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Nem értesítették a környékbeli  önkormányzatokat arról, hogy az egy-
kori lőrinci cementgyár bontásából származó azbeszttartalmú építési 
törmeléket a szállítással megbízott cég teherautói a galgamácsai ve-
szélyeshulladék lerakóba hordják. Az érintett települések vezetői csak 
az egyik bulvárlapban megjelent cikkből szereztek erről tudomást, bár 
az többeknek is  feltűnt, hogy a korábbinál jóval nagyobb a teherautó 
forgalom az útjaikon. A Pest Megyei Kormányhivatal  vezetőjének, dr. 
Tarnai Richárdnak a levele szerint minden szabályosan történik. A szál-
lítás egyelőre leállt, az ezzel megbízott cégnek szeptember 20-ig kell 
befejezni a munkát.         (Folytatás: a 2. oldalon)

Az önkormányzatokat elfelejtették értesíteni 

A GALGAMÁCSAI TELEPRE 

SZÁLLÍTJÁK A LŐRINCI 

AZBESZTTARTALMÚ TÖRMELÉKET 

Bagnak most az új kereszteződés 
működtetése okoz fejtörést

A SZAKHATÓSÁGOK 

ÁTVETTÉK A BAGI 

KÖRFORGALMAT  

Megtörtént a bagi körforgalom mű-
szaki átvétele. A bagi polgármesteri 
hivatalban tartott esemény előtt az 
érintettek, vagyis a beruházó és a  
kivitelező cég képviselői, illetve az il-
letékes szakhatóságok szakemberei 
műszaki bejáráson vettek részt, ezt 
követően észrevételezték tapaszta-
lataikat. A hozzászólásokból kide-
rült, a szakhatóságok elégedettek 
az elkészült beruházással,  legföl-
jebb egy-két kiigazításra, javításra 
lesz szükség, például a közlekedés-
hatóság szakemberei néhány köz-
lekedési tábla méretét, illetve elhe-
lyezését kifogásolták. A kivitelezők 
még arra is gondot fordítottak, hogy 
a körforgalom közepére locsolócsap 
kerüljön, hogy a nyári hőségben ön-
tözni lehessen a növényeket. Jamrik 
László, Bag polgármestere is őket 
dicsérte elsőként.  (Folytatás: 3. oldalon.)
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Az önkormányzatokat elfelejtették értesíteni  (Folytatás az 1. oldalról.)

A GALGAMÁCSAI TELEPRE SZÁLLÍTJÁK 

A LŐRINCI AZBESZTTARTALMÚ TÖRMELÉKET 
A zagyvaszántói cementgyárban 1971 és 2005. 
között gyártottak azbeszt tartalmú termékeket. 
Miután az Európai Unió megtiltotta az ilyen 
tartalmú anyagok készítését, a Heves megyei 
üzem is bezárta kapuit, és megkezdődött a 
bontása. Azóta bebizonyosodott, hogy a gyár 
működése, majd a bontott anyagok kiporzása 
miatt többen rákbetegséget kaptak, közülük 14-
en már meghaltak. A kormány emiatt lépett, és 
kiírta a pályázatot az azbesztmentesítésre, azzal 
a feltétellel, hogy a nyertesnek szeptember végé-
ig végeznie kell a mintegy 30 ezer tonna azbeszt 
tartamú veszélyes anyag elszállításával. A nyer-
tes Partner Depónia Hulladékhasznosító Kft . 
megkezdte a szállítást az inotai hulladéklerakó-
ba. Csakhogy – hasonlóan, mint a mi esetünk-
ben – erről elfelejtették értesíteni a várpalotai 
önkormányzatot. Az  ottani képviselő-testület 
felháborodottan vette ezt tudomásul, és egy 
rendkívüli ülést követően azonnal kérte a szállí-

tás leállítását a Pest Megyei Kormányhivataltól, 
illetve azt, hogy kezdeményezzenek egy új eljá-
rást, amelynek során az önkormányzatot part-
nernek tekintik. A  képviselő-testület ez ügy-
ben lakossági fórumot is összehívott, amelyen 
Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője is részt vett, és úgy nyilatkozott, 
megtesz mindent annak érdekében, hogy leál-
lítsák a szállítást. Ezt követően néhány napon 
belül valóban leállt az Inotára történő szállítás. 

Az azbeszt tartalmú törmeléknek a Sauberma-
cher Magyarország Kft . kezelésében lévő galga-

mácsai veszélyeshulladék lerakóba való szállítása 
ezt követően kezdődhetett meg. Erről azonban az 
érintett önkormányzatok csak akkor szereztek tu-
domást, amikor azt tapasztalták, a településeken 
áthaladó közúton jelentősen megnövekedett a 
nehézgépjármű forgalom, illetve amikor az egyik 
bulvárlap címoldalán tudatta, hogy Galgamácsá-
ra hordják a veszélyes anyagot. Miután ez a hír a 
sajtóban megjelent, illetve a Facebook oldalakon 
nagyfokú tiltakozást váltott ki, leállt a szállítás.

Sztán István polgármester július 20-án tanács-
kozásra hívta azoknak az érintett települések-
nek a polgármestereit, amelyeken áthaladnak a 
teherautók (Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, 
Iklad ), illetve Vécsey Lászlót, körzetünk or-
szággyűlési képviselőjét. Sajnos a honatya nem 
vett részt a tanácskozáson, és telefonon sem jel-
zett vissza a meghívást illetően. 

 Városunk polgármestere bevezetőjében nem 
a veszélyes hulladék Galgamácsán történő el-

he lyezését kifogásolta, hanem az eljárás mód-
ját: azt, hogy elmaradt a tájékoztatás, amely-
nek következtében az önkormányzatok sem 
tudtak megfelelő információkat szolgáltatni 
a lakosság felé, illetve elvették a települések-
től a szállítás ellenőrzésének lehetőségét is. 
Elmondta, hogy amikor tudomást szereztek 
arról, hogy mi történik, a galgamácsai és az 
ikladi polgármesterrel közösen levélben kér-
tek tájékoztatást dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízottól, a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetőjétől, aki válaszában úgy fogalmazott, 
minden szabályosan történt, illetve történik, 
aggodalomra semmi ok. A kiporzást megelő-
zendő minden szállítmány speciális, úgyne-
vezett azbesztszál megkötő eljáráson esik át, 
amelyről az ezt végző cég igazolást állít ki. 

A  környékbeli polgármesterek felháborító-
nak tartották a tájékoztatás időben történő el-
maradását. Bag polgármestere, Jamrik László 
úgy fogalmazott, számára úgy tűnik, a Galga 
menti településekre csak a választáskor van 
szükség, amikor viszont nekik volna szüksé-
gük segítségre, az országgyűlési képviselő lát-
ványosan távol marad. Vanó András, Galga-
hévíz polgármestere arról beszélt, hogy hiába 
küzdöttek azért, hogy kitilthassák a települé-
seiken átdübörgő, 7,5 tonnánál nehezebb te-
hergépjárműveket, még egy gyalogátkelőhely 
létrehozását sem sikerült elérni. Most pedig a 
veszélyes hulladék rajtuk keresztül történő át-
szállításával még a lakosságuk egészségét is ve-
szélyeztetik. Kovács Tamás alpolgármester azt 
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a kérdést tette fel, miért nem az M3-ason szál-
lítják a veszélyes anyagot? Ennyivel fontosabb 
az itt élők egészségénél az, hogy megspórolják 
a teherautók autópálya díját? A  polgármeste-
rek joggal féltik az útjaikat, ugyanis a mintegy 
30 ezer tonna elszállítása nyerges vontatóként 
20 tonnával számolva 1500 fuvart jelent, vagy-
is ekkora terhelést kellene kibírni az útburko-
latnak. Ehhez képest Bagon szinte havonta kell 
javítani a vasút feletti hídnál a burkolatot. En-
nél még rosszabb helyzetben van Iklad, ahol a 
legrosszabb a közút állapota. Tavaly, amikor 
már sokadjára fordultak a Közútkezelő Kht-
hoz, hogy legalább a nagy gödröket javítsák ki, 
az illetékesek széttárták a kezüket, hogy nincs 
rá pénz. Az  ikladi önkormányzat kénytelen 
volt saját költségén kijavíttatni az egyébként 
a nem önkormányzati utat, amelyre most az 
említett mennyiség rázúdul. 

A  július 20-i fórumon jelenlévők arról dön-
töttek, egy újabb levelet írnak dr. Tarnai Ri-
chárdnak, hogy járjon el, ideiglenesen állítsák 
le a szállítást, egyben adjanak részletes tájékoz-
tatást a szállítás minden részletéről, és ameny-
nyiben lehetséges, közösen, az önkormány-
zatok bevonásával jelöljenek ki egy alternatív 
szállítási útvonalat.

