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Szeptember 11-én megtartotta utolsó, a munkaterv alapján betervezett
ülését a most leköszönő képviselő-testület. Természetesen sürgős döntést igénylő helyzet esetén, ha szükséges, a polgármester összehívhat
soron kívüli képviselő-testületi ülést.

Utolsó ülés az önkormányzati voksolás előtt

BEFEJEZTE MUNKÁJÁT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
mester és Asztalos Tamás jelenlegi képviselő
polgármesterjelöltnek – utóbbi egyben képviselőjelölt is –, a többiek pedig képviselőjelöltnek számítanak, mivel szeptember 8-át
követően nyilvántartásba vették jelölésüket.

Fotó: Rácz Zoltán

Az, hogy a jelenlegi tagok közül ki lehet a
következő időszakban is képviselő, kizárólag
Önökön, rajtunk múlik, ugyanis valamennyi
jelenlegi döntéshozó vállalta az újabb megmérettetést. Sztán István mostani polgár-

A hit, az összefogás, az akarat tárgyi bizonyítéka

ELKÉSZÜLT A PETŐFI UTCAI BAPTISTA IMAHÁZ
A hit, az összefogás és az akarat csodákra képes. Ennek kézzelfogható
eredményét augusztus végén a nagyközönség is megcsodálhatta. Ünnepi istentisztelet keretében ekkor adták át az aszódi baptista gyülekezet új imaházát, amely két év alatt, sok-sok áldozattal, felajánlással készült el. Az áldást
Isten hajlékára Urbán Gedeon baptista lelkész közreműködésével Mészáros
Kornél a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára adta. (Folytatás az 5. oldalon)
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Közel kétezer diák ült
iskolapadba városunkban

„ITT VAN AZ ŐSZ,
ITT VAN ÚJRA…”
Ismét zsúfoltak a városunkba a reggeli órákban érkező autóbuszok, az
autósoknak rendre meg kell állni a
zebrán áthaladó diáksereg miatt, a
Csengey és az Arany János utcában pedig a gyermeküket háztól-házig szállító szülők miatt kell kerülgetni a megálló gépkocsikat.
Ezek a csalhatatlan jelei a tanév megkezdésének, na meg annak, hogy Aszód továbbra
is iskolaváros.
A tanévek egymás után következő sorában az a jó, akár diák, akár tanár számára,
hogy mindig van egy következő, amiben
megpróbálkozhatunk újra jobban, ügyesebben, eredményesebben, több oda figyeléssel, mások irányába talán egy kicsit több
figyelemmel, segítség adásával végezni dolgunkat – mondta tanévnyitó beszédében
Csobán Attila, a Petőfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
igazgatója az iskola tanévnyitó ünnepségén,
amelyre 646 diák sorakozott fel. Idén itt 125
kilencedikes kezdte meg tanulmányait. Az
iskola jubileumot ünnepel ebben a tanévben: 25 éve indult a francia két tannyelvű
tagozat az akkori igazgató, Frajna Miklós
kezdeményezésének köszönhetően. Az ezzel
kapcsolatos ünnepségre tavasszal kerül sor.
Amíg a diákok pihentek a nyáron, addig az
iskolában lázas munka folyt. Ennek következményeként megszépült az iskola titkársága,
elkezdődött a Hatvani úti kerítés cseréje, a tornaterem parkettájának javítása. A legnagyobb
munka, a fűtőközpont korszerűsítése még
ugyancsak hátra van, a munka elvégzését a
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ en(Folytatás a 4. oldalon)
gedélyezte.

2

ASZÓDI TÜKÖR

Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. szeptember 11.

17 napirendi pont megtárgyalása várt a képviselő-testület tagjaira a munkaterv szerinti utolsó ülésük nyílt
részében, egy napirendet zárt ülés keretében tárgyaltak.
☐ A Galga Mente Ivóvízkészletét Védő és
Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására volt szükség
az első napirendi pontban. A módosításra jogszabályváltozások, illetve az időközben bekövetkezett szervezeti változások – a Galgamenti
Víziközmű Kft. DAKÖVHÖZ való csatlakozása – miatt volt szükség. A képviselő-testület
jóváhagyta az erre vonatkozó előterjesztést.
☐ Módosította a grémium a 2014. II. 14-i, az
önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletét. Eszerint a költségvetési bevételek, illetve kiadások főösszege 1. 116. 397.000 Ft-ra változott.
☐ A következő napirendi pont témája is összefüggött ezzel, hiszen Aszód Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodását ismerhették meg
a döntéshozók. Ebből kiderült, hogy a bevételek
eddig 68 %-ban teljesültek, míg a kiadási oldal
71 %-os, amely az időarányostól magasabb.
Ennek az az oka, hogy a beruházások 75 %-ban
teljesültek. Összességében a város költségvetése
kiegyensúlyozott, nem tartalmaz működési hiányt, ám továbbra is ésszerű és takarékos gazdálkodásra van szükség.
☐ Ugyancsak elfogadta a képviselő-testület az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A változtatásra azért volt szükség, mert a Pest Megyei
Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva jelezte, hogy a vagyonrendelet
vagyonkezelésre vonatkozó szabályozása kiegészítésre szorul. Ez a módosítással megtörtént.
☐ A döntéshozók elfogadták a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló
önkormányzati rendeletet. A rendeletet azért
kellett megalkotni, mert 2013. december 23án került kihirdetésre a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény az új Nsztv.
☐ Az új Nsztv. – egyebek mellett – rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat. A népi
kezdeményezés jogintézménye megszűnik. Az új
Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
helyi népszavazásra és népi kezdeményezésére
vonatkozó szabályait, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi
III. törvényt is. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás megszűnt, egyúttal azt az új Nsztv. a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette azt. A képviselő-testület – ahogyan
korábban is – ezt az aszódi választópolgárok számának 25 %-ában határozta meg.
☐ Rendeletet fogadtak el a képviselők a következő napirend során is. Ez a hivatali helyiségen,
valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályozásairól, valamint a szolgáltatás díjairól rendelkezik. A Jelenleg hatályos rendelet tartalmazta
ugyan a szabályokat, de preambuluma az 1982.
évi 17. törvényerejű rendeletre utalt, mely 2014.
július 1-jétől már nem hatályos. A jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét, ezért
került egy új rendelet megalkotására.
☐ A rendelet szerint csak a hivatali helyiségben – ez a Városháza tanácsterme – munkaidőben történő anyakönyvi esemény tartozik
az alapszolgáltatás körébe, ami díjtalan. A hivatali munkaidőn túl, de a hivatali helyiségben történő házasságkötésért vagy bejegyezett
élettársi kapcsolat bejegyzéséért – ahogyan
korábban is – 10 ezer forintot kell fizetni. Ha
ez hivatali helyiségen kívül, és hivatali munkaidőn túl történik, 30 ezer Ft-ba kerül.
Jó tudni, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvényben foglaltak alapján 2014.
július 1-jétől a megszűnt a papír alapú anyakönyvezés, a jelenlegi négyféle (születési, halotti, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati)
anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött elektronikus anyakönyvi nyilvántartás váltotta fel.
☐ A képviselő-testület döntése értelmében
az önkormányzat meghirdeti értékesítésre a
681/20 helyrajzi számú, 5021 négyzetméter kivett beépítetlen területet. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 15 millió 892 ezer Ft. A területet
korábban is hirdették már, akkor nem érkezett
rá ajánlat. Az ingatlan sorsáról már az új kép-

2014. szeptember

viselő-testület fog dönteni, mivel a pályázat
benyújtásának határideje 2014. november 30.
☐ A grémium döntése értelmében ugyancsak meghirdeti az önkormányzat a Szabadság tér 2. I/I szám alatti önkormányzati lakást,
szolgálati lakásként. Erre azok pályázhatnak,
akik az önkormányzatnál és az intézményeinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban
állnak és közfeladatot látnak el.
☐ A képviselő-testület döntése értelmében
tovább hirdet értékesítésre három telket is
az önkormányzat. Egy a Szentkereszt, egy a
Kómár Gyula, míg a harmadik a Városréti
utcában található. A telkeket – mivel letelt a
meghirdetéstől számított hat hónap- ismét
fel kellett értékeltetni ingatlan értékbecslővel,
a megvásárlásukra vonatkozó pályázatok november 30-ig nyújthatók be.
☐ Elnapolta a döntést a képviselő-testület az
1353/12 helyrajzi számú ingatlan visszavásárlási jogával kapcsolatosan. A szóban forgó telek
2010. októberében került eladásra. Az adásvételi szerződésben az önkormányzat öt éves
kamatmentes részletfizetést engedélyezett a vásárlónak és fenntartotta öt évre a visszavásárlás
jogát. A vevő ápolóházat kívánt az ingatlanon
építeni, ez egyelőre nem valósult meg. A képviselő-testületnek azért kellett foglalkozni ezzel
a témával, mert bár egy év még hátra van, egy
esetleges visszavásárlási jogból, de a következő
évi költségvetés előkészületei már megkezdődtek. Emiatt az új grémium nagy valószínűséggel
rövidesen újra foglalkozik e témával.
☐ Elfogadta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról készített beszámolót. Az előterjesztést tárgyaló bizottságok
elnökei elismerően szóltak az anyagok előkészítettségéről, és a hivatal dolgozóinak munkájáról.
☐ A Szakorvosi Rendelőintézetet működtető hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatója, dr. Stankovics Éva levélben tájékoztatta a képviselő-testületet a beteg ellátás
színvonalának javítása érdekében végzett
7 millió forintos beruházásról, és a 2 millió
forintos eszközbeszerzésről. Ezen levélben
megköszönte a fejlesztésekhez, korszerűsítésekhez nyújtott támogatást az aszódi

Helyi hírek
önkormányzatnak és további 7 település
önkormányzatának. Továbbá kérte, hogy a
képviselő-testület mint a szakrendelő tulajdonosa járuljon hozzá egy válaszfal lebontásához és egy új válaszfal építéséhez.
Mint ismeretes, a rendelőintézet fi zikoterápiás részlegét kívánják a főépületbe költöztetni, és ez némi átalakítással is jár. A fi zikoterápia jelenlegi helyére a gazdasági osztály
költözik. A képviselő-testület méltányolta a
kérelmet.

