ér-
dekei továbbra is elsőbbséget élveznek majd a 
pártérdekekkel szemben. 

A megemlékezés ezt követően koszorúzás-
sal folytatódott, majd a Szózat eléneklésével 
ért véget.

R. Z.

A Csengey iskola diákjai elevenítették fel  
az 1956 őszén történteket. Fotó: Rácz Zoltán

VáRoSi naptáR
November
28 1400 Képviselő-testületi ülés
29 1730 Közmeghallgatás a Csengey Gusztáv Általános Iskolában 

Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)
30 1300 U21 Hévízgyörk SE – Aszód FC
30 1800 Budai András és barátai koncertje a Római Katolikus Hitéleti Központban

December
1 Advent 1. vasárnapja
3 Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub a Városi Könyvtárban
5 1700 Aszódi Honismereti Akadémia 4. előadása a Petőfi Múzeumban

Klubnap. Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
6 1500–1600

1630–1900
Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)
Csengey Gusztáv Általános Iskola: Mikulás az alsósoknak
Csengey Gusztáv Általános Iskola: Mikulásbál a felsősöknek a Csengeyben

8 1700 Advent 2. vasárnapja 
Adventi hangverseny a Csengey Gusztáv Általános Iskolában

9 1730–1900 Csengey Gusztáv Általános Iskola fogadóóra
10 Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub a Városi Könyvtárban
12 1400 Képviselő-testületi ülés
13 Aszódi Szabadidősport Egyesület. Klubnap – filmvetítés: 2013 képekben.
14 1700 Ulti Klub: évzáró vacsora

Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete. Kézműves foglalkozás
1500 Kodály Gyermekkórus-találkozó. Csengey Gusztáv Általános Iskola

15 Advent 3. vasárnapja
17 Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)
19 1600–1830 Gondozási Központ karácsonyi ünnepsége (Aszód, Petőfi u. 13.)

Karácsonyi ünnepség. Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
Csengey Gusztáv Általános Iskola karácsonyi vásár és ünnepi műsor

20 800–1200 Karácsonyi kézműves foglalkozás a Városi Könyvtárban.
Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat álláskereső klub (Falujárók útja)
Csengey Gusztáv Általános Iskola karácsonyi ünnepély. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

21 Karácsonyi ünnepség a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiumban
22 Advent 4. vasárnapja
24 Karácsony vigíliája, Szenteste
25 Karácsony
26 Karácsony
29 Szentcsalád vasárnapja
31 Év végi hálaadás

Óév búcsúztató. Aszódi Városi Nyugdíjas Klub
Városi Szilveszteri mulatság. Aszód Város Önkormányzata

Az összefoglaló csak azoknak az intézményeknek, egyházaknak, civil szervezeteknek a programját tartalmazza, amelyek leadták az 
AVKK-nak. További információ: +36 30 648 8493.
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Iskolai élet

A karácsonyi csomagoló papírral bevont cipős dobozba 1000-1500 forint összértékben elhe-
lyezett meglepetések (édesség, könyv, játék, meleg sapka, sál kesztyű, írószer…) kiválasztásánál 
fontos szempont, hogy jó állapotban levő, nem romló, olyan ajándékokat tegyünk, amelynek a 
mi gyermekeink is örülnének. A dobozon fel kell tüntetni az ajándékozott nemét (fiú, lány) és 
életkorát (0-3, 3-6, 6-10, 10-14, 14-18 év).

hol lehet leadni a dobozokat?
• az aszódi evangélikus, katolikus, református, baptista és istentiszteleti alkalmain, valamint 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatánál  nyitvatartási időben (2170 Aszód, Hatvani út 1.) 
• Evangélikus Gimnázium, Petőfi Gimnázium és Szakközépiskola munkaidőben
• Kistérségi Gondozási Központ munkaidőben
• A baptista gyülekezet idén a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz gyűjtőpontja is egyben. 

Bővebb információt a www.ciposdoboz.hu oldalon kaphatnak az érdeklődők. 

Meddig lehet leadni a dobozokat?
A leadás utolsó időpontja december 11. és 12.. Ezen a napon kerülnek a gyűjtőpontokról is az 
adományok a város Falujárók útja 5. szám alatti Idősek Klubjába.  Mindkét napon 8 és 15.30 óra 
között, a 06-30-816-0461-es telefonszámon történő előzetes egyeztetés után fogadják az adomá-
nyokat a munkatársak

A támogatásokat előre is köszönjük! 
A szervezők

Felhívás

iSMét cipőSdoboz-akció
(Folytatás az 1. oldalról)

A Múzeumi Füzetek 1963-2008 között 54, a 
Galga Menti Műhely 1986-2005 között 10, 
összesen 64 kötetben jelent meg. Az Aszódi 
Honismereti Akadémián bemutattuk az új, 
immár digitálisan közre adott forráspubliká-
cióját, Horváth Lajos történész életművének 
egyik kiemelkedő munkáját, A Galga-mente 
birtokos családjai 1541-ig című monográfiát. 
A CD-n megjelent tudományos munka kü-
lönlegessége, hogy az érdeklődő megtalálja 
Horváth Lajos ezen munkájának kéziratát is 
„pdf ” formátumban, a könyvszerűen betör-
delt „pdf ” dokumentum mellett. A CD a Petőfi 
Múzeumban és a Városi Könyvtárban 2.000 
Ft-ért megvásárolható!

A továbbiakban, háromféle anyagot terve-
zünk megjelentetni Digitális Tár című soro-
zatunkban. Az egyik típusú kiadvány soroza-
tunkban, ezen első megjelenéshez hasonlóan, 
tudományos munkákat, a másikban az Aszód 
Városi Kulturális Központ közgyűjteményé-
nek részegységeiről készült összefoglalókat, 
a harmadikban pedig jelesebb városi esemé-
nyekről készült filmeket.

Több okból döntöttünk úgy, hogy a Guten-
berg-galaxis mellett, átlépünk a digitális vi-
lágba is. Furcsa döntésként tűnhet ez föl egy 
közgyűjteményeket magában foglaló intéz-
mény esetén, amit vállalunk, pontosabban 
vállalni kényszerülünk. Mai világunkban sem 

lett könnyebb a kisebb közösségeket érintő-ér-
deklő tudományos munkák kiadása. E kiadvá-
nyok csak ritka esetben tudták nullára kihozni 
a befektetett anyagi javakat, jellemzőbb volt a 
veszteséges kiadás, nyereségessé pedig csupán 
kivételes esetben sikerült egy-egy kiadvánnyal 
előállni. Nyilván nem az anyagi haszonszerzés 
az elsődleges cél egy tudományos műhely ki-
adványozása esetén, de majdnem a legfonto-
sabb szempont egy fenntartó számára. Igen, de 
kiadványok nélkül egy közgyűjtemény, legyen 
az akár múzeum, akár könyvtár, nem tarthat 
számot a tudományos műhely elnevezésére, 
amelyről mi, ismerve a fél évszázados hagyo-
mányt, nem kívánunk lemondani. A CD-n, 
DVD megjelentetni tervezett kiadványokkal 
el tudunk jutni a helytörténettel, honismeret-
tel szívesen foglalkozó olvasóinkhoz, s mindig 
csak annyi példányt kell előállítanunk, ameny-
nyire igény mutatkozik, így nem termelünk a 
raktárnak remittendákat, de teljesítjük a célt, 
kiszolgáljuk a helyi igényeket, s nem utolsó 
sorban, akár kiadványonként is nyereségesek 
lehetünk.

Kívánom Önöknek, kedves Olvasók, hogy 
találják meg az új sorozatunkban is az értéket, 
a lehetőséget, magunknak sok munkát, mind-
annyiunknak pedig a Digitális Tár minél több 
megjelenő számát kívánom!