Dr. Tarnai Richárd július 25-én érkezett 
válaszlevelében legfőképpen arról írt, hogy a 
galgamácsai telephely rendelkezik a szüksé-
ges engedélyekkel, a szakhatóságok folyama-
tosan ellenőrzik a kiszállítást, eddig kifogást 
nem emeltek. A  teherautók – noha az az-
beszt betonba ágyazva nem igényel speciális 
szállítást – megfelelnek a veszélyes hulladék 
szállítására vonatkozó ADR előírásoknak. 
A kormánybiztos a tájékoztatás elmaradásával 
kapcsolatban megjegyezte: „egy engedéllyel 

rendelkező veszélyes hulladéklerakóra történő 
bármely okból történő beszállítás esetén nin-
csen jogszabályi tájékoztatási kötelezettsége 
természetvédelmi és környezetvédelmi ható-
ságoknak”, míg a Pest megyei Kormányhivatal 
június 15-én tájékoztatta a polgármestereket. 
Ezt követően – írja a kormánybiztos – a pol-
gármesterek részéről nem mutatkozott érdek-
lődés a kivitelezési munkákkal kapcsolatban. 

Dr. Tarnai Richárd szerint „titkolózásról 
pedig azért nem lehet beszélni, mert a hulla-
déklerakók létesítésekor az önkormányzatok 
bevonásra kerültek az engedélyezési eljárásba, 
így pontosan ismerik a létesítményt és annak 
működésével járó hatásokat.”

Lapunk nyomdába kerülésekor egyébként 
még nem indult újra a szállítás…

R. Z. 

Bagnak most az új kereszteződés működtetése okoz fejtörést
A SZAKHATÓSÁGOK ÁTVETTÉK A BAGI 

KÖRFORGALMAT

(Folytatás az 1. oldalról.) Kiemelte, mindvégig naprakész volt a kapcsolat, a munkások 
az ütemtervnek megfelelően dolgoztak, és nem utolsósorban: tartották a határidőt. Az 
öröm mellett Bag polgármestere azonban az aggodalmát is kifejezte olyan munkák 
elmaradása miatt, amelyek a tervben ugyan nem szerepeltek, ám mostanra kiderült, 
szükséges volna a megvalósításuk. Ráadásul az is kiderült, a körforgalom üzemelteté-
sének  költsége sem annyi, mint amennyiről korábban szó esett. 

A körforgalom melletti járdát a kivitelező 
a Vízmű kapujáig építette meg, mondván, 
a tervben így szerepelt. Ugyanakkor a bagi 
önkormányzat – mivel saját forrása nincs 
hozzá – hiába próbált pályázni a járda építé-
sének folytatására, kérelmüket elutasították, 
mondván, a szóban forgó terület nem az ön-
kormányzaté.

A körforgalom megvilágításának költsége 
ugyancsak a bagi önkormányzatot terheli. 
Ám amíg korábban évi 70-80 ezer Ft világí-
tási költségről volt szó, mára kiderült, ez éves 
szinten 550 ezer Ft + ÁFA. Bag első embere 
jelezte, az államhoz fordulnak kompenzá-

lásért, ekkora összeget ugyanis erre a célra 
nem tudnak fordítani.  

A márciusban kezdődött építkezés gya-
korlatilag június végére befejeződött, az au-
tósok azóta használhatják a körforgalmat, 
az utolsó egy hónapban főként a környezet 
csinosítására és a műtárgyak elhelyezésé-
re került sor.  A műszaki átadáson feltárt 
hibák kijavítása a napokban megtörténik. 
A körforgalom - amelynek hivatalos átadó 
ünnepségének időpontjáról nincs informá-
ciónk  – minden bizonnyal jól szolgálja majd 
a közlekedés biztonságát. 

R. Z. 

KÉRDÉSEK
Lapunk az üggyel kapcsolatban 
augusztus 3-án e-mailben feltett 
néhány kérdést dr. Tarnai Richárd 
Úrnak, a Pest megyei Kormányhi-
vatal vezetőjének: 

Tisztelt dr. Tarnai Richárd Úr!

Sztán István Aszód polgármesterének Facebook 
oldalán közzétételre került az az Ön által július 
25-én keltezett levél, amellyel kapcsolatban az 
Aszódi Tükör felelős szerkesztőjeként a követ-
kező kérdéseket szeretném Önnek föltenni:

– Megerősíti-e azt a hírt, hogy – bár az Ön 
tájékoztatása szerint minden szabályosan tör-
ténik – időközben leállt a szállítása az azbesz-
ttartalmú hulladékoknak a galgamácsai veszé-
lyeshulladék lerakóba? Ha igen, akkor milyen 
ok miatt,  és mikorra várható az újraindulása? 
– Ön azt írta a levelében, hogy a Heves me-
gyei Kormányhivatal Közlekedési Osztálya 
ellenőrzi a teherautókat az autópályára való 
felhajtása során. Hogyan  teszik ezt akkor, 
amikor a tehergépkocsik fel sem hajtanak az 
autópályára? 
– Van-e mód arra, hogy a szállítást megnyerő 
céget kötelezzék arra, hogy a teherautók a to-
vábbiakban  ne a Galga mente öt településén 
dübörögjenek át, hanem Aszódig az autópá-
lyát használva szállítsanak, tekintettel a szállí-
tott anyag mennyiségére? 
– Tekintettel az anyag mennyiségére, nem lett 
volna célszerű fi gyelmeztetni a falvak lakossá-
gát, hogy megnövekedik a teharautó forgalom? 
A szállítás napközben történik, 7 és 15 óra kö-
zött.  30 ezer tonna elszállítása 20 tonnás te-
herautókkal számolva 1500 fuvart jelent! 
A kérdésekre lapzártánkig nem érkezett válasz. 
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A Falujárók útja 5/11-es ház mögött javában 
készül az új szabadidőpark. A szalonnasütővel, 
padokkal ellátott pihenőhely lapunk utcára 
kerülésével egy időben kerül átadásra. 

Eltűnik a lakótelepen a vezetékek egy része 
is. Az internetszolgáltatókkal kötött megálla-
podás értelmében a légkábelek jelentős részét 
a földbe helyezik, így egyrészt nem csúfítja a 
környezetet, másrészt kevésbé kiszolgáltatott 
az időjárási körülményeknek.

Még egy fejlesztésre sor kerül, igaz ez a la-
kótelep szélén, a Madách téren kap helyet. A 
képviselő-testület ugyanis soron kívüli ülé-
sén arról határozott, hogy úgynevezett street 
workout pályát épít, amelyet az „idősebb” 
korosztály – 14 évtől felfelé - használhat  a 
kondíciója megőrzésére. A saját testsúlyos 
edzés az egész világon hódít, mivel nincs 
szükség drága sportszerekre, „csupán” az 
ember testére. No meg néhány, a szabadba 
telepített eszközre.  

R.Z.

NYÁRI MUNKÁK A VÁROS 

KÖZINTÉZMÉNYEIBEN

Bár még javában tart a nyári szünet, a város 
közintézményeiben gőzerővel dolgoznak 
azon, hogy szeptemberre, mire a gyerme-
kek visszatérnek pihenésükből, megújult 
környezet várja őket. A város bruttó 5 
millió 361 ezer Ft-ot áldoz erre a célra. A 
Szivárvány Tagóvodában gépészeti szerel-
vényeket cserélnek és kicserélik a homokot 
a homokozókban. Az Aranykapu Bölcső-
dében tisztasági festést végeznek, illetve 
burkolatot javítanak és cserélnek. A Csen-
gey iskolában szintén festésre és mázolás-
ra kerül sor, illetve öt tantermet laminált 
burkolattal látnak el, ezen túl a lapostető 
szigetelését is javítják.  A Gyermekétezteté-
si intézményben az öltözőket és a szociális 
helyiségeket festik ki. A Rákóczi utcai isko-
la három tantermében festenek és parkettát 
csiszolnak. Itt a tetőn kisebb javítást is el 
kellett végezni a vihar okozta károk miatt. 
A Podmaniczky AMI tantermei ugyancsak 
felfrissülnek a tisztasági festésnek köszön-
hetően. A  Városi Könyvtárat szintén kifes-
tik. A dolgozóknak mintegy ötezer kötetet 
kell megmozgatniuk, hogy azok a portala-
nítást követően ismét a polcra kerüljenek. 
A könyvtár szeptember elsejétől várja újra 
a könyvbarátokat. 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 24. Aszód Feszti-
vál zárása naponta az alábbiak szerint történik: 

A rendezvény zárása naponta;
augusztus 21-én 23:30 órakor
augusztus 22-én 24:00 órakor
augusztus 23-án 24:00 órakor
Kérem türelmüket és megértésüket!