☐ Helyt adott a képviselő-testület a Csengey
Gusztáv Általános Iskola tanulói székvásárlásra vonatkozó kérelmének. Ennek értelmében
az iskola 26 darab Botond tanulószéket vásárolhat, összesen 240 000 Ft értékben.
☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról,
valamint a két ülés közt tett intézkedésekről,
majd az „egyebek” napirendi pont következett. Ennek során Sztán István polgármester
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értékelte az elmúlt négy esztendő munkáját,
amelyet kifejezetten eredményesnek ítélt
meg. Ezt követően minden képviselő-testületi tagnak, a külsős bizottsági tagoknak, valamint a képviselő-testületi ülések előkészítésében, lebonyolításában aktívan közreműködő
hivatali dolgozóknak egy-egy ajándéktárgygyal köszönte meg az elmúlt ciklusban végzett munkáját.
R.Z.

Idén csak a közművek kiváltása történhet meg

CSÚSZIK A BAGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE
Néhány hete örömmel észrevételeztük, hogy közlekedési szakemberek szalagokkal ellátott karókat tűznek ki
a 3-as számú főút bagi csomópontjánál, mintegy jelezvén, hol lesz a körforgalommá alakítandó kereszteződés
új határa. Azóta viszont nem történt semmi, csupán a gaz munkálkodott. Tóth Gábor, térségünk korábbi országgyűlési képviselője, Bag polgármestere legutóbb arról tájékoztatta lapunkat, idén megkezdik a munkát,
de csak a közművek kiváltása történhet meg, a teljes kivitelezés jövőre csúszik át.
Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, Obreczán Ferenc, Tóth Gábor és Vécsey
László országgyűlési képviselők még januárban, közös sajtótájékoztatón jelentették be,
hogy a kormányzat költségvetési forrásból
674 millió forintot biztosít a bagi csomópont
átépítéséhez. Indoklásként az szerepelt, hogy
az új körforgalom a sebesség csökkentésére
kényszeríti a járműveket. A számadatok szerint 2008 és 2012 között tíz személyi sérüléssel járó baleset történt itt. Ebből kettő halálos kimenetelű volt, öt súlyos, három pedig
könnyű sérüléssel végződött. Az elmúlt öt év
súlyozott mutatói szerint Magyarország elsőés másodrendű főútjain ez a leginkább balesetveszélyes lakott területen kívüli szakasz.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a biztonság további növelése érdekében gyalogátkelőhelyet jelölnek ki, átépítik a buszmegállót és
közvilágítást létesítenek.
A pénzügyi háttérrel kapcsolatban Völner
Pál államtitkár elmondta, az uniós támogatások közé nem fért be ez a projekt, ezért nemzeti
forrásból készül, amire a 2014-es költségvetés
lehetőséget ad. A körforgalom átadását 2014. augusztus végére prognosztizálták. A karókat áprilisban leszúrták, és mindenki azt remélte, rövidesen elkezdődik az átépítés. Nem így történt.
A már említett sajtótájékoztatón az is elhangzott, a kivitelezést lassíthatja, hogy a körforgalom elkészítéséhez néhány száz négyzetméter,
ma még magánkézben lévő terület megvásárlása, illetve kisajátítása szükséges. A Bagi
Hírlap 2014. júniusi számában Tóth Gábor
polgármester a csúszásért azokat az ingatlantulajdonosak hibáztatta, akik nem fogadták el
az állam által megajánlott árat. A Galga Televí-

ziónak nyilatkozó Vécsey László országgyűlési
képviselő viszont úgy foglalt állást, a két dolog
nincs összefüggésben. Szerinte az idevonatkozó törvényi előírások a közelmúltban úgy
változtak, hogy egy-egy fontos beruházást ne
lehessen egyéni érdek miatt megakadályozni,
illetve hátráltatni. Az állam által felkínált árat
méltánytalannak tartó ingatlantulajdonos
bírósághoz fordulhat, de eközben megindulhatnak a munkák. (Csupán emlékeztetőül:
Aszódnak is volt itt egy mintegy nyolc négyzetméteres területe, amelyről a képviselő-testület úgy határozott, méltányosságból térítésmentesen adja át a területet.)
Csakhogy a törvény azt is kimondja, a munkálatokat megkezdeni csak a földhivatali átvezetést követően lehetséges, melynek előzménye
a jogerős kisajátítási határozat. A kisajátítás
előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. Az előmunkálatok célja
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a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges
mérések, vizsgálatok elvégzése lehet.
Amennyiben a kikarózást mérésnek tekintjük, ez volt a lehetséges munka, amit a tulajdonosok beleegyezése nélkül végezhettek el.
Időközben megtörtént a kisajátítási eljárás, és
Tóth Gábor legutóbb már arról tájékoztatta a
lapunkat, hogy felvette a kapcsolatot a kivitelező céggel, amely az elkövetkezendő napokban,
hetekben megkezdi a megépítendő körforgalom alatt futó közművek kiváltását. Mivel enynyire kicsúsztak az időből, a tényleges kivitelezést csak jövő tavasszal tudják megkezdeni.
R. Z.
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Iskolakezdés

Közel kétezer diák ült iskolapadba városunkban

„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…”
Ismét zsúfoltak a városunkba a reggeli órákban érkező autóbuszok, az autósoknak rendre meg kell állni a zebrán áthaladó diáksereg miatt, a Csengey és az Arany János utcában pedig a gyermeküket háztól-házig szállító szülők miatt
kell kerülgetni a megálló gépkocsikat.
(Folytatás az 1.. oldalról)
Kézfogással fogadja az új diákokat
dr. Roncz Béla igazgató
Osgyáni Zoltán felvétele

Ami a gimnáziumban folyó szakmai munkát
illeti: már két – a 9-10. évfolyamokban – tanítanak az új kerettantervi program szerint, és
ez jóval több csoportbontást jelent. Ugyancsak
a 9-10. évfolyamon a szakközépiskolásoknak
összefüggő nyári gyakorlaton kell részt venniük. Az 50 órás közösségi szolgálat 14 osztályban jelent kötelezettséget.
Komoly fejtörést okoz az iskola vezetésének
a heti 5 órás testnevelés. Idén a volt biológia
termet próbálják tornaszobává alakítani, ezzel
megszűnhetnek a folyosói tornaórák. Az aszfaltos sportpálya felújításáról sem mondtak le,
ám a legszerényebb számítással is 15 millió Ft
hiányzik hozzá.
A gimnáziumban tovább folytatódik az
ÖKOISKOLAI program, és lesz egy több hónapos természettudományos projektjük is.
Nemrég kapták az értesítést hogy nyertek a
Határtalanul pályázaton, így idén is utazhatnak tanulmányi kirándulás keretében határon
túli magyar területekre.
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázim
és Kollégium aulájában szeptember elsején
685 diák sorakozott fel, hogy hivatalosan is
megtudja dr. Roncz Béla igazgatótól, megkezdődött a tanév, amely a gimnázium 1994-es
újraindítását követően a 21., a neves elődök
tevékenységét is beleszámítva pedig a 232.
Az igazgató beszédében kiemelte: az elmúlt 20
esztendő az iskolaépítés évei voltak. Létrejöttek a tárgyi feltételek, megépült e szép iskola, a
kollégium, a tornacsarnok. A tanulói létszám
49-ről 700 fő fölé növekedett, s természetesen
ezzel párhuzamosan a tanári kar is teljessé
vált, 58 fővel. A 20 év alatt több, mint 1200 szereztek érettségi bizonyítványt
Erre az alapra tervezi az iskola a következő 20
évet, amely az igazgató szerint nehezebb lesz,
mert nagyobbak az elvárások, nagyobbak a
kihívások, s nehezebbek a külső körülmények.

Természetesen ebben az iskolában is lázas
munka folyt a nyáron. Elkészült a második természettudományos labor, és új szaktantermek
kerültek kialakításra. Ennek az lett az egyenes
következménye,hogy kevesebb az osztályterem, a 10. évfolyamtól fölfelé a tanórák közti
szünetekben vándorolni kell. A képzési formák
terén a jól bevált emelt szintű nyelvi oktatás
mellett indul az emelt szintű biológia és matematika tanítás is. A programokat illetően idén
is lesznek csendes napok, ismét megrendezik
az EGA-sztárt, a sportnapot, év végén pedig
erdélyi tanulmányútra mehetnek a tanulók. Tovább erősödik a gimnázium kapcsolata a német
Uffenheim egyházi középiskolájával.
A Csengey Gusztáv Általános Iskolában az
idei tanévet 521 tanulóval kezdték meg. Ez 22
osztályt, 14 napközis csoportot és 1 SNI-s osztályt jelent. A létszám folyamatosan növekszik.
Idén júniusban 60 nyolcadikos diák ballagott
el, most viszont 71 elsős ült iskolapadba. Az iskola vezetése annak pedig külön örül, hogy
kevesebb diák választott negyedik után másik
intézményt a tovább tanulásra, így idén három
ötödik osztály indulhatott. A zenei osztály
szintén ennek köszönhetően a felső tagozaton
is tovább működik. Az énekkarosok száma 68
főre emelkedett, és már most számos fellépésre
hívták őket. Így október 15-én pl. Budapestre
utaznak, hogy a Szervita téri templomban adjanak hangversenyt.
Mivel a szülők – főleg alsó tagozatban –
igénylik, hogy gyermekeiket 16 óráig biztos
helyen, az iskolában tudják, délutáni elfoglaltságot is kell számukra biztosítani. A kínálat
szerint váltóversenyek, kézilabda, úszás, rajz
szakkör, foci, énekkar és német szakkör várja
a tanulókat.
Természetesen ebben az iskolában is dolgoztak szakemberek a nyár folyamán, így megszépültek a tantermek, új padok kerültek két
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osztályba, két terembe laminált padló került,
a fél emeleten pedig – ahol a tavalyi évben az
óvoda volt – kifestették a tantermeket. Az udvar kövezetének felújítása folyamatban van.
A Rákóczi utcai épületben szintén felfrissültek, megszépültek a tantermek, egy terembe
laminált padló került, két osztály termének
padlóját felcsiszolták és lakkozták, három teremben tisztasági meszelés is volt. A 6. b osztály termének parkettáját a szülők újították fel,
amit az iskola köszönettel vett.
Skuczi Erika, az iskola igazgatója a tanévnyitó ünnepségen örömmel számolt be arról,
hogy az augusztus 20-ai ünnepségen a Dömi
csapat részére Aszód város Önkormányzata
sport díjat adományozott, valamint Karácsondiné Nagy Erzsébet tanárnő kitüntetést
vehetett át több éves kiváló munkájáért.
R.Z.