Asztalos Tamás

A Kulturális Központ új lapja

digitáliS táR
Az Aszód Városi Kulturális Központ, 
Digitális Tár címmel, új periodikát 
indított. A Petőfi Múzeum elmúlt 
ötven évében két kiadvány sorozat-
ban dolgozta föl a Galga-völgyi tele-
pülések kulturális hagyatékát. 
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Vallás

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm mindazoknak, akik felesége-
met, Jutkát utolsó útjára elkísérték és fáj-
dalmunkban osztoztak.

Szovics család

gyógySzeRtáRi 
ügyelet
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30

Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
Szabadság tér 2. (+36) 28 500 015

Páros hétvégén a Szent István Patikában
Kondoros tér 49. Telefon: (+36) 28 400 552

hatodSzoR iS betleheMi 
jáSzolkiállítáS

Hatodszor kerül megrendezésre  a 
Betlehemi Jászolkiállítás. 

A rendezvény, amelyet Koncz István, a Műve-
lődési Bizottság elnöke és Adáminé Mihályi 
Erzsébet hitoktató nyit meg, 2013. december 
13-én pénteken 16 órakor kezdődik a Katoli-
kus Hitéleti Központban.

Megszűnt vagy csak szünetel?

VáRoSi VegyeSkaR
Megszokhattuk már, hogy jeles 
napjainkon az ünnepi műsorok mél-
tó megünneplésének a Városi Ve-
gyeskar az egyik záloga. Elég, ha 
csak a városi cím újbóli odaítélésé-
nek  20 éves évfordulója alkalmából 
rendezett eseményre gondolunk 
vagy éppen a XXI. Aszód Fesztivál 
záró estjére, ahol szintén fellép-
tek énekeseink. Nem csoda, hogy 
hidegzuhanyként érte az embert a 
hír: a kórus tizennégy év működés 
után október 22-én feloszlott.

A  legutóbbi képviselő-testületi ülésen Sztán 
István polgármester elsőként erről tartott tá-
jékoztatót, cáfolva azt a híresztelést, hogy az 
önkormányzat nem kívánt térítési díjat adni 
a karvezetőknek. Valójában a képviselő-tes-

tület a szeptemberi ülésének zárt részében 
napirendi pontként foglalkozott a karvezető 
díjazásával. Határozatában a képviselő-tes-
tület egyhangúlag úgy határozott, hogy a 
Városi Kulturális Központ október elsejével 
kössön szerződést Pál Lajos a művészeti ve-
zetővel.  Díjazását havi bruttó 30 ezer Ft-ban 
állapították meg.  A döntés értelmében az 
összeget a Városi Kulturális Központnak kell 
állnia, illetve az intézmény  2014-es költség-
vetésébe már be kell tervezni. Ugyanakkor a 
képviselő-testület azt is határozatban mond-
ta ki, az önkormányzat utólag nem vállalja át 
a művészeti vezető és a z intézményvezető – 
értsd Podmaniczky Alapfokú Művészeti  Is-
kola - által korábban kötött szerződés szerinti 
díjazás teljesítését. 

Sztán István polgármester tájékoztatójában 
kiemelte, a vegyeskar példaértékű teljesít-
ményt tudhat magáénak, és munkájukra ezu-
tán is nagy szükség van, ám a további együtt-
működés alapfeltétele, hogy ez új alapokon, a 
törvényi előírásokat maximálisan figyelembe 

véve történjen. A város első embere ezzel arra 
utalt, hogy egy intézmény civil szerveződést 
csak akkor támogathat, ha azt a képviselő-tes-
tület határozatban mondja ki. 

A város egyébként valamilyen formában 
rendezni kívánta a karnagy korábbi díjazá-
sának legalább egy részét,  ezért  arra kérték 
a Városi civil Vegyeskart, pályázzanak az 
Aszód Városért Alapítványnak a civil szer-
vezetek támogatására szolgáló keretében 
bennmaradó 110 ezer Ft-jára. A vegyeskar-
tól azonban sem pályázat, sem kérelem nem 
érkezett. 

Lapunk megkereste Pál Lajos karnagy urat, 
ám ő az ügyben nem kívánt nyilatkozni. Any-
nyit azonban megjegyzett, szerinte a vegyes-
kar nem bomlott fel, csupán szünetelteti a 
működését, és egy új karnagyra vár. Időköz-
ben Sztán István polgármester megbeszélést 
kezdeményezett a vegyeskar tagjaival annak 
érdekében, hogy e nagyszerű közösség to-
vább működjön.

R. Z.  
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VárostörténetVárostörténet

– Szinte mesébe illő, ahogy alakult az utób-
bi pár hónapban az életed….
– Igaz, de akkor sem dőlt volna össze a világ, 
ha tanítónő maradok. Hiszen mindig tanítani 
akartam, már gyerekkoromban is. Az motivált 
mindenképpen, hogy nagyobb iskolában is ki-
próbáljam magam. Galgagyörkön tanítottam, 
majd igazgatóhelyettes lettem, 2004-től pedig 
igazgató. 2009-ben teljes támogatással újra-
választottak. De aztán annyira elnehezült az 
intézmény pénzügyi helyzete, és olyan feszült-
ségek keletkeztek emiatt, hogy azt mondtam, 
ezt nem tudom csinálni tovább. Újra katedrá-
ra léptem, és tanítottam. Mellette pedig tan-
könyveztem, nyitótáncot tanítottam a bálok-
ra, gyereknapokat szerveztem…

– Miért pont Aszódra pályáztál?
– Mert nekem olyan ez a város, mint Petőfi-
nek. Ide jártam középiskolába, és nagyon 
szerettem itt lenni. Úgyhogy amikor állást ke-
restem, és megláttam, hogy itt keresnek igaz-
gatót, bizony megdobbant a szívem, és rögtön 
megírtam a pályázatomat, ugyanis már csak 
két nap volt a beadásig. Közben érdeklőd-
tem, van-e más pályázó is. A tankerületnél 
azt mondták, egyelőre nincs. Később tudtam 
meg, hogy mégis van helybéli jelentkező. Köz-
ben eljöttem az iskolába, beszélgettem a kollé-
gákkal,  a szülőkkel, és mindenki kedvesen fo-
gadott. De igazából nem reménykedtem, hogy 
engem választanak. 

– Milyen érzés volt először bejönni az isko-
lába igazgatóként? 
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem 
volt bennem félsz. De abban azért biztos vol-
tam, hogy elfogadnak majd. Most így két hó-
nap távlatából különösen négy  embernek, 
a korábbi igazgatónak, Lakatos Csillának, 
a két igazgatóhelyettesnek, Karácsondiné 
Erzsikének és Boda Jánosnak, valamint az 
iskolatitkárunknak, Kis Jánosnénak  sze-
retném megköszönni a sok segítséget, amit 
tőlük kaptam. Ugyanezt a segítőkészséget 
tapasztaltam Sztán István polgármester ese-
tében is. 

– Korábban is voltál már igazgató, ám ak-
kor az önkormányzatnak tartoztál száma-
dással, most viszont a tankerületi igazgató-
ságnak. Milyen különbséget tapasztalsz?
– Még előfordul, hogy nem tudni, egy-egy 
megoldandó feladattal kit kell keresni. Az 
adminisztráció is több lett. Ugyanakkor min-
denképpen könnyebbség, hogy szakmai, okta-
tási kérdésekben van kihez fordulni. Egy olyan 
kis önkormányzatnak, mint Galgagyörk, pél-
dául sohasem volt oktatási referense. Egyéb-
ként most is  az az érdek, hogy az iskola mű-
ködjön. Nem panaszkodhatom, nálunk jól 
indult az év. 