A programok a Facebook-on, Aszód Város 
honlapján, az Aszódi Tükörben és a  plakáto-
kon  olvashatók.

Szeretettel várjuk Önöket!

A Szent István-napi ünnepségünk augusztus 
20-án 10:00 órakor kezdődik a Szent István 
parkban, melyre nagy tisztelettel hívom és vá-
rom Önöket! Ünnepeljünk együtt!

Üdvözlettel: 
Sztán István polgármester

Tovább szépül a Falujárók úti lakótelep

SZABADIDŐPARK ÉS 

STREET WORKOUT PÁLYA IS LESZ 
Nem ért véget a Falujárók úti lakótelep fejlesztése az új játszótér átadá-
sával. Közvetlen környezetében elvégezték a Gesztenye sor vízelvezeté-
sét is, a járda egy részét pedig leaszfaltozták. A munkák a napokban 
befejeződtek. 



ASZÓDI TÜKÖR 5

2015. augusztus

Helyi közélet

Ennek érdekében átalakítottuk a menüponto-
kat, és megkezdődött az egyes aloldalak tarta-
lommal való feltöltése.

A  „Gazdasági Program” oldalon városunk 
önkormányzatának elfogadott, középtávú 
fejlesztési programja, fejlesztési elképzelései 
olvashatók.

Az „Integrált Településfejlesztési Stratégia”
oldalon a jelenleg még kidolgozás alatt lévő, 
Aszódra, mint járásközpont városra vonat-
kozó, minden uniós normának megfeleltetett 
hosszú távú fejlesztési koncepciója tanulmá-
nyozható.

Az  „Önkormányzati fejlesztések, beruhá-
zások” oldalon folyamatosan nyomon lehet 
követni a saját erőből, vagy pályázati források 
bevonásával megvalósult önkormányzati pro-
jektek alakulását. Az egyes átadott fejlesztése-
ket a jövőben rövid projekt összefoglalóval és 
fényképekkel egészítjük ki. Érdekes lehet majd 
összehasonlítani a Gazdasági Programban 
megfogalmazott feladatok teljesülését a tény-
legesen elvégzett munkával.

Az  „Önkormányzati vagyonhasznosítási 
hirdetmények” oldalon az önkormányzat tu-
lajdonában lévő ingatlanok bérleti- vagy érté-
kesítési felhívásai jelennek majd meg.

Az „Közbeszerzések, ajánlatkérések” oldal 
az önkormányzat nyílt közbeszerzési felhívá-
sait, beruházásokra vonatkozó ajánlatkéréseit 
gyűjti majd egybe.

A  „Gazdasági társaságok Aszódon” oldal 
tulajdonképpen egy link gyűjtemény, ahol 
a városunkban működő vállalkozások elér-
hetőségeit gyűjtjük össze. Kérjük, hogy aki 
szeretne az oldalra felkerülni, jelezze a tamas.
kovacs@aszod.hu e-mail címen, cége elérhe-
tőségét megküldve. A lehetőség igénybe vétele 
természetesen díjmentes.

Az  „Állásajánlatok” oldal feltöltésére is 
folyamatosan várjuk aszódi vagy Aszód kör-
nyéki vállalkozók álláshirdetéseit. Szeretnénk 
megkönnyíteni az álláskeresők, illetve állást 
kínálók dolgát. Az oldal működtetése szerepel 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) által 
meghatározott feladatok között. Az állásaján-
latokat, illetve álláskereső kéréseket a szilvia.

ruzsom@aszod.hu e-mail címre küldjék. E 
szolgáltatás is díjmentesen vehető igénybe.

A  „Helyi szaknévsor” oldalt aszódi vagy 
Aszód környéki vállalkozók, szolgáltatást vég-
zők részére alakítjuk ki. Ha otthon elromlik, 
leszakad, eldugul, zárlatos lesz valami, remé-
nyeink szerint itt gyorsan meg lehet majd ta-
lálni azt a hozzáértő „szakit”, aki a hibát, prob-
lémát gyorsan és szakszerűen el tudja majd 
hárítani. Itt is várjuk vállalkozók jelentkezését 
a tamas.kovacs@aszod.hu e-mail címen.

Várjuk továbbá ötleteiket, javaslataikat, 
mellyel városunk honlapja minél több aszódi 
számára használhatóbb, informatívabb lehet.

Kovács Tamás
alpolgármester

Az aszódi üzleti életért

VÁROSI HONLAP HASZNOS TARTALOMMAL
Aszód Város hivatalos honlapja a www.aszod.hu címen érhető el. A honlap 
eddig is sok olyan tartalmat jelenített meg, amely egyrészt kötelezően 
nyilvános önkormányzati dokumentumot, vagy a hivatal működésével kap-
csolatos információkat közölt. A honlap harmadik „füle”, a Kössön üzletet 
Aszódon főoldalt eddig igazán nem használtuk. Pedig jó üzletek kötésére 
nemcsak Aszód Város Önkormányzatának, hanem a helyi vállalkozóknak 
is szüksége lenne. Többek között ez a cél vezérelt, amikor átgondoltuk, 
hogyan lehetne e felületet is minél hasznosabban felhasználni.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az Aszód Városért Alapítvány 
2014. évi beszámolója
Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Pála Sándorné

Nyitó adatok 447 718 Ft
Nyitó pénzkészlet: 447 718 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 540 000 Ft
Tárgyév bevételei 2 744 885 Ft
NAV 2014. évi SZJA 1 %-a: 134 838 Ft
Célszerinti támogatás: 1.970.000 Ft
Egyéb kapott támogatás: 640 000 Ft
Kamatelszámolás: 47 Ft
Kiadások 3 376 347 Ft
NAV 2013. évi SZJA 1 %-a: 105 000 Ft
Működési kiadás: 71 890 Ft
Alapítvány által nyújtott támogatás: 1 304 999 Ft
Célszerinti juttatás: 1 850 000 Ft
Bank ktg. 44 458 Ft
Záró pénzkészlet 167 382 Ft
Előírt tartozás (pályázat) 0 Ft

Az alapítvány tisztségviselőinek bért és egyéb 
költségtérítést nem fi zetett ki. 
A kapott támogatásokat az alapítvány teljes 
egészében az Alapító Okiratban meghatáro-
zott célokra fordította.



ASZÓDI TÜKÖR6

2015. augusztus

Helyi közélet

A legnagyobb kár a Richard Fritz 
Kft . üzemét érte

MEGTÉPÁZTA 

A VIHAR A FÁKAT 

A FALUJÁRÓK ÚTJÁN

Komoly károkat okozott a két, jú-
liusban városunkra zúduló zivatar 
a Falujárók úti lakótelepen. Minde-
nünnen letört ágakat, gallyakat kel-
lett összegyűjteni és elszállítatni. 

Mivel a képviselő-testület nyári szabadságát 
tölti, Sztán István polgármester saját hatáskö-
rében felmérette, melyek azok a fák, amelyek 
egy újabb zivatar esetén potenciális veszélyt 
jelentenek, egyben elrendelte a veszélyes ágak, 
adott esetben fák eltávolítását. Az Erdőmester 
Kft  által – ez a cég végezte el tavaly  a Kossuth 
Lajos utca fák szakszerű megmetszését – el-
végzendő munka nettó 1,5 millió Ft-ba kerül. 

Természetesen más utcákban és városrészek-
ben is okozott veszteségeket a két  felhőszaka-
dás. A legnagyobb kárt településünkön  min-
den bizonnyal a Richard Fritz Kft  szenvedte el. 
Az autóalkatrészeket gyártó üzem több épüle-
tének tetejét is megkezdte a viharos erejű szél, 
és úgy elbánt a lemezborítás jelentős  részével, 
mintha papírlapokat gyűrt volna össze. A te-
tők helyreállítása folyamatban van, csakúgy, 
mint a biztosítótársasággal történő egyeztetés. 
Az elsődleges becslések alapján a kár több 10 
millió Ft.  

R. Z. 

A törött végtagok rögzítését segíti

AJÁNDÉK TÁSKÁT KAPTAK A MENTŐSÖK 

Átadásra került az Aszódi Mentőállomás dolgozóinak az a táska, amely-
nek tartalma segítségével végtagtörés esetén a mentősök rögzíteni 
tudják a sérült végtagot. 

A külsőre egy műanyag zacskóra hasonlító esz-
köz vákuum előállítását követően a benne lévő 
golyócskák segítségével megkeményedik, akár a 
gipsz, ugyanakkor a sérült végtagot puha pár-
naként öleli át. A táska beszerzését a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen Rigó Lászlóné kép-
viselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kezdemé-
nyezte, a vételár kifi zetését pedig Sztán István 
polgármester vállalta a tiszteletdíjából. A több, 
mint 140 ezer Ft-ba kerülő segédeszköz, amelyet a mentőgépkocsiban helyeznek el, jóval barátságo-
sabb módon és stabilan  rögzíti a sérült végtagot, mint a korábban használt sínszerkezet. 