Egyházi élet

A hit, az összefogás, az akarat tárgyi bizonyítéka

ELKÉSZÜLT A PETŐFI UTCAI
BAPTISTA IMAHÁZ
A hit, az összefogás és az akarat csodákra képes. Ennek kézzelfogható
eredményét augusztus végén a nagyközönség is megcsodálhatta. Ünnepi istentisztelet keretében ekkor adták át az aszódi baptista gyülekezet új imaházát, amely két év alatt, sok-sok áldozattal, felajánlással készült el. Az áldást
Isten hajlékára Urbán Gedeon baptista lelkész közreműködésével Mészáros
Kornél a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára adta. (Folytatás az 1. oldalról)

5 millió forintra rúgott. Mindvégig érkeztek
anyagi felajánlások: az aszódi gyülekezet tagjai
azt is vállalták, hogy tehetségüknek, anyagi lehetőségüknek megfelelően havonta adakoznak.
Így évente 2 és fél millió forint érkezett a számlára. Volt egy mindmáig ismeretlen személy, aki
egymillió forintot tett az Úr asztalára. Az összes
adomány 11 millió forint volt. Állami támogatást nem sikerült szerezniük, a baptista egyház
viszont igyekezett segíteni.
Az ünnepi istentiszteleten a testvéregyházak
lelkipásztorai – dr. Gyurkovics István katolikus plébános, Lőrincz Csaba evangélikus lel-

Rácz Zoltán felvétele

2012-ben, az épület alapkövének letételekor még
csak a Mihalicza József építész által készített
terveken láthatták az akkori ünnepség résztvevői az aszódi egyházi közösség nagy álmát, egy
olyan új imaházat, amelyben egy nagyobb és
egy kisebb terem mellett bemerítő medence és
babaszoba is helyet kaphat majd. A gyülekezet a
kezdésre nyolc millió forintot gyűjtött össze, és
azt remélték, ez, és a közben gyűjtögetett összeg
elegendő lesz a szerkezetkész állapot létrehozásáig. Az építkezéssel a debreceni Dryvitprofit
Kft-t bízták meg, amely, mint most kiderült, jó
választásnak bizonyult.
Kovács Ferenc, a gyülekezet vezetője az építkezés menetéről készített képes beszámolójában elmondta, a végső lökést az adta, amikor az
udvar végén az aszódi önkormányzat hathatós
segítségével 2010-ben elkészült a vadonatúj
támfal. Ekkor gondolták azt, hogy ide kellene
felépíteni az új Istenházát, mivel így megvalósítható lesz az imaház és a lelkészlakás egysége.
Azt a kezdetektől tudták, hogy az összefogásra, az akaratra, anyagi áldozatvállalásra szükség
lesz. Aki építkezett már, az tudja, leginkább a
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szakipari munkák saját erőből történő elvégzésével lehet leginkább spórolni. Ennél az építkezésnél is ez történt. Sorra jöttek az önkéntes
megajánlások, munkavégzések, a villanyszerelési munkát a például a gödöllői gyülekezeti tagok vállalták. Mindezek értéke mintegy

2014. szeptember

kész, Szilvási József adventista lelkipásztor – is
hálát adtak Isten cselekedete előtt, és osztoztak
a baptista gyülekezet örömében. Barthos Gergely református lelkipásztor levélben küldött
köszöntést, amit Barthos Zoltánné olvasott fel.
Az aszódi reformátusok előtt a baptisták áldozatvállalása, összefogása jó példaként lebeg,
hiszen szórványgyülekezetként szintén szeretnének városunkban egy gyülekezeti hajlékot
építeni.
Elismeréssel szólt az aszódi baptisták erőfeszítéséről és annak kézzelfogható eredményéről
Újvári Ferenc, a Budapesti Baptista Egyházkerület titkára, Újváriné Szabó Anikó, az Európai Baptista Nőszövetség elnöke, Sztán István,
Aszód polgármestere és Matejcsok Zsolt, Galgagyörk első embere, valamint a szomszédos
baptista gyülekezetek lelkipásztorai.
Mászáros Kornél az ige hirdetése során arról beszélt, az a képesség, hogy egy adott közösség képes együttműködni, összefogni egy
közösségnek hónapokon, éveken, évtizedeken
vagy akár évszázadokon át, mindez Isten akarata. Az aszódi gyülekezet nem tervezett égbe
szökő katedrálist, nem törekedett hívságra. De
létrejött általa egy ház, az imádság háza, amely
odanyílik Isten elé.
R.Z.

ASZÓDI TÜKÖR

Közélet

A tervek átdolgozása veszélyeztetné a projekt megvalósítását

MÉGIS A VOLT LAKTANYA MÖGÖTTI TERÜLETEN
LESZ A SPORTPÁLYA?
Újra az első verzió megvalósítása tűnik kivitelezhetőnek az Aszód FC sportpályájának kiváltására, amely a Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítésének eshet áldozatául. Zsigmondné dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkára arról tájékoztatta Sztán István polgármestert, hogy
– miután egyeztetett a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. illetékeseivel – ő is azt a megoldást támogatja, hogy
Aszód a volt laktanya területe mögött váltsa ki sportcentrumát. A másik változat elfogadása esetén ugyanis
újra kellene terveztetni az adott szakaszt, és ez időveszteséggel, egyúttal a projekt veszélyeztetésével járna.

Az ígéretek szerint Aszód
a vasútkorszerűsítés során
új állomásépületet kap
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Mint arról már korábban beszámoltunk, a
Budapest–Hatvan vasútvonal tervezett korszerűsítése során a vonatok nagyobb átlagsebessége érdekében levágják a Bag-Aszód
közötti nagy kanyart, és az új nyomvonal az
Aszód FC jelenlegi sporttelepén halad keresztül. A képviselő-testület . miután megismerte
a kiváltás lehetséges változatait, a volt laktanya
mögötti területet tartotta alkalmasabbnak egy
sporttelep létesítésére. és megbízták a város
első emberét, kezdjen tárgyalásokat a terület
jelenlegi kezelőjével egy minimum 10 hektáros terület térítésmentes átvételéről. Ezzel
egy időben Sztán István levélben segítséget
kért a labdarúgást köztudottan szerető Orbán
Viktor miniszterelnöktől is, hogy az állam –
amennyiben tényleg szükségessé válik – segítse visszapótolni Aszód sportlétesítményét.
Az előzetes kalkulációk szerint ez mintegy 1,2
milliárd forintba kerülne.
Májusban Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár levelét ismerhette meg a grémium, miután Orbán Viktor a kérelmet az illetékes szaktárcához továbbította. Ebből kiderült, a
szaktárca ebben az esztendőben nem tud pénzügyi forrást biztosítani az Aszód FC sporttelepének pótlására. Egyben tájékoztatta a várost,
hogy a területre vonatkozó igényét a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél jelentheti be.
Időközben a tervező cég a kialakult helyzetre
és a feszes határidőre tekintettel új megoldással állt elő az aszódi sportpálya megmentése
érdekében. Eszerint az új nyomvonalon a vasúti pályatest töltése helyett a sportpálya menti

szakaszon támfalat építenének, így a sportpálya kisebb korrekcióval a helyén maradhatna.
A képviselők elfogadták ezt a javaslatot, kihangsúlyozva, csak akkor tudják a végleges tervet el-
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fogadni, ha abba beépítik az időközben az egyes
bizottságok által megfogalmazott javaslatokat.
A most kapott tájékoztatás teljesen új helyzetet teremthet, ráadásul az önkormányzati
választások sem kedveznek az idővel való
gazdálkodást illetően. A helyzet megoldásához szükséges garanciát – a földterület
ingyenes átadását – mindenképpen a Lázár
János vezette Miniszterelnökségnek kell
megadnia. Az októberben megalakuló új
képviselő-testületnek minden bizonnyal
már az első üléseinek egyikén foglalkozni
kell az üggyel, és úgy dönteni, hogy Aszód a
vasútvonal korszerűsítése miatt ne szenvedjen el vagyonvesztést.

Fejlesztés

ASZÓDI TÜKÖR

Járda-és kerékpárút építés, intézményi korszerűsítés kezdődhet

VEKOP-PROGRAM: MÁR LÁTSZANAK ASZÓD JÖVŐ ÉVI FEJLESZTÉSEI
Javában folyik az egyeztetés Pest Megye Önkormányzata és az érintett önkormányzatok között az úgynevezett VEKOP-pályázatok segítségével 2015-ben megvalósítandó projektjeiről. A Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program része annak a Magyarországon megvalósítandó fejlesztési tervnek, amelyre EU-s
forrásból nyílik fedezet. Orbán Viktor miniszterelnök a napokban vette át az uniós támogatások lehívását
lehetővé tevő új partnerségi megállapodást José Manuel Barrosotól, az EU leköszönő elnökétől.
A VEKOP-program előkészítéséért és lebonyolításáért felelős Pest Megye Önkormányzata már tavaly megkezdte a területfejlesztési
koncepcióval kapcsolatos munkát, amely a
helyzetfeltárást követően javaslattételekkel folytatódott. Ebbe a folyamatba nemcsak az érintett önkormányzatokat vonták bele, hanem a
vállalkozói és a civil szférát is. Az így kialakult
területfejlesztési programot 2014 júniusában
megküldték az illetékes szaktárcának elfogadtatásra, 2014 augusztusában pedig Pest Megye
Közgyűlése is megszavazta a programot.
A tavaly májusban, városunkban tartott
egyeztetésen elhangzott, négy olyan kistérség
van Pest megyében, amely az utóbbi években
erősen leszakadt. Ez a szobi, a nagykátai, a ceglédi és az aszódi. Éppen ezért kiemelt célnak

tartották a négy említett kistérség felzárkóztatását.
Az azóta elfogadott program az aszódi kistérség esetében a következő kitörési pontokat
fogalmazta meg:
• Magas hozzáadott értéket előállítani képes
élelmiszeripar kialakítása;
• Komplex turisztikai kínálat kialakítása;
• Közúti és közösségi közlekedési hiányosságok felszámolása;
• Ipari telephelyfejlesztés támogatása;
• Helyi kultúra-, és közösségek fejlesztése;
• Geotermikus energia felhasználásának
növelése
A program 2020-ig tart. Az első, a 2015-ös
esztendőben Aszód esetében megvalósítandó

projektekről Sztán István polgármester a napokban egyeztetett a Megyeházán. Eszerint
jövőre városunkban megkezdődhet a járdák
felújítása, kerékpárút építése, a Szakorvosi
Rendelőintézet elavult épületrészeinek korszerű felújítása és energiakorszerűsítése, a
Szivárvány Óvoda energiakorszerűsítése,
valamint a Csengey iskola két telephelyének
energiakorszerűsítése. A fejlesztések támogatásaként mintegy 810 millió Ft érkezhet.
A polgármester a legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról is örömmel tájékoztatta a
grémiumot, hogy a projektekre nem kell külön pályázni, az egyeztetést követően szerződéskötés útján biztosítják a kivitelezésekhez
szükséges összeget.
R. Z.