– Az általános iskolákban szeptembertől 
16 óráig benn kell lenni a diákoknak,kivéve, 
ha a szülők mentességet kérnek az alól. Mi 
ezen a téren a tapasztalat?
– A törvény igazából az iskolákat kötelezi arra, 
hogy 16 óráig elfoglaltságot nyújtsanak a tanuló-
iknak. Az alsó tagozatos diákok 90 %-a eddig az 

időpontig van itt. A felső tagozatos esetében ez 
az arány 25 %.  A pedagógusok pedig sok plusz 
munkát vállaltak, megtriplázódott például a 
szakkörök száma,  és lehetőség nyílik tehetség-
gondozásra is. Terveink között szerepel például, 
hogy az angol mellett német nyelv oktatását is 
beindítjuk, először csak fakultációban, hetedik-
től pedig –kellő számú jelentkezés esetén  – tan-
tárgyi óraként. Abban bízunk, mindezeket látva 
a szülők többsége negyedik osztály után nem 
viszi el máshová a gyermekét. Gondolkozunk, 
hogy az ének-zenei tagozatot  is kibővítjük. 

– Mit szólt a család, hogy újra igazgatóként 
fogsz dolgozni?
– A férjem mindig támogatott a törekvése-
imben, tudja, hogy nekem az iskola, a tanítás a 
szenvedélyem.  Most már a gyerekeim is kellő-
en nagyok, és amellett, hogy féltettek, örültek 
is a pályázatom sikerének.

– Ha egy év múlva újra beszélgetnék, mit 
tartanál sikernek, mi  az, amit szeretnél el-
érni?
– A legfontosabbnak azt gondolom, hogy  a 
gyerekek jól érezzék magukat az iskolában és 
szeressenek ide járni. De annak is örülnék, ha 
az iskola újabb sikereket érne el a tanulmányi 
versenyeken, ha a tantestület még jobban ösz-
szekovácsolódna, ha a szülőkkel még szoro-
sabbá válna a kapcsolat, és ha egy kicsit sike-
rülne korszerűsíteni a Rákóczi utcai tagiskolát. 
Ha mindezek teljesülnek, elégedett leszek. 

R. Z.  

Intézményvezető portrék II.

„Mindig tanítani akaRtaM”
2013. szeptember 1-től  Skuczi Erika vezeti a Csengey Gusztáv Általá-
nos Iskolát. Galgagyörkről került ide, s mint mesélte, ő maga is meg-
lepődött, mert nem gondolta volna, hogy egy helyi, belsős pályázóval 
szemben esélye lesz. Amikor felhívták ,és gratuláltak neki, hogy elnyerte 
az igazgatói állást, éppen állásinterjúra ment volna Gödöllőre a Hajós 
iskolába.

– Mi inspirálta, hogy megrendezze az olva-
sónapot?
– Az olvasónap 10-12 órájában azt szeretném 
megvalósítani, hogy mindenki vegyen könyvet 
a kezébe. Globális problémának tartom, hogy 
ezt manapság a fiatalok ritkán teszik meg. Be-
vallom, bár könyvtáros vagyok, nem vagyok 
híve az e-könyveknek és egyebeknek. Egy 
könyv legyen könyv! Én azt szeretem, ha érez-
hetem a könyvek illatát. Ez nagyon meg tud hat-
ni, és pontosan ezt az érzést szeretném átadni az 
ifjúságnak is, hogy szeressék a könyveket.

– Véleménye szerint miért fontos a mai fiata-
lok életében az olvasás?
– Két dolog miatt is nagyon fontosnak tartom. 
Egyrészt azért, hogy táguljon a diákok fantázi-
ája, másrészt azért, hogy a szókincsük gazda-
godjon. Nyelvtanárként azt tapasztalom, hogy 
a mai ifjúság szókincse sokszor szegényes. Az 
olvasás által ennek az ellenkezőjét tudnánk el-
érni, ezen is tudnánk javítani.

– Önnek mi a kedvenc irodalmi műfaja?
– Ha időm engedi, mindent elolvasok. Mos-
tanában különösen szeretem Steve Berry re-
gényeit, amelyekben a történelem és a krimi 
összefonódik. Nagyon tetszik a stílusa, szíve-
sen ajánlom mindenkinek. Ha valaki ki akar 
lépni a hétköznapok világából, mindenképpen 
ragadjon magához egy Steve Berry-kötetet!

– Eddig két olvasónapot szervezett az isko-
lában. Melyik volt a kedvence, és miért?
– Nem tudok különbséget tenni. Mindig arra 
törekszem, hogy az előző évekhez képest más stí-
lusa, témája legyen a rendezvénynek. Tavaly a rap 
és az irodalom kapcsolata állt a középpontban, 
most a Vörös Pöttyös könyvek lesznek előtérben, 
amelyek nagyon felkapottak az ifjúság körében.

– Milyen programok várhatók az idén?
– Hasonlóan fog felépülni az idei olvasónap is, 
mint a korábbiak. Lesznek vetélkedők – termé-
szetesen a Vörös Pöttyös könyvekről –, illetve 
meghívtam egy hazai Vörös Pöttyös könyv szer-
zőjét, Szurovecz Kittit, akinek a könyvtárban is 

megtalálható több kötete, vele lesz egy író-olva-
só találkozó. Meghirdettünk egy pályázatot is, 
amelyre saját Vörös Pöttyös könyvrészlettel lehet 
jelentkezni. Természetesen, ahogy az előző évek-
ben is, a programok alatt folyamatosan megy 
majd az olvasás a könyvtárban, ami ugye arról 
szól, hogy tízpercenkénti váltással olvasunk.

– Az előző tanév emlékezetes eseménye volt 
az EGAsztár. Mi inspirálta az elindítására?
– Hiszek abban, hogy mindenki tehetséges 
valamiben. A diákokkal beszélgetve gyakran 
kiderül, hogy vannak dolgok, amiket nagyon 
szívesen csinálnak, de nem merik mások előtt 
megmutatni. Ezt kötöttem össze a manapság 
népszerű tehetségkutató műsorok ötletével – 
így született meg az EGAsztár gondolata.

– Tervezi, hogy jövőre is indít ilyen tehetség-
kutató vetélkedőt?
– Az EGAsztár tavalyi sikere után megkeres-
tem Dr. Roncz Béla igazgató urat a folytatással 
kapcsolatban. Az iskolavezetés úgy döntött, 
hogy a jövőben a diákgálával váltakozva, kété-
vente kerül megrendezésre az EGAsztár.

– Mi a véleménye a feltörekvő tehetségekről?
– Az a fiatal, aki kiemelkedő teljesítményt képes 
nyújtani bármilyen területen, mindenképpen 
megérdemli, hogy figyelmet kapjon. A legtöbb 
iskolás szívesebben merül el a számítógépek vi-
lágában, és nem törődik vele, hogy fejlessze azo-
kat a képességeit, amelyekkel kiemelkedhetne a 
társai közül. Ha már az ember meglátja bennük 
a szikrát, mindenképpen segíteni kell őket.

Beszélgetés Moharosné Kaulics Orsolya tanárnővel

„hiSzek abban, hogy Mindenki 
tehetSégeS ValaMiben”
 
2013. október 18-án harmadik alkalommal került megrendezésre a ma-
ratoni olvasónap az aszódi Evangélikus Gimnáziumban. A rendezvény 
előtt Torda Eszter és Papp Diána beszélgetett a program szervezőjével, 
Moharosné Kaulics Orsolya tanárnővel.

Fotó:  Rácz Zoltán

Fotó: Terényi Olívia
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Miért is olyan jelentős számunkra ez a vidék?
Bihar vármegye volt a Magyar királyság leg-

nagyobb területű megyéje a maga 11 500 négy-
zetkilométerével. Lakossága 1848-ban már 
meghaladta az 500 000 főt.  A XVII. század kö-
zepén 754 települést jegyeztek fel a megyében.

Stratégiai és geopolitikai szempontból is ki-
emelt vidéke volt a Kárpár-medencének, ugyan-
is Várad nagyjából egyforma távolságra helyez-
kedett el a királyság keleti (Bodza-szoros 380 
km) és nyugati (Dévényi-szoros 390 km) végei, 
valamint az északi (Duklai-hágó 280 km) és a 
déli (Vaskapu-szoros 270 km) határai között.