R. Z. 

HELYREIGAZÍTÁS
Az Aszód Város Önkormányzata a hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult) gyermekek nyári étkezésének biztosításához kiírt pályázaton nyert 
több, mint 700 ezer forintot. A pályázat keretében 39 hátrányos helyzetű gyermek folyama-
tos nyári étkezését biztosíthatta volna az önkormányzat. Sajnálatos módon elegendő jelent-
kező/igénylő hiányában nem tudott a program megvalósulni. Az ingyenes nyári étkezést, 
az azt igénylő hátrányos helyzetű gyermekek számára az Önkormányzat jelenleg a napközis 
tábor keretében biztosítja.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Az idén a megalakulásának 35 évfordulóját ünneplő Aszód Városi 
Nyugdíjasklub ezúton köszöni mindazon támogatók segítségét, akik 
a jubileumi rendezvény megszervezését és lebonyolítását segítették: 
Sztán István Polgármester Úr és a Képviselőtestület tagjai, Aszód Város Önkormányzata, 
Rizsák Krisztián, Urbán László Zoltán, Búzás János, Rigó Lászlóné, Könczöl és Társa Köny-
velő Iroda, Turai Takarék Szövetkezet, Golden Glob Trans KFT,  Kéttűs Varroda, Szent 
István Patika, Szamosvölgyi István, Takács Sándor, Rőfös méterárú üzlet, Hatalyák Opti-
ka, Ondrik BT., Kutya Ház állateledel kereskedés, dr. Németh Mihály, Javítóintézet,  Galga 
Coop Zrt. aszódi üzlete, Korona Cukrászda, Aszódi Malom, Makkai István, Móni Fotó,  
Rácz Tiborné élelmiszerüzlet, Deák pékség, Deme Imréné, Visi György, Rácz Zoltán, Geri 
Mihály, Micsutkáné Tóth Annamária.

Köszönettel: Takács Lajosné klubvezető

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Olvasók! A köszönetnyilvánításokat a 
továbbiakban is csak apróhirdetésként, az ott 
alkalmazott tarifa alapján tudjuk megjelentet-
ni. Hirdetésfelvétel a Móni Fotóban (Kossuth 
utca 38.). 

Tisztelettel: 
Rácz Zoltán

felelős szerkesztő 

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar közút Nonprofi t Zrt. arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a 3-as út vasúti 
átjárójának (Pesti út) átépítése miatt az átjáró a következő időpontokban lezárásra kerül, 
ott a gépjárműforgalom nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. 

Teljes lezárás
•  2015 augusztus 07. 19.00 óra – 2015 augusz-

tus 09. 07.00 óra között
•  2015 szeptember 01 22.00 óra – 2015 szep-

tember 02. 02.00 óra között

Félpályás zárás
•  2015 augusztus 10. 12.00 óra - 2015 augusz-

tus 10. 20.00 óra között
•  2015 szeptember 01. 23.00 óra – 2015 szep-

tember 02. 01.00 óra között
Az átjárót az Iklad-Domony útvonalon, illetve a „Trockás” úton lehet elkerülni. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  
akik szeretett fi am, Pataki Norbert Tibort 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot hoz-
tak és gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik édesapán-
kat Németi Pétert elkísérték utolsó útjára, 
sírjára virágot hoztak és gyászunkban osz-
toztak. 

Gyermekei és családjai 

APRÓHIRDETÉS

☐ Még mindig nem íratta át családi 
eseményeit  őrző VHS kazettáit DVD-
re? Tegye meg, mielőtt  szalagra rögzített 
emlékei örökre elvesznek!  Felvételeit át-
írjuk, színkorrekcióval javítjuk, kérésének 
megfelelően menürendszerrel ellátott, 
ajándékozásra is alkalmas borítóban át-
adjuk!  „Hogy a múlt jelen legyen!”  Tel.: 
20 824-4687

☐ Aszódon  állatorvosi rendelő és ál-
latpatika nyílt a  Kondoros tér 46. szám 
alatt. Tel.: 06 20 4460-938. Elérhetőség: 
www.allatorvosaszod.hu

☐ Aszód központjában, a Szabsdság tér-
hez közel, két szobás, felújításra szoruló 
családi ház telekár alatt eladó. Víz, villany 
bevezetésre került, és a szennyvízcsatorna 
hálózatra is rá van kötve. Telefon: 28 401-
499. 

PÓTNAGYI SZOLGÁLAT
A helyi esélyegyenlőségi program 
keretében – a generációs kapcso-
latok erősítése,  az aktív időskor 
az idősek elmagányosodásának 
megelőzése,  a kisgyermekes csa-
ládok számára történő segítés 
érdekében  új szolgáltatásszer-
vezés kezdődik, Pótnagyi Szol gá-
lat néven.

„Segítettem, hogy segíthess rajtam, te pedig segí-
tettél, hogy segíthessek rajtad, és ennek így kell 
működnie, különben a segítség fogalma úgy, 
ahogy van, túlhaladott lenne.”

Cecelia Ahern

HA ÖN CSALÁDJA SZÁMÁRA HA NYUGDÍJAS

hiányzik az elérhető nagyszülő közelsége de szüksége van olyan elfoglaltságra, amitől fontosnak érez-
heti magát

ha szükségük van egy megbízható, rutinos támaszra ha gondoskodni akar

ha nem tud kire támaszkodni abban az esetben, ha mun-
kája miatt nem ér oda gyermekéért időben a bölcsibe, 
oviba/iskolába

ha élvezi a gyerekek társaságát, ha élvezik a játszóterezést

ha nem tud kire támaszkodni, ha kisebb betegség esetén a 
gyermeke(i) felügyeletét meg kellene oldania- mert dolgozik

ha vállalni tudná a gyermekfelügyeletet-kisebb betegségek 
esetén, míg a szülők dolgoznak

ha a gyermeke érzelmi fejlődése, gazdagítása ügyében 
az idősekkel való kapcsolatot szeretné élete részévé tenni

ha fontos Önnek, hogy stabil érzelmi szálakkal kötődjön egy 
családhoz

ha egy idős ember őszinte szeretete, hálája felvidítana ha a gyerekek őszinte szeretete, hálája felvidítaná

ha szeretne olyan kapcsolatot, aki meghallgatja gondjait, 
akihez bármikor fordulhat

ha szeretne olyan kapcsolatot, aki meghallgatja gondjait, 
akihez bármikor fordulhat

ha szeretne valakit, akit bármikor hívhat, ha baj van ha szeretne valakit, akit bármikor hívhat, ha baj van

ha szívesen segít a segítségért cserébe az idős embernek 
a bevásárlásban, a ház körüli munkákban

ha szeretne valakit, aki besegít a ház körüli munkákban, 
vagy a bevásárlásban, ami Önnek már nehézséget okoz

ha a technikai vívmányok használatában segítségére 
lenne az idős embernek

ha a technikai vívmányok használatában segítségére szorul 
(új tv, telefon, számítógép)

ha KARITATÍV SZÁNDÉKKAL, ANYAGI ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL FELVÁLLALNÁ MINDEZT, 
ÉS A SEGÍTÉS NAGYLELKŰ GESZTUSÁT VÁLLALJA

akkor jelentkezzen (név, elérhetőség (tel., email megadásával) a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Osztályán Kissné Ruzsom Szilvia ügyintézőnél (szilvia.ruzsom@aszod.hu, (+36) 28/500-691, 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. címen). A jelentkezők számától függően a hirdetés megjelenését 
követően legkésőbb 1 hónappal egy találkozó szervezésére kerül sor, melyre megadott elérhető-
ségén keresztül minden jelentkező meghívót kap.

Sztán István
 polgármester
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2015.06-29-08.14-ig hetente max. 20 gyermek 
fogadása biztosított az önkormányzati nyári 
napközis táborban, és mindez jelképes, heti 
3000 Ft-os összegért, ami napi egyszeri étkezést 
(ebédet) és a felügyelet mellett, a gyermekek fog-
lalkoztatását, a napi élményeket is biztosítja.

Az első két turnus helyszíne a Csengey Gusz-
táv Általános iskola épülete, a III.turnustól a 
Rákóczi úti Iskola épülete, udvara. A gyerme-
kek felügyeletét, hetente más-más táborozta-
tásra jelentkező, és arra alkalmas személyek 
végzik, önkéntes és megbízásos jogviszonyban.