BEFEJEZŐDÖTT AZ
ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM

Rácz Zoltán felvétele

Szeptember 19-re új aszfaltszőnyeget kapott a Babits utca,
a Tükör utca, az Osváth Gedeon
utca, a Kassai köz és a Nyugat
utca. A munkát a pályázaton nyert
HE-DO Kft. végezte, bruttó 33
millió forint értékben. A fejlesztés
kizárólag önerőből, a város megtakarításából, az itt élők adóforintjaiból valósult meg.
R. Z.

Sztán István felvétele

MEGÚJULT A JÁRDASZAKASZ
Bizonyára sokan észrevették, hogy aszfaltszőnyeget kapott a volt nőtlen
tiszti szálló előtti járdaszakasz. Korábban itt annyira feltöredezett a beton, hogy női cipőben már nemigen lehetett bokatörés vagy legalábbis a
cipő sarkának kitörése kockázata nélkül megmaradni.
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Közbiztonság

Érezhető a rendőri jelenlét visszatartó hatása

KÖZBIZTONSÁGI KONZULTÁCIÓT TARTOTTAK VÁROSUNKBAN
Fokozott rendőri jelenlét, kevesebb bűncselekmény, megfelelő felderítési arány. Nagyjából ezek voltak a
kulcsszavai annak a közbiztonsági konzultációnak, amit dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője tartott Aszódon a Polgármesteri Hivatalban a térség polgármestereinek, intézményvezetőinek, valamint a civil és egyházi szervezetek képviselőinek. Természetesen a pozitív értékelés
mellett negatív jelenségekről és elvárásokról is esett szó.
Dr. Bozsó Zoltán bevezetőjében elmondta, egy
rendszert próbáltak kialakítani a jobb közbiztonság érdekében. Külön kiemelte a rendszeres rendőri jelenlétet, ami nemcsak abból áll,
hogy rendőrjárőr sétál az úton. Számos egyéb
eseményen vállalnak bemutatókat, amelyeken
a rendőri munkát, az általuk használt eszközöket mutatják be. Szívesen tartanak bűnmegelőzési előadásokat, és a program része
az is, hogy bekopognak az idős emberekhez,
és megkérdezik, rendben van-e minden, nem
észleltek –e valami gyanúsat. A fokozottabb
rendőri jelenlét egyébként annak is köszönhető, hogy Pintér Sándor ezt július 1-től az
ország egész területén elrendelte, az ezzel járó
túlmunkát pedig kifizetik a rendőröknek.
A kapitány azt is elmondta, tudja, hogy sok
ember egy-egy kisebb, neki kárt okozó esemény után csak legyint egyet, mondván a
rendőrökhez nem megy, úgyse csinálnak azok
semmit. Ő viszont kér mindenkit, ilyenkor is
tegyenek bejelentést. A nyomozás olyan, mint
egy puzzle-játék kirakása. Sokszor csak egy
apró kis részlet, egy személyleírás hiányzik
ahhoz, hogy valakit hosszú távra ki lehessen
vonni a forgalomból.
Nyugat-Európában, ha valaki ingatlanközvetítő cégen kíván valahol lakást vásárolni,
elsőként az arra a területre vonatkozó közbiztonsági térképet tárnak elé, hogy megnézhesse, mennyire biztonságos a környék.
Aszód esetében még nem létezik ilyen térkép, de a rendőrkapitány szerint mindenképpen Pest megye biztonságosabb települései közé tartozik.
Gódor Ferenc rendőr alezredes, az aszódi rendőrőrs parancsnoka az új rendszerhez
hozzászólva kiemelte, rögtön reagálnak az önkormányzat jelzéseire. A lakosok sok esetben
ugyanis aggodalmaikkal nem őket, hanem a
polgármestereket keresik meg. Dicsérte a Galga Polgárőr Egyesület munkáját is, a javuló
tendenciában a polgárőröknek szintén nagy
szerepük van.
Tóth Gábor, Bag polgámestere azt erősítette, valóban javult a térség közbiztonsága. Ezt
azzal is alátámasztotta, hogy korábban sosem
fordult elő, hogy Bagon két héten keresztül
egyetlen bűncselekmény se történjen. Szerinte a közmunkaprogram bevezetése is segített

ebben, mert ha van jövedelme a társadalom
leszakadó rétegének, akkor kevesebb a késztetése a tiltott úton való jövedelemszerzésre.
Ehhez kapcsolódott Szásziné Győri Éva bagi
iskolaigazgató hozzászólása, aki jelezte, nekik
nagy biztonságot ad, hogy közfoglalkoztatottak kísérik a gyerekeket a veszélyesebb útszakaszokon. Tolmácsi Miklós, az aszódi római
katolikus egyházközség világi elnöke azt köszönte, hogy a rendőrök rendszeresen segítik
az egyházi alkalmak –körmenetek – során az
úttesten való biztonságos haladásukat.
A polgármesterek közül többen is jelezték,
örülnek a körzeti megbízottak munkába állásának, ez ugyanis mindenképpen a lakosság
biztonságérzetét javítja, amely településen
még nincs, oda is mindenképpen szeretnének.
Természetesen szóba kerültek a negatív
jelenségek is, így például a drog terjedése.
A házigazda szerepét betöltő Sztán István el-
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mondta, akadt olyan hétfői reggel, amikor a
Szabadság téren takarító közhasznú munkások 14 eldobott tűt találtak. Emiatt mindenképpen sűrűbb ellenőrzést szorgalmazott,
és az úgynevezett gyorstesztek használatát.
Ezzel kapcsolatban a rendőrségi szakemberek
elmondták, főleg az úgynevezett szintetikus
drogok jelentenek problémát, mivel ezeket sok
esetben a gyorstesztek sem mutatják ki. Gyanú
esetén az illető vérvételre való elvitele jelenti az
egyetlen megoldást.
A konzultációt összegző dr. Bozsó Zoltán
azt kérte a jelenlévőktől, egyben az újságon
keresztül az olvasóktól is, bízzanak bennük,
mert csak együtt lehetséges megteremteni és
megtartani a biztonságos mindennapokat. Ezt
követően Sztán István egy-egy ajándéktárgygyal köszönte meg a kapitánynak és az őrsparancsnoknak a rendőrség munkáját.
R. Z.
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Helyi hírek

KAMERÁK HELYETT EGYELŐRE
A SZEMÜNKBEN BÍZHATUNK
Első körben nem nyert Aszód térfigyelő kamerarendszer telepítésére
beadott pályázata. A 177 nyertes település átlagosan 10 millió forint
vissza nem térítendő támogatást kapott. A teljes projekt 1,6 milliárd Ft
állami támogatást élvez.
Ez töredéke a jelentkező igénynek, ugyanis a pályázatra összesen 2170 önkormányzat jelentkezett, több, mint 21 milliárd forintos állami támogatást kérve.
A pályázatok értékelésében részt vett az ORFK, véleményezte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Hatala József is, a döntést pedig Pintér Sándor belügyminiszter hozta meg.
A nyertesek négyötöde tízezernél kevesebb lakosú önkormányzat, köztük több borsodi település, de a támogatottak között van Budapest VIII. kerülete, valamint több megyei jogú város is.
A pályázatok elbírálásánál figyelembe vették a bűnügyi statisztikákat. A rendőrségi beszámoló
szerint tavaly 162 regisztrált bűncselekmény történt Aszódon. Ez – nem hivatalos információk
szerint – nem számított túlságosan kirívónak a pályázó települések hasonló adatait tekintve. Városunk abban bízhat, hogy a pályázat nyerteseit ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, amenynyiben ebben az évben sikerül a kormányzatnak erre a célra további forrásokat előteremteni,
akkor nem kell újra pályázniuk az önkormányzatoknak, hanem a korábbi pályázók térfigyelő
programjait támogatják.
R. Z.

ASZÓD IS BEKAPCSOLÓDNA AZ
„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG,
SZERETLEK” PROGRAMSOROZATBA
Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat keretében
a kormány idén is pályázatot hirdetett meg az önkormányzatok számára
egymilliárd forintos keretösszegben.
A Szent Mihály napi hagyományőrző programokat szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg országszerte.
A települések kulturális, közösségi eseményekkel és országosan
összehangolt tűzgyújtással vehetnek részt a programsorozatban.
Az önkormányzatok szeptember 15-ig pályázhattak. Mivel
a tavalyi rendezvény kitűnően
sikerült, városunk idén is beadta jelentkezését, és bízik abban,
hogy elnyeri a lebonyolítandó
programokhoz szükséges 520
ezer Ft-ot.
Sikeres pályázat esetén Aszód
Város Önkormányzata szervezi,
illetve bonyolítja le a Szent Mihály napi programot, amelyről
Önök plakátok útján tájékozódhatnak.
R. Z.
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Bursa Hungarica Ösztöndíj

FELSŐOKTATÁSBAN
TANULÓ ASZÓDI
DIÁKOK FIGYELMÉBE
Aszód Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III.26) Kormányrendelet alapján
újra kiírja a a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók számára a
2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév első félévére
vonatkozóan.
A pályázat kiírása
egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzat vállalja az EPER-Bursa rendszerhez
történő csatlakozást, ugyanis idén a pályázatok
kizárólag elektronikus úton nyújthatók be.
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén úgy
döntött, hogy a pályázati támogatás önkormányzati részét a korábbi havi 2.500 Ft öszszegről havi 4.000 Ft összegre emeli.
A pályázat rövidesen megtekinthető Aszód
Város honlapján (www.aszod.hu), illetve az
Aszódi Tükör októberi számában. A pályázat
benyújtásának határideje 2014. november 7.