Várad gazdasági fejlődését a rajta áthaladó 
jelentős kereskedelmi utaknak köszönhette. 
Mint egyházi központ is kiemelkedő hely volt, 
I. László király ide, a Sebes-Körös melletti vár-
ba tette át a bihari püspökség székhelyét, és ké-
sőbb a szent király testét itt temették el (1106), 
ezért is nevezik Váradot Szent László király 
városának. Szakrális jelentőségét mutatja az is, 
hogy szent királyunk sírja zarándokhely lett, 

és később több királyunk is ide temetkezett, 
úgy, mint II. István, II. András, Beatrix király-
né, Mária királynő és Luxemburgi Zsigmond.

1849-ben Váradon működött a szabadság-
harc fegyvergyára. 

Szombaton a korai órákban indultunk útnak 
Aszódról.  Közel négy órás utunk során számos 
információt megtudtunk a Részekről (Parti-
um), Szentjobbról, Ady Endre és Nagyvárad 
kapcsolatáról, valamint II. István és a várad-
hegyfoki premontrei kolostor történetéről.

Programunk első helyszíne Szentjobb volt. 
Itt megnéztük Mercurius apát szobrát. Ő hoz-
ta Szent István jobb kezét erre a kis településre, 
hogy megőrizze az utókornak. Ezután  megte-
kintettük a római katolikus templomot is. 

Utunkat ezután Nagyvárad felé vettük, ahol 
elsőként a Püspöki Székesegyházat tekinthet-
tük meg, melyet 1750-től 1780-ig építettek. A 
kéttornyú barokk stílusú templom hajója 70 m 
hosszú, 30-40 m széles, falait pedig márvány 
borítja. Érdekessége még, hogy orgonáját Má-

ria Terézia adományozta. A székesegyházon 
belül található egy kisebb múzeum, ahol koro-
nás hermában őrzik azt a Szent László-ereklyét 
– egy kisebb darabot királyunk koponyájából 
– amelyet évente egyszer közszemlére tesz-
nek az egyik mellékoltáron. A templom jobb 
oldalfalában színes domborműn látható az a 
szekerce, amely a király sírjában volt. Megte-
kintettük még a barokk épületkomplexumot 
is, a Kanonok-sort, mely az egykori váradi ka-
nonokoknak adott otthont. 

Délután a mintegy másfél órás szabadidőnk-
ben megtekintettük Nagyvárad egyéb neve-
zetességeit, például az Ady-múzeumot.Sétál-
tunk a festői szépségű Körös-parton, valamint 
szétnéztünk Nagyvárad sétálóutcájában is, 
ahol lehetőségünk nyílt egy közös képet készí-
teni Ady Endre és költőtársai szobrával. 

Szabadidőnk végén megnéztük az Állami 
Színházat, majd együtt elsétáltunk a város főte-
rére. Útközben megcsodálhattuk a görögkeleti 
székesegyházat is, melyet a helybeliek  ,,Holdas 
templomnak” neveznek. A templom tornyá-
nak alsó részén található a német Ruppe által 
tervezett, 3 méter átmérőjű, aranyozott forgó 
hold, mely a különböző holdfázisokat mutatja. 
Szintén sétánk közben láthattuk a szecessziós 
stílusú, üvegtetejű Sas-palotát, ahol emléktáb-
la örökíti meg, hogy helyén állott valamikor a 
híres Fekete Sas Szálló, ahol 1798. május 26-án 
tartották az első magyar színielőadást. Ugyan-
csak itt volt Paskievics hercegnek, a cári csapa-
tok vezérének főhadiszállása is.

A belvárosban sétálva, ünneplő tömeg mo-
rajára lettünk figyelmesek, és a magyar Him-
nuszt hallhattuk. Nagyvárad azon a napon ün-
nepelte – a helyiek szerint – 900. születésnapját. 

Napunk utolsó programja a a középkori Vá-
rad egyetlen megmaradt emlékének,  az ötágú 
csillag alaprajzú várnak a megtekintése volt. 
Sajnos felújítása miatt ezt csak kívülről néz-
hettük meg. Azt azonban megtudtuk, hogy öt 
bástya veszi körül és a várban ma az egykori 
székesegyház helyén egy használaton kívül 
álló barokk templom áll.

A várost elhagyva láthattuk azt a dombot is, 
amelyen 1130-ban II. István egy premontrei 
kolostort építtetett és feltételezések szerint őt 
is ide temették.

Utunk során számos új dolgot tanulhattunk 
történelemből, művészettörténetből és iroda-
lomból is. Úgy érzem, annak ellenére, hogy 
300 km-t utaztunk, és egy másik országban 
voltunk, mégis magyar néprajzi területen ma-
radtunk, ahol magyar emberek élnek, őrizve 
jellegzetes kultúrájukat. Úgy éreztük, hogy az 
a hely a miénk is, hozzánk, magyarokhoz tar-
tozik, „míg él nemzet e hazán.”

Csordás Henrietta

Alaposan megváltoztatja az akvarell képekről 
alkotott berögződéseket az aszódi Zsóka László, 
akinek első kiállítása nyílt a Petőfi Múzeum Ga-
lériájában Első Tárlat – az én vízióm akvarell-
ben címmel. Akvarellképek esetében ugyanis 
hajlamosak vagyunk virágcsendéletekre vagy 
tájképekre gondolni, ám az ifjú tehetség ehe-
lyett Budapest változatos hangulatú utcarész-
leteit, bárok belső képeit tárja elénk. Mindezt 
rendkívül dinamikusa, úgy, hogy műveit látva 
szinte érezzük az utcán szemetelő eső permetét, 

a füst, a pára illatát vagy éppen a füstös bárok 
borgőzös, már a bútorokba is beivódott szagát.  

László korán, már négyévesen és képes volt 
dinoszauruszokat rajzolni, később a hajók, a 
lovak, a lovagok is a repertoárba kerültek, és 
erre a mostani kiállításon részt általános is-
kolai tanárai is jól emlékeztek. Mint mesélték, 
alig győzte a többiek „megrendeléseit” teljesí-
teni. A nyolcadik után a hatvani Bajza József 
Gimnáziumba jelentkezett, ahol felfigyelt rá 
Muzsik Hajnalka rajztanár, és igyekezett elin-
dítani őt a művészi pályán. A sikeres rajz érett-
ségi után egy két éves képzőművészeti képzés-
re iratkozott be. Jelenleg a Képzőművészeti 
Egyetem festő szakára készül. 

A szakemberek szerint az összes festészeti 
eljárás közül talán a vízfestészet a legegyénibb 
módszer. A vízfesték megjósolhatatlan, kiszá-
míthatatlan természetű. László azonban azt 
mondja, őt éppen ez fogta meg, élvezi, ahogy 
folyik, fröcsög a festék a papíron, és gyorsan 
kell döntenie. Példaképeket is talált, Alvaro 
Castagnet uruguay-i és Joseph Zbukvic ausztrál 
akvarellfestő művei vannak rá nagy hatással. 

– Valahol olvastam Menyhárt Tamás képző-
művész egyik nyilatkozatát, amelyben azt 
mondta, az a jó, ha egy művésznek vannak 
idő    szakai. Biztosan igaz ez az állítás, de nekem 
az akvarell végig fogja kísérni a pályafutáso-
mat – nyilatkozta az ifjú művész. – Ez a tech-
nika ugyanis rendkívül alkalmas arra, hogy 
a pillanatnyi hangulatot tudja érzékeltetni az 
ember. Nekem pedig az a célom, hogy azt lát-
tassam, mi fogott meg ott és akkor, amikor a 
képeim fejben megszülettek. 

Zsóka László még a pályája elején tart, első 
kiállítása azonban azt jelzi, egy igazi talen-
tummal állunk szemben, akinek lessük-várjuk 
a fejlődését. 