Az első hét tapasztalatairól a szülők így nyi-
latkoztak: 

„Családunknak gyermekünk nyári elhelyezé-
sében nagy segítséget jelentett az idén első al-
kalommal megszervezett önkormányzati nyári 
tábor. Gyermekünk nagyon szeret a táborba 
járni. A felügyelő pedagógusok próbálják tarta-
lommal megtölteni a rábízott gyermekek nap-
jait. Mindenki érdeklődési körének megfelelően 
válogathat a programok közül. Lehet kézműves-
kedni, bábszínházasdit játszani, pingpongozni, 
focizni, tollaslabdázni, kvíz játékot játszani, stb. 
Külön öröm számunkra, hogy a mi zárkózott-
nak vélt gyermekünk sok új barátot szerzett a 
táborban, akikkel a jövőben az iskolában és az 
iskolán kívül is szívesen fog találkozni. 

Reméljük legközelebb is lesz lehetőségünk 
gyermekünk nyári napközi táborba való beíra-
tására.” (Szülő)

„Számunkra nagyon nagy segítség, hiszen a 
hosszú nyári szünidőben munka mellett, segít-
ség nélkül gyermekem elhelyezését megoldani 
csak a táborok segítségével tudom. Azt gondo-
lom, hogy ezt a jelképes összeget mindenki ki 
tudja fi zetni, cserébe a gyermekemet biztonság-
ban, gyermekek között tudhatom.” (Szülő)

„Nagyon sok élménnyel tért haza minden nap, 
a nap végén hosszan mesélte az élményeit. Ren-
geteg játék, nevetés, kézműves-és sport foglalko-
zás került eddig is megszervezésre. Köszönet a 
szervezőknek és a táboroztatóknak!” (Szülő)

„A kisfi am bizonytalan volt, hogy akar-e 
az iskolában táborozni, ezért először csak 
néhány napra fi zettem be. Most ott tartunk, 
hogy a szervezett tábor mind a 7 hetében men-
ni akar, annyira jól érzi magát! Biztos vagyok 
benne, hogy ha jövőre korábban sikerül meg-
hirdetnie az önkormányzatnak a lehetőséget, 
az idei évnél még többen fogják azt igénybe 
venni.” (Szülő)

Korlátozott számban az önkormányzatnál van 
lehetőség még jelentkezni 1-1 turnusra (az étke-
zés szervezése miatt) minden tábor kezdés előt-
ti hét-szerda 16 óráig (285/500-691 tel.számon).

Kissné Ruzsom Szilvia

Hiányt pótló az önkormányzati nyári napközis tábor 

„NAGYON SOK ÉLMÉNNYEL TÉRT HAZA MINDEN NAP”
Idén először szervezte meg a gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását a város önkormányzata, segítve 
azon családokat, akik a nyári szünidőben munkavégzésük miatt, családi segítség hiányában a gyermekeik nyá-
ri elhelyezését megoldani nem tudják. 

Nagyszabású rendezvénnyel készülnek

50 ÉVES AZ ISKOLÁNK 
Fél évszázados születésnapját ünnepli idén a Rákóczi utcai iskola. 
A szervezők szeptember 19-én szeretettel várják mindazokat az itt 
tanult és tanuló diákokat, dolgozókat és a szülőket, hogy az emléke-
ket felfrissítve közösen töltsenek egy felejthetetlen napot. 

A rendezvény fővédnöke Sztán István polgármester lesz, míg a háziasszony szerepét  
Tóth-Ilkó Szilvia és Molnár Zsuzsa, az iskola tanárai, egykori diákjai vállalták. A nap véd-
nökei, segítői lesznek még:

Buzás János képviselő, Gál Gyula műszaki vezető, Skuczi Erika igazgató, Boda János igaz-
gatóhelyettes, Dancs Erzsébet régi diák, volt szülő és Buzásné Masznyik Mónika volt tanít-
vány és szülő. 

Az iskola a rendezvényhez szponzorokat keres, többek között a születésnapi torta megsü-
téséhez, valamint a kerti pavilon és a kerti padok és asztalok felújításához. 

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: 

Aszód Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 

(+36) 20 824 4687, aszoditukor2013@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 

2170 Aszód Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai előkészítés: 

ElektroPress Stúdió, 
www.elektropress.hu

Készült 2400 példányban 
a Prime Rate nyomdaüzemében

Nyomdavezető: 
Rózsavölgyi Sándor ügyvezető igazgató

Terjeszti a Magyar Posta  ISSN-1217890X 
Lapunk teljes terjedelmében letölthető 

PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról



ASZÓDI TÜKÖR 9

2015. augusztus



ASZÓDI TÜKÖR10

2015. augusztus

Egyházi élet

A programsorozat reggel 10 órakor vette kez-
detét az Aszódi Evangélikus Templomban, 
ahol Lőrincz Csaba lelkész hirdette az igét. Az 
alkalom különlegessége volt, hogy a templomi 

kórus, majd a gyermekek is szolgáltak énekük-
kel. Ezután következtek a játékos programok, 
melyeknek a gyülekezeti terem és környéke 
adott otthont.

A nap folyamán a gyerekeknek különböző 
kézműves foglalkozásokkal, totóval, sportjá-
tékokkal, arcfestéssel, és ugrálóvárral kedves-
kedtünk. A hatvani Szőlővessző bábcsoport 
egy szívhez szóló történetet ajándékozott a 
legkisebbeknek. Amíg a gyerekek játszottak, a 
felnőtteknek volt alkalma kicsit megpihenni, 
és beszélgetni egymással. A nagylelkű felaján-
lásoknak köszönhetően volt sütemény, hely-
ben sütött kemencés pizza, fagylalt és üdítő is.

A családi gyermeknapot 14.00 órakor egy 
közös imádsággal zártuk.

Munkáját itt is szeretnénk megköszönni annak 
a lelkes szervezőcsapatnak, akik több héten át 
ötleteltek, dolgoztak a gyermeknap megvalósí-
tásáért. Köszönjük továbbá azokat a folyama-
tosan érkező felajánlásokat, melyekre sokszor 
nem is számítottunk, hiszen nélkülük ez a nap 
nem jöhetett volna létre! Az összefogásnak, csa-
patmunkának köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy egy igazán színvonalas rendezvényt sike-
rült létrehozni. Nagy ajándék ez nekünk, hogy 
ennyi gyermek arcára mosolyt csalhattunk!

Egy színes programokkal teli, családias nap 
volt ez gyülekezetünk életében, melyről fény-
képes élménybeszámolónkat is megnézhetik 
az interneten, az Aszódi Evangélikus Gyüle-
kezet facebook csoportjában. Csatlakozzanak 
hozzánk bátran, hogy minden táborunkról, 
programunkról időben értesüljenek!

B. Judit

CSALÁDI GYERMEKNAP AZ ASZÓDI 

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN
Május 24. egy izgalmas nap volt gyülekezetünk életében, melyre mind-
annyian szívesen gondolunk vissza. Pünkösd alkalmából családi isten-
tiszteletet tartottunk, melyhez a délelőtt folytatásaként gyermeknap is 
társult.

Szandavári katolikus diáktábor

A „MENNYEK ORSZÁGA”
2015. július 20-25. között a Római Katolikus Egyházközség szerve-
zésében 50 fiatallal és kísérőikkel hittantáborban voltunk a Szanda-
vári Diáktáborban. A hét témája a Mennyek országa volt. 

A hét folyamán minden nap megismerkedtünk és elmélyültünk egy-egy példabeszéd üze-
netében. Ezeket a kiscsoportokban tovább gondoltuk, majd egy-egy csoport a mai életre 
alkalmazva el is játszotta. 2 szentmisén vettünk részt együtt a falu lakóival. Nagy örömmel 
fogadtak bennünket, hiszen az elöregedő faluban öröm (csoda) volt látni, hogy hívő gyerek-
kel telt meg a templom. 

A nagy hőség sem vette el kedvünket a szabadtéri programoktól. Szerveztünk falukutatási ve-
télkedőt, túra keretében megnéztük a szandai várromot, és gyönyörködtünk az ottani kilátás-
ban. A gyerekek lovagolhattak, íjászkodhattak, volt kézműves foglalkozás. A sportvetélkedőkön 
megmutatták gyorsaságukat és ügyességüket. Emellett a tábor területén lévő röplabdapálya is 
állandóan használtban volt. Az idén éjszakai akadályversenyt szerveztünk a csapatoknak. 

Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy sokan várják évről évre a tábort. A régi barátságok meg-
erősödnek, és újak kötődnek. Valóban a Mennyek országában érzi magát az ember, ha ilyen 
közösségben tölthet el egy hetet. 

Köszönjük a támogatást a Váci Egyházmegyének, az Aszódi Karitász Szervezetnek,  Mega-
printnek, Péter Jánosnénak és Egyházközségünknek. 