Az AVKK programjai

ASZÓDI TÜKÖR

Családi kerékpártúra a Galga-menti örökségek nyomában

I. GÖRÖKSÉG TÚRA

2014. szeptember 27., szombat – indulás: 10 óra – Aszód Városi Kulturális Központ, Városi Könyvtár
Útvonal:
Aszód – Iklad – Galgamácsa – Domony – Aszód
Iklad – Falumúzeum
Galgamácsa – Falumúzeum
Domony – Huszárik Zoltán
Aszód – Római Katolikus Templom

Részvételi feltételek:
14 év alatt csak szülői felügyelettel!
Kerékpárról, biztonsági felszerelésekről mindenki maga gondoskodik!

Az állomásokon Klamár Balázs történész beszél az örökségekről.

A további részletekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken érdeklődhet:
(+36) 28 400 606; odler.zsolt@avkk.hu
http://avkk.hu; facebook.com/AszodVarosiKulturalisKozpont

VIII. ASZÓDI HONISMERETI
AKADÉMIA
Az első világháború egy Galga-menti kisváros tükrében.
Október 8., 18 óra—AVKK Galéria,
Kiállításmegnyitó
Aszódi hétköznapok az első világháború éveiben – Kalmár Balázs, történész
Október 15., 18 óra—AVKK Könyvtár
Könyvtári este Szávai Gézával
Az íróval beszélget Balogh Péter, magyar szakos gimnáziumi tanár
Október 22., 18 óra—AVKK Galéria

☐ Az első világháború az irodalom tükrében
– Dr. habil. Hermann Zoltán, egyetemi docens
☐ Szövegvallatás – másképp. A Halotti Beszéd „isa” szavának új szempontú vizsgálata –
Hőnig Antal, magyar szakos gimnáziumi tanár
Október 29., 18 óra—AVKK Galéria
☐ A Monarchia egyik hadiüzeme, a Magyar
Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Aszód –
Géczi Csaba, történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanár
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☐ Életmódminták a 18. században, avagy a
fényűző „kéjlak”, a felsőtárkányi Fuorcontrasti
– Odler Zsolt, igazgató
November 19., 18 óra—AVKK Kamaraterem
Koncert
Az első világháború a zene tükrében –
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós zenekara
Az előadások helyszínei:
Aszód Városi Kulturális Központ Galériája
(2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.) és Könyvtára
(2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.).
A részletekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: tel.: 06-28/400606; adoryanemese@avkk.hu, odler.zsolt@
avkk.hu.
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Hétköznapi portré

„Kombájnozni olyan, mintha tengeren utazna az ember”

FÉL ÉVSZÁZAD A GÉPMONSTRUMOK NYERGÉBEN
Ki ne szeretett volna gyermekkorában tiszteletet parancsoló nagy gépeket vezetni, amik át tudnak gázolni
mindenen? Aztán a legtöbbünknél ez a vágy megkopik, más foglalkozások, hivatások kerülnek célkeresztbe.
Ám mindig akad valaki, aki kitart a fiatalon megfogalmazott célja mellett. Közéjük tartozik Kádár András, aki
idén 50 éve ült először kombájn nyergébe.

Segédvezetőként az SZk 2-esen.
Kádár András archívuma
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Beszélgetőtársam 1963-ban végzett az általános iskolában, majd mezőgazdasági gépszerelőnek tanult. A következő nyáron már bevállalta a segédvezetőséget. Abban az időben
ugyanis nem egy, hanem két ember szolgált a
kombájnon. A segédvezető nem csak azért ült
a kombájnon, hogy ellesse a vezetés fortélyát,
hanem azért is, hogy segítsen a munkába állás
előtt a gép valamennyi csapágyát lezsírozni.
Ma már hihetetlennek tűnik, de ez három órát
vett igénybe. Az orosz gépcsodák csapágyai
ugyanis nyitott házban dolgoztak, ahová bizony könnyen beszállt a por, és ha nem kenték
meg minden nap, máris lehetett cserélni.
Hogy miért éppen a kombájn? András erre
így emlékszik:
– Azt mondták nekem a mestereim, kombájnozni olyan, mintha tengeren utazna az ember.
A búza, ahogy ring az ember előtt, tényleg mint-

ha tenger volna. Egy idő után teljesen megfogott
ez az érzés, s eldőlt a sorsom.
Túrkevén végzett. Amikor kitanulta a
szakmát és fölszabadult, helyben helyezkedett el, majd ezt követően a Nagykunsági
Állami Gazdaságba került. Először segédvezető volt, aztán egy fizetést követően a fő
vezető „elfelejtett” bemenni dolgozni, így
mondták neki, a kombájn nem állhat, mostantól ő vezeti a gépet. De nem sokáig tehette, mert jött a katonaság. 1969-ben kellett
bevonulnia. Aki azt gondolná, hogy a kombájn után minimum harckocsi, de legalábbis egy nagy monstrum teherautó vezetése
következett, az téved, ugyanis Andrásnak
egészen 1976-ig nem volt semmiféle vezetői engedélye. Addig ugyanis sem a traktor,
sem a kombájn vezetését nem kötötték papírhoz.
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Kombájnt vezetni egyébként tényleg nem
egyszerű, vagy legalábbis megszokást igénylő
feladat, és nem csupán a mérete miatt. A gépmonstrumnak ugyanis nem az első, hanem a
hátsó kerekei a kormányzottak. Olyan, mint
egy túlméretes bevásárlókocsi, amihez még
hozzájön a vontatmány, vagyis a vágóasztal.
Utóbbi mostanság szintén nem kis darab,
ugyanis eléri a hat métert. Ezt a méretet pedig
érezni kell.
Az első, András által vezetett kombájn még
jóval kisebb és korszerűtlenebb volt. Ez volt
a híres-hírhedt szovjet gyártmányú SZK-széria, amelynek első darabjai még kabinnal
sem rendelkeztek, csupán egy lemeztető vetett árnyékot a vezető feje fölé, hogy megóvja a napszúrástól. Ilyen körülmények között
kellett az aratás idején hajnali négytől este
kilencig, tízig vezetni. Másnap pedig kezdő-

Hétköznapi portré

Egy modern New Holland nyergében.
Kádár András archívuma

dött minden elölről. Aztán jöttek ugyanezen
gyártmány némileg korszerűsített változatai, amelyeknek már volt vezetőfülkéjük, de
egyéb luxusról ne álmodjon az olvasó. A
minőségről meg legyen annyi elég, hogy célszerű volt a kombájt a legutolsó csavarig szétszedni, majd összerakni, hogy kellően üzembiztos legyen.
Ezzel szemben a maiak egészen mások. A
vezetőfülke klímatizált, a vezető szórakoztatásáról rádió gondoskodik, a gépnek pedig
akkora a teljesítménye, hogy már nem feltétlenül szükséges este 10-ig aratni, a napi munkaidő befejeződhet korábban is, mégis időben
le lesz aratva a termés. Számokban mérve ez
azt jelenti, hogy amíg a régi gépekkel napi 10
hektárt tudtak betakarítani, addig az újakkal
20-30 hektárt is, miközben a terméshozam
csaknem a duplájára emelkedett.
Szándékosan nem gabonát írtam, ugyanis a
mai gépek a különböző adaptereknek megfelelően többféle terményt képesek betakarítani, így az aratás nem augusztusig tart, hanem
október közepéig, végéig. Természetesen
egy kombájnos ezt követően sem unatkozik,
hiszen holtidőben elvégzik a gépek karbantartását, és mezőgazdasági gépszerelőként
ez nemcsak a saját masináját jelenti, minden
eszközhöz érteni kell.
Az élet úgy hozta, hogy András családja 1970-ben Kartalra költözött, ő pedig az
ottani termelőszövetkezetben helyezkedett
el, ahol 2004-ig dolgozott. Időközben megnősült, majd Aszódon építkezett. Hogy a
munkájával mennyire meg voltak elégedve,
azt egy a felesége által készített tabló bizo-

nyítja, amelyen ott sorakoznak a dicsérő oklevelek. De az élete legnagyobb jutalmának a
családját tartja. Két fia született, és egyikőjük
sem lett kombájnos. Viszont a nagyobbik fia
házassága annyiban kapcsolódott a foglalko-
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zásához, hogy 2004-től engedett a násza csábításának, aki azt kérte, a kartali szövetkezet
helyett inkább az ő gazdaságának legyen a
kombájnosa.
Arra kérdésre, hogy milyen a jó kombájnos, András azt felelte, a szakmai ismeretek
megfelelő tudása mellett mindenképpen
jó szeműnek és jó hallásúnak kell lennie.
Ügyelni kell a kombájn haladási sebessége,
mert ha túl nagy a szórás, nagy lesz a szemveszteség. Márpedig a kombájn nem vető-,
hanem betakarítógép. Persze a mai modern
gépek már azt is jelzik, ha nem az optimális
sebességet használja. Az is gyakran előfordul, hogy a táblába oda nem illő tárgyak kerülnek. Akadt már az útjában rossz bicikli,
kidobott gumiabroncs stb. Ha ezeket nem
veszi észre, és a kombájn asztala fölkapja,
komoly károk keletkezhetnek. A fül pedig
arra kell, hogy a legkisebb rendellenességet
is meghallja, mert ezzel megint csak nagyobb baj kerülhető el.
Kádár András szerencsés ember, mert nem
unta meg, sőt a mai napig élvezi a foglalkozását. És amikor azt kérdeztem, ha újra kezdhetné, mi lenne, gondolkodás nélkül rávágta:
kombájnos. Mert várja a búzatenger.
R. Z.
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Kultúra

Toll, ecset és orgona….