R. Z.

A Rákóczi Szövetség programja

kiRánduláS nagyVáRadon
A Rákóczi Szövetség jóvoltából idén is lehetőségünk volt arra, hogy egy 
újabb, a magyarság számára kiemelkedő és fontos történelmi tájegység-
gel ismerkedjünk meg közelebbről. Választásunk ezúttal – követve azon 
célkitűzésünket, hogy az elcsatolt magyar területeket bejárjuk – Bihar 
vármegyére és székhelyére, Nagyváradra esett.

Zsóka László kiállítása

az én VízióM akVaRellben 
Alaposan megváltoztatja az akvarell képekről alkotott berögződéseket  
az aszódi Zsóka László, akinek első kiállítása nyílt a Petőfi Múzeum Ga-
lériájában Első Tárlat – az én vízióm akvarellben címmel. Akvarellképek 
esetében ugyanis hajlamosak vagyunk virágcsendéletekre vagy tájképek-
re gondolni, ám az ifjú tehetség ehelyett Budapest változatos hangulatú 
utcarészleteit, bárok belső képeit tárja elénk.

Zsóka László (középen) Asztalos Tamás és Remenár 
László társaságában. Fotó: Rácz Zoltán
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Ha most a Kedves Olvasó azt hiszi, valami-
féle tréfás megközelítésként említem, hogy  
nekünk, a Galga mentén élőknek ez a kis fo-
lyócska is olyan sokat jelent, mint a párizsi-
aknak a Szajna, vagy a varsóiaknak a Visztu-
la, akkor tévednek. Csak a nagyságrendben 
van különbség, ugyanis akár több ezer évre 
visszatekintve a folyócska egykoron az életet 
jelentette. Vize éltette az embert és állatait, 
halaknak, a vízi madaraknak életteret bizto-
sított, a kiöntései dúsabbá tették a legelőket. 
A találékony ember a víz energiáját használta 
a gabona őrlésére. Sok száz éven át majd min-
den faluban a Galga vize hajtotta a vízimal-
mok zakatoló kerekeit.

A Galga mentén gyöngyfüzérszerűen léte-
sült falvak népének élete összeforrt a határ-
ban a hol csak csordogáló, máskor dühöng-
ve száguldó folyóval. Népdalok tucatjaiban 
megtaláljuk a szeretett Galgát, amiben ré-
gen az asszonyok tisztára mosták a kender-
vászon ruhaneműt, ahová fürödni jártak a 
gyermekek, s amelynek partján megpihentek 
a szántóvető emberek. A Galgát szerették az 
itt élők, még a pusztító árvizeit is megbocsá-
tották neki, amiben soha nem a víz, hanem 
a vízzel nem törődő ember volt a hibás. Erre 
számos példát lehetne felhozni.

E sorok írója, amikor kisétál a Galga part-
jára, szomorúan nézi a mély árkába süllyesz-
tett, vizétől megfosztott kis vízfolyást, amit 
szinte alig látni a medrét benőtt sástól. Csak 
hóolvadás után vagy egy-egy nagyobb fel-
hőszakadást követően telik meg félig-meddig 
a medre vízzel. Félő, hogy  – ha nem változ-
tatnak ezen a pusztuló állapoton – egyszer 
majd arra ébredünk, hogy száraz lesz a med-
re. Pedig, ha valamikor szüksége van az em-
bernek még a Galga nagyságú édesvizekre is, 
akkor az a XXI. század. 

De hát mi olyan nagy érték ebben az apró, 
mélygödrű, kanálisnak is kicsike patakban? 
A régészeti, a történeti kutatás feltárta, hogy 
itt már sok ezer évvel ezelőtt is megteleped-
tek az emberek. Kisebb telepeket, majd meg-
erősített földvárakat létesítettek. Sőt! Amikor 
Egyiptomban Kefren fáraó monumentális 
piramisát építették, akkor a mai Aszód felet-
ti dombtetőn egy késő-kőkorszakbeli – mai 

fogalmaink szerint - metropolis virágzott, jó 
háromszáz éven át. Ezen a völgyön keresztül 
vonultak keletről nyugatra, és délről északra 
a népvándorlás népei s hagyták itt a Petőfi 
Múzeumban őrzött emlékeiket.

A honfoglaló magyarok is megteleped-
tek itt, amit a Névtelen is megemlít a Gesta 
Hungarorumban. A középkorban kétszer 
annyi falu virult ezen a tájon, mint napja-
inkban, bár ezek a települések jóval kisebbek 
voltak a maiaknál. Mindenesetre egyre több 
embernek adott otthont a Galga völgye és a 
peremterületek dombvonulatai, ahol virágzó 
földművelést, szőlőtermesztést állattenyész-
tést, rét- és erdőgazdálkodást folytattak a 
középkorban és a százötven éves török iga 
után is, egészen a közelmúltig. Már a XVIII. 
század első felében, különösen az Alsó-Gal-
ga mentéről káposztával, zöldségekkel, diny-
nyével és baromfikkal árasztották el a pesti 
piacokat. Ez a termelési „struktúra” folyta-
tódott két évszázadon át. Nem is olyan régen 
még a Galga menti falvak vízfolyás felé fekvő, 
termékeny öntéstalajú kertvégei fehérlettek a 
fóliasátraktól, amelyekben az itt termesztett 
paprika, paradicsom, zöldség a pesti piacok 
keresett cikkei voltak.

Ez a kertkultúra napjainkra jelentősen 
visszafejlődött. Az azonban bizonyos, hogy  
Magyarország és ezen belül a Galga mente 
kedvező éghajlati viszonyai, még kevésbé 
szennyezett földje még ma is a sokkal fejlet-
tebb mezőgazdaság lehetőségét kínálja.

Ma még. De vajon így lesz ez a század köze-
pén is? Ha nem képes a világ mai népessége 
megálljt parancsolni a felmelegedésnek, a 
klimaváltozásnak, amit egyfajta szárazság, 
aszályos időszak követ, akkor olyan új hely-
zet áll elő, hogy nem lesz vizünk. Mármint 
édesvíz, amiből már ma is kevesebb van a föl-
dön, mint amennyire szükség lenne. Negy-
ven évvel ezelőtt nyolcszor több édesvíz állt a 
rendelkezésünkre, időközben azonban a né-
pesség megduplázódott. A Föld népének kb. 
a fele vízszűkében él. Ez a szám rövid időn 
belül növekedni fog. 

Magyarország - és ezen belül a Galga men-
te - bővelkedik édesvizekben. Tegyük hozzá: 
nemcsak édesvizekben gazdag, hanem ter-
málvizekben is. ( Pl. a Galgahévíz és Tura 
határában, 1963-ban olajfúrás során 2092 
m mélységben elhelyezkedő, 93 o C , 1300 
l/perc termálvizet adó „hévíz” felhasználá-
sa mindmáig várat magára!). Most csak az 

Ban Ki Mun: A megmaradás záloga a víz

a galga
 
Októberben a vizekről tartottak világkonferenciát Budapesten. A hír nemcsak azért örömteli, mert hazánk 
fővárosába sereglettek a világ minden tájáról tudósok, politikusok, hanem azért is, mert a víz, mindenekelőtt 
az édesvíz a XXI. században az emberi fejlődés megmaradásának a záloga. Ezt hangsúlyozta ki a konferencián 
megjelent Ban Ki Mun az ENSZ főtitkára is.

édesvizekre vonatkoztatva megállapíthat-
juk, hogy ezzel a gazdag ajándékkal rosszul 
gazdálkodunk, elfecséreljük. A föld mélyéből 
felhozott tiszta ivóvizet locsolásra, autómo-
sásra és még sok másra szórjuk szét, amit 
lehetne más felszíni vízzel is helyettesíteni. 
Az áradások alkalmával hazánkba beömlő 
irdatlan víztömeget fel lehetne fogni, és a 
drága ivóvíz helyett ezt lehetne locsolásra és 
ipari célra, sőt a lakóházak nem ívásra-főzés-
re használt ivóvízét helyettesíteni.