AME

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. (+36) 28 400 552

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Augusztus
15-16. dr. Márton J. (+36) 30 400 9819
20-21. dr. Tóth B.   (+36) 30 449 6319
22-23. dr. Németh M. (+36) 30 275 4718
29-30. dr. Dobos L. (+36) 20 925 3824

Szeptember
5-6.    dr. Fodor S. (+36) 20 446 0938
12-13. dr. Szőke Zs. (+36) 20 956 6529
19-20. dr. Tóth B. (+36) 30 449 6319
26-27. dr. Németh M. (+36) 30 275 4718
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Egészségügy

– A leghátborzongatóbb az egészben, hogy 
a kollégánk, Nagy György négy évvel ezelőtt 
még velünk futott a Rákellenes futás rendezvé-
nyén, és fogalma sem volt, hogy milyen beteg, 
az csak néhány héttel később derült ki. Július 
21-én pedig meghalt – emlékezett vissza Subá-
né Halmos Éva, a túra egyik résztvevője. 

Két évvel ezelőtt Hárs Dénes, a rákellenes 
rendezvény ötletgazdája, elkerékpározott 
Gyuri sírjához az Aszód-színű szalaggal. 
A máriapócsi fogadtatás nagyon megható volt. 
Szarka Attila igazgató úrral való beszélgetése 

során merült fel a 2014-es út ötlete – rollerrel 
és kerékpárral. Többen csatlakoztak és jelez-
ték, felkészülnek az útra. Máriapócson azután 
eldöntötték, 2015-ben is nekivágnak – remél-
hetőleg hagyományt teremtve.

Az útvonal hossza idén több mint 300 kilo-
méter volt, amit három nap alatt tett meg a csa-
pat  - Hárs Dénes, Szarka Attila, Jerminé Nagy 
Mária, Jermi Anna, Maródy-Mayer Mariann, 
Subáné Halmos Éva, Suba László és Kapuvári 
Tibor - a különösen meleg időben. A napi száz 
kilométer közeli távok okozta fáradalmakat 

Hevesen, illetve Tiszaújvároson pihenték ki. 
A nem könnyű túrára egyébként március óta 
készült a kis közösség, egyre hosszabb hétvégi 
közös kirándulásokkal, edzésekkel.

– Amikor délután ötkor beérkeztünk Má-
riapócsra, megszólalt a harang. Ez már így szo-
kás, ezzel köszöntenek bennünket a helybéli-
ek – mesélte beszélgetőtársam. – Első utunk 
ilyenkor a temetőbe vezet, ahol már vár ben-
nünket a család, volt kollégánk édesanyja, fe-
lesége, a testvérei és azok családjai. Így történt 
ezúttal is. Este pedig kellemes, közös vacsorára 
vártak bennünket a rokonok. Másnap még 
részt vettünk a misén, ebéd után indultunk 
haza, azt gondolom, hogy lélekben megerő-
södve. Nem kérdés, hogy jövőre megyünk-e 
az évfordulókor – egyértelműen igen a válasz.

A nemes gesztust ezúttal is egy gépkocsi 
biztosításával támogatta a Javítóintézet. Az 
autó nemcsak  a poggyászt szállította, hanem 
három napon keresztül kísérte is a kerékpá-
ros zarándokokat, akik ezúton is köszönik a 
segítséget. A csapat időközben nevet is válasz-
tott: Szigorú Szeretet Bt. (baráti társaság) lett a 
nevük, és  további túráikra szívesen várják az 
érdeklődőket.

R. Z. 

Szép hagyomány teremtődött 

KOLLÉGÁJUK EMLÉKÉRE ZARÁNDOKOLTAK MÁRIAPÓCSRA

Idén hetedik alkalommal rendezte meg a Javítóintézet a „Rákellenes 
futást”, amelynek résztvevői szép gesztusként futva vagy kerékpáron 
felkeresik az aszódi és a domonyi temetőben nyugvó, rákban elhunyt 
kollégáik sírhelyeit, és ott mécsest  gyújtva,  szalagot kötve, főhajtás-
sal emlékeznek rájuk. Az áprilisi eseménynek folytatásaként júliusban 
nyolc intézeti dolgozó  vitte el Máriapócsra a rákellenes futáson viselt 
kék-sárga szalagot, hogy az onnan származó, rákban elhunyt  kollégájuk 
emléke előtt tisztelegjenek a helybéli temetőben. A tagok közül hatan 
kerékpárral, ketten – köztük Szarka Attila, a Javítóintézet igazgatója - 
pedig rollerrel tették meg az utat. 

51 véradó a Vöröskereszt 
szervezésében

AKTÍVAK VOLTAK AZ 

ASZÓDI VÉRADÓK 
Augusztus 5-én véradást szerve-
zett a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei szervezetének 6. számú 
területi szervezete a Csengey is-
kolában. Szerencsére az aszódiak 
esetében nem igazolódott be az a 
tapasztalat, amely szerint nyáron 
kevesebben adnak vért. Két és fél 
órával a kezdést követően már 
41-en jelentkeztek, hogy segíteni 
szeretnének embertársaikon. 

Örvendetes, hogy nemcsak régi, tapasztalt 
véradók érkeztek, hanem olyanok is – össze-
sen nyolcan – , akik most először döntöttek a 
véradás mellett. 

Aszódon átlagosan 50 és 60 között van az 
egy-egy véradásra jelentkezők száma – tá-
jékoztatta lapunkat Gáspárné Csókás Rita 
területi vezető. Úgy gondolom, ez a szám ma 
is  meglesz.

Nos, valóban így történt, összesen 61-en 

jelentkeztek véradásra, akik közül 51-en ad-
hattak vért. Az elutasítottak között akadt 
olyan, akinél vashiány mutatkozott. 

– A véradás nemcsak azért fontos, mert  
segíthetünk vele a rászoruló embertársa-
inknak, hanem azért is, mert a véradó egy 
vizsgálaton esik át, amely felhívhatja a fi -
gyelmet az esetleges eltérésekre. A leadott 
vér ezt követően további vizsgálatokon esik 
át, amely más betegségekre is utalhat. A vé-

radás jó eszköze tehát a megelőzésnek – vé-
lekedett a területi vezető, aki arról is tájé-
koztatott bennünket, hogy az egyik aszódi 
aktivistájuk, Rada Józsefné Marika néni a 
 Vöröskeresztben végzett munkája elismeré-
seként gyémántfokozatú kitüntetést kapott 
az Országos Vöröskereszt től. Kitüntetéséhez 
ezúton is gratulálunk! 

R. Z. 
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Interjú

Mit végzett el, miből államvizsgázott? 
Pedagógus szakvizsgát tettem. Úgy éreztem, 
hogy 33 évvel a hátam mögött, kétszakos egye-
temi diplomával nem engedhetem meg azt 
magamnak, hogy ne kerülhessek egy maga-
sabb pedagógiai kategóriába, főleg úgy, hogy 
tehetségek sokaságát segítettem ahhoz, hogy 
anyanyelvi szinten beszéljék a franciát. 

Hol indult az életpályája? 
Kolozsváron végeztem a Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetemen magyar-francia szakon. On-
nan  Nagyváradra kerültem, ahol nyolc évig 
magyar és francia nyelvet tanítottam.Magyart  
különleges élmény volt tanítani abban az idő-
ben. Illyés Gyula szavaival élve ott a magyar az 
összemosolygás nyelve volt. 

Hogy került a 18 esztendős Márton Ildikó a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetemre?
Mindenképpen tovább akartam tanulni. Há-
rom pályán gondolkoztam, amelyből kettő pe-
dagógiával volt kapcsolatos volt. Valószínűleg 
azért, mert apai nagyszüleim és a dédszüleim 
is tanárok voltak. Nagybátyám is kántorta-
nító. A másik pálya az orvosi lett volna, mert 

hogy édesanyám és édesapám is orvosok vol-
tak. Végül a tanári hivatás mellett döntöttem. 
Magyar-francia szak és a sporttanári között – 
merthogy jó síelő voltam remek versenyered-
ményekkel – végül az előbbi mellett döntöt-
tem. 

Nem lehetett könnyű választania…
 Ha a magánéletemnek valamiben van kudar-
ca, akkor az az, hogy nagyon széles az érdek-
lődési köröm. Így a magas tudományos foko-
zatokat, amikről álmodtam, nem érhettem el. 
Ahhoz ugyanis be kellett volna szűkítenem az 
érdeklődési körömet, én pedig erre képtelen 
voltam. . 

Hol élt a család?
Nagybányán születtem, a festők városában, 
egy olyan hegyek által ölelt településen, amely-
ről még Petőfi  is ódákat zengett, és azt írta 
Kerényi Frigyeshez címzett ötödik levelében, 
hogy ha nem tud az Alföldön meghalni, akkor 
Nagybánya vadregényes táján temessék el. 
Nekem tehát természetes volt, hogy kirándu-
lok, hogy síelek, hogy járom a hegyeket, hogy a 
festőiskolával barátkozom, hisz a festőiskolák 

utcájában laktunk. 