BARLAI EMLÉKKIÁLLÍTÁS
AZ ASZÓDI DIÁK SZALONBAN
Az egykori evangélikus elemi iskola közel 120 éves épülete adott otthont a Toll, ecset és orgona… című kiállításnak, mely által Barlai Béla
néhai kántortanító úrra emlékeztek az ide látogatók. Béla bácsi idén
töltötte volna 101. életévét, és ezen iskolában kezdett el tanítani 80
évvel ezelőtt.

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány hosszas kutató és gyűjtőmunka eredményeképpen fiatal önkéntesek bevonásával
és támogatók segítségével szervezte meg ezt a
tárlatot, mely szeptember és október hónapban látogatható.
Az iskolaépület Aszódi Diák Szalon néven
hirdeti programjait, amelyek a kulturális
örökség ápolását és a fiatal nemzedék felkarolását célozzák meg. A szalon elnevezéshez
hűen a társasági élet felpezsdítésén fáradozunk, hogy visszatérjenek mindennapjainkba
többek között az emberi beszélgetések, a klaszszikus értelemben vett társalgás, az előadások,
illetve fiatal tehetségek alkotásait szeretnénk
bemutatni.
A „diák” jelző utal arra, hogy diák mindenki
volt, lesz vagy éppen most az. Ezen életszakaszon mindenki átmegy, és mi azt szeretnénk,
hogy a diákközpont által tapasztalatokkal és
élményekkel gazdagodhasson.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az egykori iskolában több száz kisgyermek tanult meg írni
és olvasni, fantasztikus pedagógus egyéniségek foglalkoztak velük, végtelen türelemmel
és alázattal. Felvetődhet a kérdés, hogy miért
pont Tarr Gábor bácsi és Barlai Béla bácsi tiszteletére rendeztünk emlékkiállítást az Osváth
Alapítvánnyal (OGELMA) közösen. Mind-

kettőjükre igaz, hogy az oktatói és nevelői
munka mellett meghatározó erejű közösségformáló tevékenységet folytattak, gondolunk
itt a színjátszó körre, énekkara, hagyományőrző mozgalmakra, közös természetjárásra és a
gyülekezeti élet szervezésére. De még ezen is
túl mindketten alkotó művészemberek voltak:
Béla bácsi a festészet, Gábor bácsi a zene terén.
Kettejük életútja példaértékű számunkra és
emlékük valamint értékük ápolása méltó lehet
arra, hogy állandó alapként szolgáljon a jövőbeli terveink megvalósítása során is.
Az aszódiak már láthattak kiállításokat Béla
bácsi műalkotásaival, a legutolsót 2004-ben
a Petőfi Múzeum Galériájában, leánya, Barlai Edit tanárnő közreműködésével. A 2014.
szeptember 5-én megnyitott tárlat nem csak
a festmények és pasztellképek bemutatásával,
hanem személyes és nagy jelentőségű dokumentumok, továbbá fényképek beemelésével
tárják elénk a Tanító úr gazdag életútját.
A megnyitó alkalmával megtelt az egykori
Iskola épülete, és a közös éneklés után sok beszélgetés idézte fel Béla bácsi emlékét.
Zárásként Csobán Pál tanár úrnak, a megnyitó alkalmából elhangzott méltató beszédéből idéznénk néhány gondolatot:
„Az a kéz, mely a hétköznapokban a kis kezeket vezette, vasárnap Isten-tiszteleten a temp-
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lom orgonáját megszólaltatva a közös énekeket
kísérte, de játszott esküvőn, keresztelőn és jeles
napokon is. A szabad időben pedig – ha volt –,
festett. A Galga-parton, melynek hídjain ma
pillanatok alatt fut át a vonat, kocsi, busz –
avagy az aszódi határban –, Béla bácsi órákat
rajzolt-festett szent áhítatban. Mert egyformán
szent volt számára a templom, a tanterem, a
tanműhely és a Galga-part. Barbizon, Párizs,
München, Nagybánya, Szentendre, Szolnok
plain air, azaz szabadban, nem műteremben
történő festészete mellé szerényen, magunkban
Béla bácsi jogán Aszód nevét is hozzátehetjük.
Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Megadta, hogy tudjunk szeretni és alkotni. Béla bácsi ezt alázattal elfogadta
és hálás szívvel gyakorolta. Szerette családját,
szerette embertársait, kollégáit és diákjait a
kisvárosban, a templomban, a tanteremben a
tanműhelyben, a cserkész- és a színjátszó foglalkozásokon- ezért nem fakul emlékezete, és ezért
oly csodásak, csodálatosak képei.
Köszönjük, Béla bácsi!”
Vargáné Marsal Ágnes
alapító
Veres Katalin
a TaGOK Alapítvány elnöke

HANGVERSENY A ZENE VILÁGNAPJÁN
2014 október 1-én 18 órakor a
Szentháromság Római Katolikus
Templomban
Közreműködik: A Csengey Gusztáv Általános Iskola Ének-Zene tagozatának gyermekkórusa
• Aszód város Stellaria Media Nőikara
(szólót énekel : Murányi Anita)
• valamint:
• Énok-Nagy Levente karnagy
• Tóth Rita orgonaművész
A hangverseny díjtalan! A gyermekkórus javára szánt adományaikat szívesen fogadjuk!

TÉGED IS VÁRUNK!
A Stellaria Media Nőikar tagfelvételt hirdet!
Várjuk mindazok jelentkezését akik szeretik a zenét, szeretnének énekelni egy művészi kvalitású együttesben és nem utolsó
sorban szeretnének egy jó hangulatú csapathoz tartozni .
Némi kóruséneklési tapasztalat és a kottaolvasás előny, de nem feltétel!
Egyéb információ kérhető az alábbi email
címen: enoknlevente@gmail.com
Szeretettel várunk!!!!

Közbiztonság

Rendőrségi hírek

GYUFÁSDOBOZ ÉRKEZETT AZ ÚJ
TELEFONKÉSZÜLÉK HELYETT
Továbbra is rengeteg feljelentés érkezik amiatt, hogy a sértett által
az interneten, adás-vétellel foglalkozó weboldalon keresztül megrendelt
áru nem jön meg a postán, illetve helyette egészen más érkezik. Legutóbb valaki olcsó – a rendőrség szerint irreális – áron telefont rendelt.

A pénzt természetesen előre utalta, és várta a
csomagot. Az meg is érkezett, ám nem telefont, hanem egy doboz gyufát tartalmazott.
Az eladó természetesen időközben elérhetetlenné vált. A rendőrség továbbra is kéri Önöket, hogy internetes vásárlás esetén csak kellő
körültekintéssel, megbízható helyről, utánvéttel rendeljék a kiszemelt terméket.
Bejelentést tett egy aszódi lakos, akinek a lakásába egy ismeretlen surrant, és onnan 50
ezer Ft-ot meghaladó értékben tulajdonított el
készpénzt. Sajnos a kárt szenvedett illető nyitva
felejtette a ház ajtaját, ezt használta ki a tettes.
Könnyelműsége miatt szenvedett jelentős
kárt az az autós, aki Nyíregyháza irányába
tartva megállt a bagi pihenőnél. A kocsiját
nyitva hagyva intézte folyó ügyeit, és eközben
valakik eltulajdonították az autóban hagyott
táskáját, amiben nemcsak a készpénzét, hanem az összes iratait, cégének bélyegzőjét, valamint a lakáskulcsát is tartotta.
Ugyancsak tolvajoknak esett áldozatul az a
két férfi, akik az M3-as másik oldalán kerékcserére álltak meg teherautójukkal. Míg hátul
cserélték a kereket, valakik a vezetőfülkéből
kivették az otthagyott táskát, amelyben a
pénz mellett mindkettőjük iratai is ott voltak.
Szerencséjükre az irataikat később Gödöllő
közelében megtalálták, így legalább azokat
nem kell pótolniuk.
Nem maradtak munka nélkül a rendőrök az
Aszód Fesztivál idején sem. Egyikük két, nem
helybéli férfit igazoltatott, akik úgy gondolták,
ez alkalmas lehetőség arra, hogy elégtételt vegyenek egy korábbi szabálysértési ügyük miatt
jogosan kapott büntetés miatt. Miután tettleg
bántalmazták a rendőrt, az segítséget hívott,

a két férfi pedig rövidesen előállításra került.
Helytelen magatartásuk miatt most hatósági
személlyel szemben elkövetett bántalmazás
miatt indul eljárás ellenük.
Több nagyszabású akciót is végrehajtottak a
rendőrök. Augusztus 28-án például egy közlekedési akció során 200 gépkocsit állítottak
meg, és végeztek közúti ellenőrzést, amelyhez
egyúttal a szonda megfújatása is hozzátartozott. Két esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, emellett több helyszíni bírság
kiszabására is sor került.
Szerencsére közlekedési baleset alig történt.
Sajnos a most kezdődött tanév első napján
egy autós a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti
gyalogátkelő helyen ütött el egy diákot. aki
szerencsére könnyű sérüléssel megúszta ezt.
Az ügy kivizsgálása folyamatban van.
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ASZÓDI TÜKÖR

ÚSZNI VÁGYÓK
FIGYELMÉBE
A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium tanuszodája a 2014-2015-ös tanévben is várja az
úszni vágyókat azokban az időszakokban,
amikor szabad a létesítmény.
A szabadúszás időpontjai a 2014-15-ös
tanévben: minden héten kedden és csütörtökön 19 és 20 óra között.

ÚJ VEZETŐJE
VAN A JÁRÁSI
HIVATALNAK
A napokban személycserére került sor a
Járási Hivatal élén. Az eddigi vezetőt, Dr
Szebenyei Zsoltot dr. Bőhm András váltotta.
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Várostörténet

Közlekedéstörténeti érdekességek

AZ ASZÓDI VASÚTI CSOMÓPONT
Ez a megfogalmazás több mint száz évig érvényes volt, manapság az
aszódi vasútállomás, a környéke, állapota, jelentősége Aszód város életében teljesen elszürkült, alig számít valamit.