A Galga mentén adott lehetőség a Galga 
vizének a hasznosítása. A vízfolyás a földtör-
ténet évmilliói alatt egy tektonikus árokban 
északról délre halad és képezte ki völgyét. A 
Becske községtől északra, 217 magasan ere-
dő patak Püspökhatvanig szűk, majd onnan 
egyre jobban kiszélesedő völgyben halad és 
58 km utat megtéve közel Jászfelsőszent-
györgyhöz, 111 m magasan a tenger szintje 
fölött, a Zagyvába torkollik. Közben számos 
kisebb patakot, erecskét, időszakos vízfolyást 
(Halyagos, Szécsénkei, Legéndi, Sinkár, Me-
gyerke, Némedi, Breda, Egres, Emse, Sósi) is 
felvesz, amelyek – különösen a tavaszi és a 
koranyári nagy esőzések alkalmával – jelen-
tősen bővítik vizét.

A völgynek több olyan része van, ahol völ-
gyzáró gáttal, természetesen a továbbfolyást 
biztosító zsiliprendszerrel víztározókat le-
hetne építeni, amelyek visszatartanák a téli 
olvadás, a nyári nagy zivatarok vizét (ezzel 
egyszer s mindenkorra nem lenne több ár-
víz), és a nyári tenyészidőben, amikor rend-
szeresen kevés a csapadék pótolná a mező-
gazdaság számára a hiányt, valamint egész 
évben biztosítaná, az un. ipari vizet gyárak-
nak, üzemeknek, lakóházaknak.

Sokan ezt az elképzelést kivihetetlennek, 
utópiának tartják. Nincs pénz erre! – hang-
zik a varázsszó mindig, amikor valami nem 
azonnali haszonnal járó beruházás szóba ke-
rül. Az igaz, hogy Magyarország nem gazdag 
ország, de azért annyira nem szegény, hogy 
ne tudna víztározó sorozatokat létesíteni 
szerte az országban, és az ennek hasznosí-
tásával megtakarított édesvizet eladhatná 
(most is jelentős mennyiséget ad el!) a vízben 
szegény, olajban még néhány évtizedig gaz-
dag arab országoknak. E sorok írójánál ta-
pasztaltabb, a gazdasági életben otthonosan 
mozgó emberek tudják, hogy a sikeres üzlet 
lebonyolítását mindig megelőzi a befektetés. 
Nos, a jövő nagy befektetése a Galga vizét 
megmentő víztározók létesítése lenne. Ez 
nem utópia, hiszen az Egres patak völgyében, 
sőt a Sinkár völgyében is léteznek már víztá-
rozók, de ezek közül egyiket sem használják 
fel gazdasági feladatokra (pedig ezért épül-
tek!), csupán (és csak kis részben) rekreációs 

és idegenforgalmi célokra. Ezek a víztározók 
távol vannak a sűrűbben lakott települések-
től és gazdasági felhasználásuk korlátozot-
tabb, ám a Galga menti víztározók már sok-
féle célokra hasznosíthatók lennének.

Néhány évtized múlva az édesvíz nemcsak 
a sivatagban ér majd annyit, mint az arany, 

hanem az egész Glóbuszon. Hozzávetőlege-
sen erre a megállapításra jutottak Budapes-
ten a Víz Világkongresszusának résztvevői.

Galga-mentén élők! A Ti „aranyatok” ismét 
a Galga lehet!

dr. Asztalos István 

A kiöntött Galga Aszodnál 
Fotó: Balázs Gusztáv

M
ostanában csak csordogál a Galga 

Fotó: Rácz Zoltán



Aszódi tükörAszódi tükör20 21

2013. november 2013. november

Hirdetés Helyi dolgaink

November elején  fokozott  közúti ellenőrzésre 
került sor, amelyen a rendszámfelismerő be-
rendezést  is bevetették. Ennek öt autós látta 
kárát, ugyanis a műszer azonnal jelezte, gép-
járműveik  nem rendelkeznek érvényes mű-
szaki engedéllyel. Félreállításukat követően a 
rendszám azonnal  levételére kötelezték őket 
az ezzel járó következményeket pedig viselni-
ük kell. 

Igazoltatás során bukott le az a férfi, akit a 
korábban kapott pénzbüntetés be nem fizeté-
séért körözött a rendőrség. Rá letöltendő sza-
badságvesztés vár.  Ezzel kapcsolatos hír az is, 
hogy az ügyészség elrendelése alapján előveze-
tési akciót tartott a rendőrség. Ilyenkor a mun-
katársak keresik fel lakhelyükön a pénzbírsá-
got be nem fizető polgárokat, és amennyiben 
nem tudják igazolni csekkel, hogy időközben 

eleget tettek kötelezettségüknek, a rendőrség 
előállítja őket, ezt követően pedig a bíróság 
elrendeli elzárásukat. A legutóbbi akció követ-
kezményeként az előállított személyek közül 
négynek a családja azonnal rendezte a tarto-
zást, így ők rögtön hazamehettek.

  Ismét betörtek az aszódi laktanyába, és ez-
úttal fém álmennyezetet vittek el. Az ott szol-
gálatot teljesítő őr mindebből semmit sem vett 
észre. 

Nem jött be a fedőtörténet annak a bagi 
férfi    nak, aki azért kívánt feljelentést tenni a 
rendőrségen, mert hazafelé menet egy férfi 
erő     szakkal elvette a pénzét. Története szerint 
vásárlást követően hazafelé tartott kerékpár-
jával, amikor a sorompónál várakozva egy 
férfi kést tartott a nyakához, és követelte, hogy 
adja oda a nála lévő pénzt. Ő odaadta az ezer 

forintját. Személyleírást is adott, ami pontosan 
illett az aszódi bűnözői kör egyik jellegzetes 
alakjára. A rendőrség munkatársainak azon-
ban nem tartották eléggé hihetőnek a történe-
tet, így feltettek néhány keresztkérdést, mire 
a feljelentő belezavarodott az előadásába, és 
vé    gül elismerte, a történetét ő találta ki, mert 
eljátszotta a pénzét, és  emiatt nem mert haza-
menni. Ellene hatóság félrevezetése miatt in-
dul eljárás.  

Végezetül az autósok figyelmébe ajánljuk, 
hogy a Pestmegyei rendőrfőkapitány elrendel-
te a traffipax üzemórájának megkétszerezését, 
így az autósok folyamatos sebességmérésre 
szá    míthatnak. A FÁMA nevű műszer már 
1800-2000 méterről mér, és ami még rosszabb 
hír, ekkora távolságról a rendszámot is képes 
felismerni .  

A bűncselekmények elkövetői az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények során 
rendszerint kihasználják, hogy az időskorú 
áldozatok szinte minden esetben jóhisze
műek, hiszékenyek, legtöbbször egyedül él
nek. Az óvatlanság, túlzott bizalom még min
dig gyakori áldozati magatartás. Az idős korú 
sze   mélyek korukból, egészségi állapotukból, 
életmódjukból, szokásaikból, adódóan köny
nyebben megtéveszthetőek, mint az átlagos 
középkorú személyek. A tanyavilágban élő 
idős emberek sajátos helyzetük miatt jobban 
igénylik a szolgáltató gondoskodást. 

Figyeljünk oda idős embertársainkra, leg
többször a (szubjektív) biztonság megterem
tése nem pénz, sokkal inkább az óvatosság, és 
odafigyelés kérdése! 