Mikor kezdett el franciául tanulni? 
Romániában akkoriban a francia volt az első 
nyelv. Ezt tanultam az általános iskolában és 
a gimnáziumban is, ebből kellett vizsgáznom. 
Szerencsére könnyen tanultam, pedig csak 
heti három francia óránk volt.  Az utolsó előtti 
évben az egyik unokanagybátyám, Ópra Be-
nedek készített fel a vizsgára, aki korábban a 
Sorbonne-on tanult. Őt egyébként 1996-ban 
Göncz Árpád köztársasági elnök posztumusz 
kitüntette, mert 1956-ban diákjaival támogat-
ta a forradalmat a csíkszeredai gimnáziumból, 
ahonnan ezért kirúgták, majd 25 év börtönre 
ítélték, melyből 6 évet a Duna-deltában és Sza-
mosújváron töltött le.

Hogyan került Aszódra?
A  házassági engedély megszerzése, a csa-
ládegyesítés hosszadalmas procedúra volt, 
mely évekbe tellett. A  férjem ekkor már né-
hány éve Magyarországon dolgozott. Én 
Eszter Hanga lányommal még Nagybányán 
laktam a szüleimnél. Egy szép februári napon 
csöngettek. Kiderült, hogy a francia kulturális 
attasé keres, mégpedig azért, hogy vizsgáztas-
son engem, mivel Magyarországra, Aszódra 
francia tagozatos tanárokat keresnek, és az 
egyik kolléganőm engem ajánlott. Amikor 
végre megkaptam az útlevelem, egyértelmű 
volt, hogy ide, Aszódra jövök. 

A  francia tagozat 25 éve indult Aszódon. 
Hogyan viszonyultak az akkori gyermekek 
a francia nyelvhez, és hogyan a maiak? 
Kétségkívül változott a hozzáállás, teljesen 
más generációkról van szó. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy akkor az aszódi gimnázium 
országos beiskolázású volt, az ország minden 
szegletéből érkeztek diákok, nagyon-nagyon 
szigorúan kiválogatva. Ma a környékről tu-
dunk meríteni. Akkoriban a gyerekek egy 
négyes miatt krokodilkönnyeket ejtettek, míg 
a maiakat úgy kell nógatni, hogy elérjék ezt a 
szintet. Viccesen azt  szokták mondani, ez a 
generáció nem fogadja el, hogy engem nem 
lehet továbbklikkelni, tehát én kell magamat 
továbbklikkeljem, hogy érdekes legyek szá-
mukra.

A  környékünkre elég sok francia cég tele-
pült. Nem környékezték meg, hogy náluk 
kamatoztassa a nyelvtudását, jóval nagyobb 
fi zetést kínálva? 
Megkörnyékeztek, talán el is csábultam vol-
na. Ám tényleg szeretek tanítani, ezért ez volt 
az egyik oka, hogy nem váltottam. A  másik, 
hogy közben elváltam, és egyedül neveltem a 

Beszélgetés az idei Koren-díjassal, Márton Ildikóval 

„NINCS TITOK, KÖVETKEZETESSÉG, 

JÓL ÉRTELMEZETT SZIGOR, OLYKOR 

KÉRLELHETETLENSÉG VAN”
Nem volt könnyű a beszélgetésre időpontot találnunk az idei Koren-dí-
jassal, Márton Ildikóval, a Petőfi gimnázium tanárával,  ugyanis nem-
csak az év végi teendőket végezte,  hanem az államvizsgájára is készült.



ASZÓDI TÜKÖR 13

2015. augusztus

Interjú

gyermekem. A  tanári állás pedig még akkor 
is kiszámíthatóbb időben, ha plusz munkát is  
bevállal az ember. Egy multinál sokszor napo-
kat kellett volna távol lennem a családtól.  

Az  ünnepségen azt mondta, Önt megtalál-
ták a tehetségek. Azt gondolom, hogy a diá-
kok megérzik, kinél kell kopogtatni. 
Meg vagyok győződve arról, hogy bármeny-
nyire jó pedagógus valaki, ha nincsen kellő 
empátiája, kellő türelme – és lehetősége is per-
sze – akkor a legjobb tehetségek is elkallód-
hatnak. Voltak olyan pillanatok az életemben, 
amikor azt gondoltam, nem csinálom jól, nem 
eredményes a munkám egy adott osztályban. 
Utólag kiderült, hogy ott is beért a vetés. Volt 
olyan tanítványom, aki az egyetemi tanulmá-
nyait franciául folytatta, holott az első három 
hónapban meg sem szólalt. Teljesen kétségbe 
estem, azt mondtam, hogy itt minden tudá-
som véget ért, pedig csak türelemmel meg 
kellett várni, amíg ő matematikus fejjel szépen 
összeállítja az agyában a kis algoritmusokat. 

Említette azt, hogy motiválni nehezebb a 
mai diákokat. Mi az Ön trükkje? 
Akkor a legnehezebb, amikor nem a diák, ha-
nem a szülő a motivált, mert belső késztetés 
nélkül nehéz bárkit is munkára bírni. Ilyenkor 
valami játékos, valami kihívásszerű helyzetet 
kell kreálni. Volt olyan diákom, akinek meg-
engedtetett minden órán két viccet monda-
ni franciául, és akár egész órán rajzolhatott, 
mert képtelen volt jegyzetelni. Ugyanakkor az  
OKTV-s versenyeken rendre eredményesen 
szerepelt. El kellett fogadnom, hogy őt más-
képp lehet megfogni. Van, akinek rettenetes a 
füzete, nem örülök neki, de a kellő helyzetben 
kihozza magából azt, ami kell. Ezeket a pá-
lyám kezdetén nem tudtam volna elképzelni, 
ma már igen. Segít a könnyűzene is, amihez 
manapság is szívesen fordulok, elsősorban 
nehéz nyelvtani problémák elsajátításához. 
A francia jövő idő, illetve a feltételes mód hasz-
nálata nem könnyű, viszont ezekhez remek 
dalok vannak, amiket a diákok is imádnak. 

Az  Ön diákjai rendre szép eredményeket 
érnek el az OKTV döntőjében.  Mi a titka, 
Ildikó?
Nincs titok, következetesség, jól értelmezett 
szigor és olykor kérlelhetetlenség van. Szeretek 
játszani, de mi még az utolsó órán is összefog-
lalunk. Ha énekelünk is, franciául tesszük, és 
olyan dalt, amely összefoglalja az egész tan-
anyagot. Hiszek a munkában. Volt egy diá-
kom, Tuza Ágnes, aki öt évvel ezelőtt első lett 
az OKTV döntőjében. Ő írta nekem, igaza van 
a tanárnőnek, azt a szót, amit elsőre nem tu-
dok leírni, tízszer le kell írni, hogy rögzüljön.  

Ön mentortanára az iskolába delegált kül-
földi tanároknak. Miben kell nekik segíte-
nie? 
Elsősorban az ügyeik intézésében, olykor 
pótszülőként lelkileg, de szakmailag is kell 
támogatni őket. A reáltárgyak esetében eléggé 
inkompatibilis a két ország oktatási rendszere.  
El sem hinnénk, hogy a matematika tanítása 
mennyire más Franciaországban, mint ná-
lunk. Teljesen más szemszögből tanítják, más 
dolgokat tartanak fontosnak, más az osztály-
zat. A  vendégtanárainkat arra sem könnyű 
rávezetni, hogyan lehet öt jeggyel osztályozni, 
amikor náluk húsz jeggyel értékelnek. 

Van olyan dolog, módszer, amire azt mond-
ta, hogy ezt a franciáktól el kéne sajátíta-
nunk? 
A  franciák racionalitása mindenképpen köve-
tendő volna. A francia pedagógus a szakmáját  
módszertani és pedagógiai szempontból köze-
líti meg. Ott egy értekezlet teljesen más. A szak-
máról beszélnek, nem törvényekről, nem betar-
tandó magatartási problémákról, hanem arról, 
hogy én ezt most hogy tanítottam, miért így, és 
mennyire  volt eredményes. A franciák brilián-
san érvelnek, ezt egyébként már az általános is-
kolában is tanítják, míg mi csak  kínok kínjával 
tudjuk elsajátítani. Az érvelést a vendégtanárok 
a mi diákjainknak is okítják, akiknek ez az 
egyetemen mindenképpen kamatozik, például 
egy szakdolgozat felépítésénél. 