A XVIII. századi ipari forradalom Európában
hatalmas gazdasági fellendülést indított meg.
A XIX. század elején a gőzgép hasznosítása
már nemcsak az iparban, hanem a hajózásban
és a szárazföldi közlekedésben is új korszakot
nyitott. Az angol Stephenson gőzmozdonya
először Angliában futott sínpályán, de hamarosan a kontinensen is sorra nyíltak meg
a vasútvonalak. Magyarországon (mely akkor a Habsburg Birodalom része volt), 11. államaként (!) 1846. július 15-én indult meg az
első vasútvonal Pest és Vác között. A második
vonal 1847-ben Pest és Szolnok között. Bár az
1848/49-es szabadságharc lefékezte ezt a fejlődést, ám az 1850-es években új lendületet kapott a vasútépítkezés.
Egy Brellich János nevű vasúti mérnök társával, Georg Winsteig bécsi kőbánya-tulajdonossal a Salgótarján környéki szénbányák
további megnyitását szorgalmazták, mert az
ott kitermelt szenet alkalmasnak találták a
gőzmozdonyok fűtésére. Nagybirtokosok és
gyárosok támogatásával 1861. május 14-én
létrehozták a Szent István Társulatot, majd
1863. május 14-én vasútépítési engedélyt kaptak a Pest-Besztercebánya Vasút kiépítésére.
1864-ben új nevet vettek fel: Cs. Kir. Szab.
Pest-Losonc-Besztercebányai Vasút és Szt.
István Kőszénbánya Társulat, 1865-ben ismét átalakult a név: Magyar Északi Vasút.
Ennek a társulatnak több, a témában érdekelt
nagybirtokos, gyáros tagja között találjuk az

aszódi földbirtokost, báró Podmaniczky Ármint is. A Pest-Hatvan-Salgótarján vasútvonal megépült és 1867. május 19-én megindult rajta a forgalom. Ám a Magyar Északi
Vasút csődbe ment. A vasútvonalat 1868.
július 1-én a magyar állam vásárolta fel, s lett
a MÁV (Magyar Államvasutak) része. Kezdetben az indító állomás Pest-Józsefváros, 1884től Bp. Keleti pu. volt.
Helytörténeti érdekesség, hogy a Magyar
Északi Vasúttal egy időben ment tönkre Aszód
mezőváros földbirtokosa, báró Podmaniczky Ármin. A Fő téren álló kastélyából („az ősi
fészekből”) is ki kellett költöznie, ahol a MÁV
további építkezését irányító mérnökök, rajzolok, egyéb szakemberek kaptak lakást. Ugyanis
mind keleti, mind északi irányba tovább folytatódott a vasútépítkezés a MÁV keretei között:
1870. január 9-én adták át a Hatvan-Miskolc és
1871-ben a Salgótarján-Losonc pályaszakaszt.
Aszód ekkor még egy átmenő állomás volt csupán, ám állomásépülete nemcsak célszerű (ahol
az állomás tisztjeinek lakást is biztosítottak, de
magánvállalkozónak bérbe adott vendéglő, „resti” is működött 1944-ig), hanem az ország más,
monarchiabeli állomásaihoz hasonlóan, szép is
volt. A vasút az ország gazdasági életének a fejlődésében egyre nagyobb szerepet játszott. Különösen Baross Gábor („vasminiszter”) minisztersége (1883-1892) idején, amikor is további hat
magán-vasúttársaságot csatoltak a MÁV-hoz. A
századfordulóra az ország területét behálózták a
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vasútvonalak. Ennek a lendületnek a részeként
épült ki az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc–Losonc vasútvonal, amelynek a megnyitására két ütemben került sor: 1896. szeptember 13. Aszód–Balassagyarmat, 1896.
december 1. Balassagyarmat–Losonc vonalszakaszon. A MÁV folyamatosan korszerűsítette
a pályákat, berendezéseket és magyar gyártmányú (Ganz Gyár) mozdonyok húzták a szintén a
„Ganzban” készült személy- és tehervagonokat.
Nagy feladat volt a trianoni diktátum után
a megcsonkított vasúthálózatot újból szervezetté tenni, de a MÁV ezt is példamutatóan
megoldotta. A vasút nagy korszaka volt a két
világháború közötti idő, amikor is a pontos,
fegyelmezett szervezetben dolgozni biztos,
nyugdíjat is biztosító megélhetést jelentett.
A II. világháború után az elpusztított hálózatot,
a romba döntött kiszolgáló épületeket újra kellett
építeni, a megsemmisült és elhurcolt járműpark
pótlása a hazai gyárakban (!) nem tűrt halasztást. A szép aszódi vasútállomás is bombázás
áldozata lett. Az új (jelenleg is használatos) állomásépület 1950-ben készült Murányi Sándor
(KÖZÉPTERV) tervei alapján. A Bp. – Miskolc
fővonalat 1956-tól villamosították. Mindezek
mellett gazdasági és stratégiai célból új vonalakat is létesítettek. Ennek részeként építették ki a
Galgamácsa-Vácrátót közötti 15 km hosszúságú
pályát, és 1951-ben nyitották meg az AszódVác vasútvonalat. Bár csak egy vágányon folyt a
közlekedés, az alépítmény lehetőséget biztosított
volna második vonal kiépítésére is. Ekkor Aszód
már valóban vasúti csomópontnak számított,
hiszen itt négyirányú közlekedés volt, az állomáson 9 vágány, a gőzmozdonyokat ellátó vízdaru
és vízház létezett, az áruszállítást raktárépület,
oldal és homlokrakodó, külön rakodóvágány
biztosította, a közlekedés biztonságára korszerű
biztosítóberendezést építettek ki. Pályafenntartási szakaszközpont volt. Az állomás mellett
buszpályaudvar létesült, amely elsősorban az
észak-kelet Pest megyei és dél-nógrádi, vasútvonallal nem rendelkező településeket kötötte
össze Aszóddal, a vasúttal A rendszerváltásig
terjedő időben igen jelentős áruszállítási, személyszállítási és pályafenntartási feladatokat valósított meg a MÁV aszódi állomása.
Az elmúlt 25 évben általában a MÁV-nak,
különösen Aszód vasúti állapotának (minden
szinten!) érthetetlen és példátlan hanyatlásának, „visszafejlesztésének” a tanúi lehetünk.
(Ez utóbbi megállapításra kirívó példa a Galgamácsa-Vácrátót közötti szakasz lezárása,
ennek során megszűnt az Aszód-Vác közötti
vasúti kapcsolat. Ami pedig az állomás állapotát, forgalmát és környezetét érinti, azt nem
magyarázni, hanem meg kell nézni!) Mindezek a folyamatok akkor történtek, amikor Európában a vasút új reneszánszát éli, főleg azért,

Várostörténet
hogy az országúti közlekedésnek a globális felmelegedésben, lassan már visszafordíthatatlan
károkozásait enyhítsék, megszüntessék.
Örömteli tény és reménykedésre ad okot, hogy
a közelmúltban Magyarországon is újból megindult a vasút fejlesztése. Ennek a közeljövőben
Aszódot érintő része a Bag-Aszód közötti kanyar lerövidítése, új állomásépület létesítése,
feltehetően az állomáskörnyéknek is a korszerű
követelményekhez igazodó rehabilitációja lesz.
Várakozással tekintünk a jövő elé, hogy Aszód
ismét virágzó vasúti csomópont legyen.
A.I.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

AJÁNDÉK–ILLATSZERTÁR
Aszód, Kossuth L. u. 38

 (+36) 28 400 957

HŰTŐGÉPSZERVIZ
szerelés és javítás, rövid határidővel, garanciával!

Mertán József hűtőgépszerelő
Aszód, Kossuth L.u.38
 (+36) 20 941 62 56

APRÓHIRDETÉS
☐ Aszód központjában, a Szabadság térhez közel két szobás, felújítandó családi ház telekáron eladó. A házba a villany, a víz bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna hálózatra is rá
van kötve. (+36) 28 401 499
☐ Még mindig nem íratta át családi eseményeit őrző VHS kazettáit DVD-re? Tegye meg,
mielőtt szalagra rögzített emlékei örökre elvesznek! Felvételeit átírjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének megfelelően menürendszerrel ellátott, ajándékozásra is alkalmas borítóban
átadjuk! „Hogy a múlt jelen legyen!” (+36) 28 636 414

Táplálék allergiásoknak:
Glutén-laktóz-cukormentes
termékek

Aszód Kossuth Lajos u. 30.
Nyitva tartás: H-P: 9-17 Szo: 8-12
Lúgos vizek

Csírák

Öko tisztítószerek

Szörpök

Durumtészták

Vitaminok

Aszalt gyümölcsök

Bio pelyhek

Biolevek
Növényi pástétomok
Müzlik
Olajok
fűszerek
Natúr kozmetikusok

Tejet helyettesítő növényi italporok

Lekvárok
Gyógyteák – 80 féle
SZÓJA:
virsli, párizsi, krinolin
Reform élelmiszerek

Nyitva tartás: H-P 8-17, Sz: 8-12

AJÁNDÉK MINDEN KOROSZTÁLYNAK, KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Kovács Dezső 75 éves tanár 2014. augusztus 25-én meghalt. Végakaratának megfelelően hamvasztás után, szórással, szűk
családi körben búcsúztunk el tőle. Őrizzék meg emlékét szeretettel. Köszönjük
együttérzésüket.
Az özvegy és családja

Megnyílt!

ASZÓDI TÜKÖR

MÉZek
Propolisz, méhpempő
Étrendkiegészítők:
allergiára, szív-és érrendszerre, prosztata-, és
izületi problémákra, csonterősítők stb.