Az alkalmi, illetve a zseblopás, mint a leg-
több bűncselekmény megelőzhető, elkerül-
hető, de mit is tehetünk? 
– Amikor bevásárlásra indulunk, figyeljünk 
oda, ne hagyjuk személygépkocsink utasteré

ben értékeinket, gépkocsink ajtaját és ablakait 
ne felejtsük el bezárni!
– Bevásárlásainkat lehetőség szerint a nappali 
órákban végezzük.
– Ideális elkövetési terepet jelentenek az al
kalmi tolvajok számara a zsúfolt terek, a bevá
sárlóközpontok, a piacok, a tömegközlekedési 
eszközök, lehetőség szerint kerüljük el ezeket 
a helyeket, vagy legyünk sokkal elővigyázato
sabbak a megszokottnál.
– Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a táskán
kat, vagy a pénztárcánkat a pultra.
– Értéktárgyainkat, bankkártyánkat, mobil
telefonunkat, iratainkat ne tegyük a bevásárló 
kosár tetejére.
– Értékeinket ne vigyük magunkkal sétálás
kor, vagy bevásárláskor, ha mégis magunk
nál tartjuk, tegyük azokat a belső, lehetőleg 
zárható zsebünkbe, vagy a táskánk belső re
keszébe. Szorosan fogjuk táskánkat a testünk 
mellett, de inkább előttünk.
– Soha ne tartsuk bankkártyánk mellett a 
PIN azonosító kódot. Az elkövető akár a teljes 

hitelkeretünket is felveheti az ATM automatá
ból! A pénzkiadó automata által kiadott kont
roll szelvényt azért tegyük el, mert informáci
ókat tartalmaz folyószámlánkról! 
– Idegen személy felkérésére ne váltsunk fel 
pénzt!
– Amennyiben tetten értük a zsebtolvaj(o
ka)t hangosan kérjünk segítséget a közelben 
tar    tózkodó személyektől! Soha ne szálljunk 
szembe a támadó(k)val! 

Ha mégis, a legnagyobb odafigyelés mellett 
is áldozatok lettünk: 
– Ha az irataink mellett a lakáskulcsukat is 
elvitték, azonnal cseréltessük le a zárakat!
– Ha bankkártyánkat vitték el, sürgősen til
tassuk le azt! 

Mit tegyünk lakásunk, birtokunk védelmében?
– A besurranásos lopásokat jellemzően föld
szinti lakásoknál, illetve családi házaknál 
követik el, érdemes befektetni a biztonság 
érdekében. Szereltessünk fel rácsot a föld

Rendőrségi hírek

neM jött be a fedőtöRténet
 
Nem volt eseménytelen az elmúlt időszak sem az aszódi rendőrőrs életében, ugyanakkor csak egy aszódi 
vonatkozású közlekedési  balesetről számolnak be a rendőrségi krónikák. Aszód és Hatvan között, köz-
vetlenül a volt laktanya után ütközött össze egy személygépkocsi egy az útra kiszaladó vaddisznóval. Sze-
mélyis sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett a gépjárműben. A rendőrségi szakemberek 
fokozottabb vadmozgásra figyelmeztetnek, egészen december közepéig a vaddisznók párzási időszaka 
miatt.

FELHÍVÁS az időskorúak védelmében szinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig tart
suk mindig zárva, még akkor is, ha otthon 
tartózkodunk! Ne felejtsük az ajtó zárjában 
a kulcsot! 
– Amennyiben elhagyjuk otthonunkat, el
lenőrizzük szisztematikusan, a nyílászáró
kat, azokat mindig csukjuk be! A kulcsot 
pedig, ne rejtsük el a házunk, lakásunk kö
zelében!
– Csengetéskor, még az ajtó kinyitása előtt 
ellenőrizzük le, a minket kereső személyt, 
szereltessünk a bejárati ajtóra, (vízszintesen 
felszerelt sínnel) láncot, illetve széles látókö
rű optikai kitekintő „szemet”. Ha bármely 
szolgáltatótól (kábel TV, elektromos, gáz 
szolgáltató, stb.) keresnek minket,  kérjük el 
a hivatalos minőségét igazoló igazolványt. 
Kétség esetén kérjünk visszajelzést a szolgál
tatótól arra vonatkozóan, hogy valóban küld
teke munkatársat hozzánk! Ha ismeretlen 
személy rendőrnek illetve hivatalos személy
nek adja ki magát, minden esetben kérje el az 
arcképest igazolványát!
– Amennyiben anyagi lehetőségeink meg
engedik, szereltessünk több ponton záródó 

zárszerkezetet a megfelelő szilárdságú bejá
rati ajtónkra, valamint a lakásunk védelmét 
fokozzuk egy elektromos mozgás, illetve nyi
tásérzékelő riasztó berendezéssel.      
– A bejárati ajtóra és a névtáblára ésszerű 
csak a vezetéknevünket kiírni.
– Ne nyissunk ajtót éjszaka, ha szokatlan zajt 
hallunk is, inkább hívjuk a Rendőrséget! 
– Törekedjünk jó viszonyt, barátságos lég
kört kialakítani szomszédainkkal, ha kölcsö
nösen vigyázunk egymás tulajdonára, szá
mos bűncselekményt előzhetünk meg.    

Ha mégis észleltük, hogy sérelmünkre la-
kásbetörés történt:
– Azonnal értesítsük a Rendőrséget, ne vár
junk reggelig!
– A helyszínt ne változtassuk meg, ne taka
rítsunk, ne töröljünk le semmit!

ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG:  

107, 112
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volna a találkozót, de a társak lemaradtak a 
középre tett labdáról. A mérkőzés igazságos 
döntetlennel zárult.

aszód fc – galgahévíz Sk: 4:0 (2:0) 
gólszerzők: oláh tamás, domján norbert, 
bodnár Miklós, kovács dániel
Hetedik veretlen mérkőzésére készült az 
Aszód FC csapata és az eddig nem túl jól 
szereplő Galgahévíz gárdája ellen, így szinte 
kötelező volt a győzelem hazai pályán. Eb-
ben a szellemben kezdte a találkozót a csapat 
és már a 10. percben előnyhöz jutott, Kovács 
Kristóf remek beadását Oláh Tamás fejelte a 
kapuba (1:0). A félidő derekán egy újabb fejes 
góllal sikerült növelni az előnyt , egy bal ol-
dali szögletből belőtt labdát Domján Norbert 
bólintott a kapuba (2:0). A félidő hátralevő 
részében néhány helyzetig és egy lesgólig ju-
tottak a fiúk. A szünet utáni első percekben 
Bodnár Miklós egy közeli lövéssel eldöntötte 
a 3 pont sorsát (3:0). A kegyelemdöfést a 80. 
percben Kovács Dániel adta meg, aki egy elé 
pattanó labdát lőtt magabiztosan a hálóba 
(4:0). Végig magabiztos játékkal sima győ-
zelmet aratott Dobes Attila csapata.

nagymaros fc – aszód fc: 2:0 (1:0) 
Nekünk nyolc! Talán ezzel a jelszóval vág-
hatott neki a Nagymaros elleni idegenbe-
li találkozónak hét mérkőzés óta veretlen 
csapatunk. A találkozó az elmúlt hetekben 
megszokott aszódi mezőnyfölénnyel indult, 
de sajnos nem sikerült gyorsan vezetést sze-
rezni, amiért komoly árat fizettünk. A hazai 
csapat első valamire való támadása végén 
egy remekül eltalált lövéssel előnyhöz jutott 
Horváth Bálint révén (1:0) A gól megnyugtat-
ta a hazaiakat, a mieink kezdeti magabiztos 
játéka pedig csapkodóvá vált. Dobes mester 
cserékkel próbált frissíteni,  de azon a napon 
semmi nem sikerült. Az 57.  percben ismét 
mattolták védelmünket a hazaiak és Horvát 
Bálint találatával már két gólos előnyre tettek 
szert (2:0). A hátralevő időben a lelkes haza-
iak előtt adódott két ordító helyzet, de nem 
tudtak élni vele, a mieink pedig sajnos idáig 
sem jutottak el. A hazaiak megérdemelten 
tartották otthon a bajnoki pontokat.

A hét meccses veretlenség így megszakadt, 
de ha a csapat minden nyolcadik találkozóját 
fogja csak elveszíteni, akkor szép szezon elé 
néz    hetünk. A felnőtt csapat jelenleg 21 ponttal 

az 5. helyen áll, de a szoros élmezőny miatt a 
dobogó 4, a listavezető Bag, Iklad duó pedig 
5  pontra van, ami az elmúlt hetek játékával 
nem behozhatatlan.

az utánpótlás sem unatkozott  
az elmúlt hónapban
– A Bozsik programban szereplő kicsit számá-
ra Aszódon rendeztek egy remekül sikerült 
tornát
– Az U14-es együttes a bajnokság két élcsa-
patával szemben alulmaradt (Tura-Aszód 6:0,  
Aszód-Pásztó 0:7). A kartali fiúk ellen viszont 
1-1es döntetlent értek el a srácok.
– Az U15-ös gárda sajnos 3 vereséget szenve-
dett az elmúlt időszakban. A Göd csapata ellen 
4:0-ra, a Vác ellen 4:3-ra, míg a Focisuli Köz-
hasznú Alapítvány gárdája ellen 4:2-re kaptak 
ki.

Az U21-es csapat is rossz hónapot zárt, a Val-
kó ellen 2-1-re, Pécel ellen 7-0-ra, Kókán pedig 
9-0ra kapott ki. Bízzunk a jobb folytatásban. 
Hajrá Aszód!

ifj. Rácz Zoltán

SportSport

aszód fc – erdőkertesi Se: 3:1 (2:0) 
gólszerzők: oláh tamás (2), kovács dániel
A heroikus küzdelemben megnyert valkói 
mérkőzés után a bajnokság egyik élcsapata 
az Erdőkertes vendégszerepelt városunk-
ban. Nagyszerű labdarúgó időben mintegy 
100  néző előtt került sor az összecsapásra. 
Dobes Attila tanítványai nagy elánnal vetet-
ték bele magukat a mérkőzésbe és az elejétől 
domináltak, aminek a félidő derekán meg is 
lett a gyümölcse. Kovács Kristófot vágták fel 
a 16os sarkán, a jogosan megítélt szabadrú-
gást Oláh Tamás nagy erővel a hosszú sarok-
ba vágta (1:0). A vezetés birtokában sem vett 
vissza csapatunk és a 34. percben sikerült is 
megduplázni az előnyt, Krecsmarik Patrik 
remek indítását Oláh Tamás a kapust is elfek-
tetve juttatta a hálóba (2:0). A második játék-

részben sem változott a játék képe az aszódi 
csapat uralta a találkozót ami a 60. percben  
újabb gólt eredményezett Kovács Dániel lé-
pett ki a védők között és a kapus mellett a há-
lóba lőtt. (3:0). A vendégek nem adták fel és a 
64. percben egy fejessel sikerült is szépíteni-
ük Mészáros Ádám révén  (3:1) Újabb találat 
ezután már nem született, így remek játékkal 
magabiztosan sikerült legyőzni az Erdőkertes 
gárdáját.

bagi tc 96’ – aszód fc 0:0
Október utolsó hétvégéjén került sor a kis-
térség legnagyobb rangadójára, amikor 
is csapatunk a több volt aszódi játékossal 
felálló, remek erőkből álló Bag gárdájához 
látogatott. Gyönyörű őszi időben, mintegy 
200 (köztük sok aszódi) néző előtt zajlott a 

találkozó. A hazaiak kezdték veszélyesebben 
a meccset, Budai Kornél kínálta meg egy lö-
véssel kapusunkat, de Téglás László a helyén 
volt. Az első aszódi lehetőségre negyedórát 
kellett várni, ekkor gólfelelősünk Oláh Ta-
más próbálkozott, ám lövése célt tévesztett. 
A félidő hátralevő részében mezőnyben zaj-
lott a játék, a hazaiak előtt adódó 2-3 lehe-
tőség kihasználatlanul maradt. A második 
félidő nem hozott gyökeres változást, ugyan-
ebben a mederben zajlott a találkozó. A két 
vezetőedző cserékkel próbált frissíteni, de ez 
sem hozott nagy változást. A meccs vége felé 
egyre több volt a kemény belépő és kakasko-
dás, egy ilyen jelenet vége páros kiállítás lett, 
a mieink közül Szabó István mehetett idő 
előtt zuhanyozni. A hajrában még egy Oláh 
Tamás cselsorozat végén megnyerhettük 

Labdarugás

MegSzakadt a felnőtt cSapat ReMek 
SoRozata
 
Nagymaroson hét veretlen mérkőzés után vereséget szenvedett az Aszód FC csapata,amely így is remek 
heteken van túl,látótávolságra a dobogótól. Az utánpótlás sajnos kevesebb örömet szerzett az elmúlt 
időben.
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„Karácsonyfa minden ága csillog-villog: csupa drága…” 
(Dsida Jenő)
Az idézet folytatása a rejtvény soraiban.

Vízszintes: 1. A vers folytatása, első rész (zárt betű: Ü) 12. Nagy 
edény 13. Névelő 14. Némán bogarász 15. A zsebemben 17. Ének 
18. Múlt században élt magyar színész 19. Kerti szerszám 
20. Csapadék 22. Jód és nitrogén 23. Vadászkutya 24. Levente 
becézve 26. Szintén 27. Nagy szűrő 30. Kén 31. Idő jele 32. Félsz! 
33. Észak 34. Végtelenül skandál! 36. Kiejtett betű 38. Téli hónap 
41. Margarin márka 43. Téma közepe! 44. SSÁ 46. Idegen kód 
47. Felületes, elnagyolt 49. Férfinév 51. … Flórián, válogatott lab-
darúgó 52. Római 1100 53. Román fizetőeszköz 
Függőleges: 1. Tüskés állat 2. Frodó is ez 3. Éttermi füzet 4. Fosz-
for 5. Nagyi 6. Nem az! 7. Félne! 8. Amerikai kosárlabda szövet-
ség röv. 9. Vissza: két domb közötti terület 10. Izom 11. Szomját 
oltja 16. Férjem apja 17. Görög betű 21. Oszkár díjas skót színész, 
… Connery 23. A vers folytatása, második rész (zárt betű: 
S) 25. Szintén 28. Zsámbok eleje! 29. Ivarérett hal 33. Magam 
35. Huzal 36. Házon belüli szint 37. Növény 39. Kamra betűi, 
keverve 40. Vízi sport 42. Angol énekesnő 45. Szán keverve 
46. Ilyen légy is van 48. NBA 50. Hullajt 52. Emel! 54. Közepén 
sül! 55. Tanuló vezető

- fné - 

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: Hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.
A helyes megfejtést beküldök közül a szerencse Bagyin Jánosné-
nak (Szent Imre utca 8.) és Patkó Lászlónénak (Falujárók útja 27.) 
kedvezett, így ők nyerték a Móni Fotó 1.500–1.500 Ft értékű vá-
sárlási utalványát. Gratulálunk!

E havi rejtvényünk megfejtését december 6-ig kell beküldeniük 
lapunk postacímére: Aszódi Tükör, Aszód, Szabadság tér 9. Kel-
lemes időtöltést kívánunk! 

RejtVénybaleSetet okozott a SzakSzeRűtlen 
faVágáS

Lapzártánkkal egy időben baleset történt favágás közben a Falujárók úti lakóte-
lepen. Két férfi a lakótelepi ABC mögött álló fát akarta lefűrészelni, ám a szak-
szerűtlenül végzett munka során egyiküket a lefűrészelt faág magával húzta, így 
a földre zuhant. Az aszódi mentőállomás mentőseinek sikerült a férfi állapotát 
stabilizálni, akit végül mentőhelikopter szállított el a Honvéd Kórházba. dr. Ze-
begnyei Károly ügyeletvezető lapunknak elmondta, a sérült a stabilizálás ellenére 
is életveszélyes állapotban van, és esetében mindenképpen hosszú felgyógyulási 
időre lesz szükség.  A favágás egyébként nemcsak szakszerűtlenül, hanem enge-
dély nélkül történt.    

R.Z. 