EGYÉNI MEGRENDELÉSEKET IS FELVESZÜNK!
Tel.: (+36) 70 607 5835

2014. szeptember
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Szabadidő

GALGA MENTE TÚRÁK
2014. október 19. Vasárnap

A Galga Természetbarát Egyesület idén második alkalommal megrendezi a Galgamente teljesítménytúrákat.
A túra célja az Aszód környéki természeti értékek bemutatása, melyek egy része magántulajdonban van,
azonban a túra alkalmával látogatható.
VÁLASZTHATÓ TÁVOK:
Táv

Rajt hely

Cél hely

Rajtidő

Táv

Szintemelkedés

Szintidő

Nevezési díj

Galgamente 50

Aszód

Aszód

6:00 – 7:00

52,6 km

1212 m

14 óra

1.300 Ft/fő

Galgamente 30

Aszód

Aszód

7:00 – 8:30

29,7 km

713 m

9 óra

1.000 Ft/fő

Galgamente 20

Aszód

Aszód

7:00 – 10:00

19,4 km

313 m

7 óra

600 Ft/fő

Galgamente 15

Aszód

Aszód

7:00 – 10:00

13,2 km

191 m

6 óra

500 Ft/fő

Galgamente 25A

Aszód

Acsa

6:00 – 7:00

26,2 km

624 m

7 óra

800 Ft/fő

Galgamente 25B

Acsa

Aszód

12:00 – 13:00

26,4 km

588 m

7 óra

800 Ft/fő

Az aszódi rajt helyszíne a vasútállomás
(Aszód, Baross tér 1.), az Aszódra visszaérkező távok a Butykos kocsmában (Aszód,
Kondoros tér 2.) érnek véget.
Az acsai rajt és cél helyszíne a Bikás Söröző
(Acsa, Kossuth Lajos u. 42.)
Az útvonalon több helyen és a célban a résztvevőket frissítővel kínáljuk.
A nevezési díjból Galga menti diákoknak,
Galga menti lakosoknak, TTT tagoknak 100
Ft kedvezmény. 10 fős iskolai csoportok esetében egy kísérő nevezési díj nélkül indulhat.
A Galgamente 50 túra útvonala:
Aszód – Hosszú-völgy – Ecskend – Rózsa-kút
– Acsa – Rózsa-kút – Ecskend – Paskom –
Aszód
A Galgamente 30 túra útvonala:
Aszód – Hosszú-völgy – Ecskend – Paskom
– Aszód
A Galgamente 20 túra útvonala:
Aszód – Hosszú-völgy – Makkos – Hoszszú-völgy – Mária-völgy – Paskom – Aszód
A Galgamente 15 túra útvonala:
Aszód – Hosszú-völgy – Mária-völgy –
Paskom – Aszód
A Galgamente 25A túra útvonala az 50 kmes táv Aszódtól Acsáig tartó szakasza, a Galgamente 25B túra az Acsától Aszódig tartó
szakasz.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Galga T.E., Soós Ádám
(+36) 20 997 09 06
mail@soosadam.hu.

VIRÁGOS ASZÓD
Hetekig nem jártam Aszódon, s az elmúlt napok
egyikén úgy adódott, hogy végig kellett sétálnom Aszód főutcáján. Örömmel tettem, hiszen
valamikor itt éltem, aztán az élet úgy hozta, ma
már csak átutazó vagyok. Már a város szélén –
szemet és lelket gyönyörködtető – meglepetésben
volt részem és ez a jóleső érzés az egész sétámon
velem maradt. Gondos kezek által – láthatóan
szeretettel és hozzáértéssel készített virágtartók
hosszan kígyózó sorába ültetett színes virágok
orgiája gyönyörködteti az itt élőket és a munkába, iskolába, vagy éppen vásárolni érkezőket.
Csak gratulálni tudok ehhez a nagyszerű
változáshoz. Ugyanis korábban nem ezt tapasztaltam. Persze, tudom, hogy a motorizáció
terjedése során, amikor kellett a hely a közút
kiszélesítéséhez, csökkentették az addig meg-

szokott virágoskertek méretét, s jószerével csak
bokrok ültetésére maradt lehetőség. Meg talán
az igény sem mutatkozott az akkori városvezetés részéről, hogy ezen változtasson.
Szerencsére ma már más idők járnak. Az utakat
kísérő járdaszegélyeken elhelyezett virágládácskákban a legszebb csokrokat megszégyenítő virágbokrok vidámítják az arra haladókat. Bízzunk
benne, hogy azt is üzenik, egyszer még jobb és
szebb lesz ez a világ. Nekem meg az éveim számánál fogva a gyerekkorom is visszaköszön.
Gratulálok az illetékeseknek a kezdeményezésükért, és szurkolok, hogy a program tovább
folytatódjon, és Aszód még inkább a virágok
városa legyen.
Egy sokszor átutazó
volt aszódi állampolgár

Munkavédelmi szolgáltatás
ÖN TUDTA?

A Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja
munkavédelmi szakember foglalkoztatását.
Vállalom:
- Kockázatértékelés elkészítése
- Munkavédelmi oktatás megtartása
- Munkabalesetek vizsgálata
- Egyéb dokumentációk elkészítése (munkavédelmi szabályzat, egyéni
védőeszköz juttatás rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje stb.)
Állok rendelkezésére, hogy nyugodtan
várhassa a munkavédelmi felügyelőket.
Kisvállalkozásoknak is!
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(+36) 30 585 3751
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr
(+36) 20 516 5940
Polgárőrség
(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu
Városrendész
Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301 6969
Háziorvosok
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452 9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593 8628
Gyermekorvosok
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025; (+36) 30 6352 608
dr. Vass Anna
28 500-035

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Szeptember:
27–28.: dr. Szőke Zsolt
(+36) 20 956 6529
Október:
4–5.: dr. Dobos László
(+36) 20 925 3824
11–12.: dr. Tóth Béla
(+36) 30 449 6319
19.:
dr. Németh Mihály
(+36) 30 275 4718
23–24.: dr. Fodor Sándor
(+36) 20 446 0938
25–26.: dr. Márton János
(+36) 30 400 9819

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén:
Városi Gyógyszertár, Szabadság tér 2.
(+36) 28 500 015
Páros hétvégén:
Szent István Patika, Kondoros tér 49.
(+36) 28 400 552
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REJTVÉNY
Anthony Burgess gondolata a szabadságról:
„Az az ember, aki többé nem választhat…” a folytatást lásd a rejtvényben.
Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: B) 12. Bogyó közepe! 13. Lopakodik 14. Hazugság, angolul 15. Konyhafőnök 16. Férfinév 17. Félig ősrégi! 18. Sugár jele 19. Foszfor 20. Török
katonai rang 22. Tova 23. Fluor 24. Magot szóró 27. Kicsinyítő képző 29. Egye! 30. Utánoz 32.
Természet 34. Ijedős 35. Ideiglenes kerítés 36. Jód 37. Ha, angolul 38. Irat 39. Római 1 40. Operálni kezd! 42. Lám 45. Amper 46. Űr részlet! 47. Népies lyuk 49. Oszkár becézve 52. Nem én 53.
Egyes! 54. Ismert norvég zenekar 55. Állj! 56. Ágnes, becézve 57. Európai állóvíz
Függőleges: 1. Ruhát tisztít 2. Rágcsáló 3. Gyufa azonos hangzói 4. Kén 5. Idegen állatkert 6. Nagy
edény 7. Dal 8. Billeg 9. Kálium 10. Nem utó 11. Istentisztelet 19. Híres költőnk 21. Szerette volna 23. Kedves Nefelejcs-lány 24. Becézett Vilmos 25. Vuk kedvenc eledele 26. Mértékegység 28.
Pataky Attila zenekara 31. Mérni kezd! 32. VOK 33. Ok! 35. Fél kard! 40. Kedves hóember a Jégvarázsból 41. Szösz 43. Azonnal 44. Sötétedéskor 46. Mese 48. Kakaó része! 50. Szotyi darab! 51.
Csiperke része! 52. Bő 53. Rí 58. Spanyol autójel 59. Nitrogén
- fné –
Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Nem pedig az akadályokat”.
A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Blaubacher László (Falujárók útja 5/8)
és Strihovanyecz Lászlóné (Bethlen Gábor utca 18.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését október 14-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód
Szabadság tér 9.).
Jó szórakozást kívánunk!
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Labdarúgás

Három győzelem és egy vereség az Aszód FC eddigi mérlege

LABDARÚGÁS
Megkezdte szereplését a 2014-2015-ös idényben az Aszód FC csapata.
A nyáron magyar szinten nagy nevekkel erősítő csapatunk elé a vezetőség dobogó közeli helyezést tűzött ki célul, minél több látványos meccsel
ötvözve. Az eddig eltelt fordulókban látottak alapján ez reális elvárás.
Aszód FC – Valkó KSK: 6-1; (2-0)
Gólszerzők: Kovács Dániel (2), Györök
Tamás (2), Masznyik Dávid , Horváth József
Az első fordulóban szabadnapos aszódi csapat
a második körben a Valkó ellenében simán
gyűjtötte be a három pontot.

Aszód FC – Kisnémedi MSE: 1-2 (1-2)
Gólszerző: Simek Péter
Remek találkozóra volt kilátás a szintén veretlen Kisnémedi ellenében. A várt győzelem
helyett ezúttal vereség lett a vége, a vendégek a
rangadón elvitték a 3 pontot.

Aszód FC – Erdőkertes SE: 4-2 (3-1)
Gólszerzők: Horváth József (2), Györök
Tamás, Kovács Dániel
A harmadik fordulóban hazai pályán az Erdőkertes ellen bizonyíthatott az Aszód FC
csapata. Gólokban gazdag mérkőzésen újabb
megérdemelt győzelmet arattunk.
Verőce SE-Aszód FC 0-2 (0-2)
Gólszerzők: Simek Péter, Honti Csaba öngól
A jó erőkből álló Verőce otthonában a remekül
játszó Simek vezetésével megérdemelten hozta
el a 3 pontot városunk labdarúgó csapata.

A Kisnémedi elleni meccsen az eső áztatta
talajjal is birkózni kellett.
Kovács Tamás felvétele

Az aszódi csapat 5 forduló után a vesztett pontok tekintetében a második helyen áll, ami
mindenképpen biztató a jövőre nézve.
Hajrá Aszód!
Köszönet az információkért az
aszodfc.hu-nak!
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A Szent Kereszt utcában az 1517 hrsz. telek 4,99
millió forintért eladó. A Pauler Tivadar utcában az 1543 hrsz. telek (740 m2) 4,8 millió Ft-ért
és a Kómár Gyula utcában az 1549 hrsz. (746 m2)
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tél utca
a helyszínrajz nem méretarányos vázlat!

Városréti út

A Tél utca – Szentkereszt utca – Városréti út
által határolt területen 753-tól 1236 m2-ig választható méretben összközműves építési telkek megvásárolhatók!