Több testvériskolája is van a francia tagozat-
nak. Mi ennek a gyakorlati haszna? 
A  kezdet kezdetén csak francia gimnázium-
mal volt kapcsolatunk. Ma már sokkal ve-
gyesebb a kép, ugyanis francia testvériskolák 
mellett belga, lengyel és erdélyi gimnáziu-
mokkal is együttműködünk. A  kapcsolatok 
folyamatosan változnak és cserélődnek, és 
az intenzitásuk sem egyforma. A  belgiumi 
Th eux Szent Rókus katolikus gimnáziumával 
például 5-6 évente cserélünk diákokat, de ak-
kor hatalmas létszámmal. Az idén száztíz diák 
jött onnan, mi  nyolcvankilencen mentünk 
vissza tíz napra. A  kapcsolatok gyakorlati 
haszna természetesen a nyelvhasználat. A di-
ákok a találkozás során –a külföldiek több-
nyire egy hetet vannak itt, míg mi 10 napot 
vagy 2 hetet vendégeskedünk – olyan„nyelvi 
fürdőben” vannak, hogy a legbátortalanab-
bak is elkezdenek  szárnyalni. A találkozások 
között mindössze két hét van, ami nekünk, 
tanároknak nagyon fárasztó, ám a nyelvta-
nulás szempontjából így hatékony. 

Mit jelent Önnek a Koren-díj?
Őszintén mondom, meglepett. Nem azért te-
szem, amit teszek, hogy díjakat kapjak. Ter-

mészetesen úgy tekintek rá, mint a pályafu-
tásom elismerésére, és remélem, hogy méltó 
vagyok rá. 

A  Magyar Tehetséggondozó Szervezetek 
Szövetségétől szintén egy elismerésben ré-
szesült.
Igen a Bonis Bona elismerést kaptam, a nemzet 
tehetségeiért díjat az OKTVk-re való eredmé-
nyes felkészítésért. A  díjat Balogh Zoltán mi-
niszter úr személyesen adta át Budapesten a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 

Mindezek után hogyan éli meg, hogy a fran-
cia tagozat, illetve a gimnáziumi képzés ve-
szélybe került a gimnáziumban? 
Amikor kezet fogtam a miniszter úrral, azt 
mondtam neki, hogy ne csak méltányolják a 
munkámat, hanem hagyják is, hogy tegyem 
a dolgomat. Remélem, hogy a tehetségek is itt 
maradnak, és tovább dolgozhatok. Új osztályt 
kapok szeptembertől, és bízom benne, hogy 
közöttük is ott lesznek azok, akik majd Aszó-
dot és a Petőfi  Gimnáziumot szépen képviselik 
a versenyeken. 

33 esztendő... Ha ki kellene választani egy 
pillanatot, amire azt mondta, hogy ezért ér-
demes volt élni, akkor mi lenne az?
Egyet nem tudnék kiválasztani, mert annyi 
pillanat volt, és mindegyik más. Minden év 
végén eszembe jut például, hogy a rám bí-
zott gyerekek szeptemberben még semmit 
nem tudtak franciául és alig egy év tanulás 
után remekül boldogulnak külföldön. Sze-
rintem ezek azok az élmények, amiért érde-
mes tanítani. 

Ha azt a feladatot kapná, hogy győzzön meg 
mai fi atalokat, hogy minden hátránya el-
lenére a pedagógus pályát válasszák, akkor 
mivel érvelne? 
Ez szintén nagyon nehéz. Amikor én kezdtem 
ezt a pályát, nagyon kiszámítható út állt előt-
tem. Ma már ez nem jellemzi ezt a pályát, és 
nekem ez hiányzik a legjobban. 

Szinte hallom a minisztérium érvelését: 
életpálya modell…
Az életpálya modellen belül is nagy a kiszámít-
hatatlanság. Jómagam 58 éves fejjel november-
ben, határidőre leadtam a portfóliómat. Még-
sem értek rá odafönn egész tanévben, hogy 
minősítsenek. Helyette felkínálták, hogy jövő-
re újra feltölthetem, ha nem ugyanazt a tárgyat 
és nem ugyanazt az osztályt tanítom. Minde-
zek alapján én így kiszámíthatóságról nehezen 
tudok nyilatkozni.

R. Z. 
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Fischlné dr. Horváth Anna a fi nn áland-mari-
enhamni evangélikus testvérgyülekezettel való 
együttműködésről számolt be. Előző esztendő-
ben a fi nn gyülekezetből érkezett 42 fős csoport 
Aszódra, hogy egy kicsit ismerkedjen velünk, az 
országunkkal. Az itteni látogatásról szeretettel 
írtak, és természetesen viszontlátogatásra invi-
tálták az aszódi gyülekezet tagjait. A doktornő 
erről az Álandban eltöltött csodálatos 10 napról 
írt cikkében, amelynek lelki csúcspontja a fi nn 
gyülekezettel tartott közös istentisztelet volt, 
amelyen az aszódiak énekkara is szolgált. 

Frajna Miklós, a Petőfi  gimnázium akkori 
igazgatója Nyárádszeredáról írt, pontosabban 
arról, hogy a két iskola hogyan próbál kapcso-
latot alakítani. Elsőként sportkapcsolatban 
gondolkodtak, és a gimnázium diákjai közül 
többen már vendégei voltak az erdélyi telepü-
lésnek, a szeredai sportolókat pedig augusz-
tusra várták. Az igazgató úr arra kért minden-
kit, fogadja szeretettel a vendégeket. 

Az Aszódiak írják rovatban egy olvasó azon 
aggodalmaskodott, hogy az ugyan örvendetes, 
hogy elkészültek a Kossuth Lajos utcában az új 

parkolóhelyek, de a szegélyezéssel a platánfák 
gyökereit károsítják, így félő, hogy ezt a fák 
megsínylik majd. A cikk írója azzal is foglalko-
zott, hogy a lakótelepen túl gyorsan hajtanak 
az autósok, ezért szükséges volna megrendsza-
bályozni az ottani közlekedést. 

A lapban arról is lehetett olvasni, hogy az 
aszódi után a domonyi önvédelmi csoport is 
megalakult, tekintettel az egyre romló  közbiz-
tonsági helyzetre. A szerkesztőség azon véle-
ményének adott hangot, hogy szerencsés vol-
na a két önvédelmi csoport együttműködése, 
adott esetben közös akciók szervezése. 

A sportrovatban Rigó Pál, az Aszód KSK el-
nöke az egyesület első félévi munkájáról szá-
molt be. 

R.Z.

MIRŐL ÍRTUNK 25 ÉVVEL EZELŐTT?
Az Aszódi Tükör 1990. augusztusi számában új testvérkapcsolatok szü-
letéséről olvashattak az aszódiak. 

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) 500-025; (+36) 30 6352-608
 dr. Vass Anna
 (+36) 500-035

FONTOS 

TELEFONSZÁMOK
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Sport

Idén mindössze a szurkolóknak a  megyei döntőre busszal történő eljut-
tatásának költségét tudta vállalni.  A csapat egy ideje  már nem is játsz-
hat Domonyban. Három éve ugyanis a Pest megyei Kézilabda Szövetség 
megszüntette a szabadtéri kézilabda mérkőzéseket. Az együttes így a kar-
tali Kovács László sportcsarnokban játssza a meccseket. Mindemellett  
folyamatosan keresi az edzések lehetséges helyszíneit, mivel a következő 
idényben a felnőttekkel együtt öt csapat indul majd a bajnokságokban. 

– Domonyhoz mindig is kötődni fogunk, hiszen jószerével itt nőttünk 
fel. Sajnos Aszódon nem jutottunk teremhez, a Csengey iskola tornater-
me pedig annyira lefoglalt, hogy már nem találtunk szabad időpontot, a 
bagi sportcsarnok beosztása  pedig csak szeptember elején, az iskola be-
indulásával derül ki – beszélt  gondjaikról Raff ai Zoltán, a szakosztály 
vezetője, egyben a felnőtt csapat egyik legrutinosabb játékosa, aki azért 
is bízik,  hogy megoldódik  ez a problémájuk, mert az elmúlt időszak-
ban új lendületet kapott a sportág. Ebben nagy része van az úgynevezett 
TAO-s pénzeknek, amiből az utánpótlás nevelés költségeit fedezhetik, 
illetve a csapatok szereléseit sikerült biztosítani. 

– Úgy néz ki, hogy az U 10-es szivacslabda bajnokságban indítunk 
koedukált csapatot( itt még a fi úk és lányok egy csapatban játszhatnak), 

ezen felül U14-es fi ú együttes indul az országos bajnokságban,  valamint 
egy-egy csapat a junior fi ú, illetve lány bajnokságban. Az is örömteli, 
hogy az iskolák is érdeklődnek a sportág iránt, és néhány  testnevelői 
tanár is bekapcsolódhat az utánpótlás nevelésbe.  

 A Domony felnőtt csapata idén a megyei bajnokságban a II. helyezést 
érte el. Voltak korábban ennél jóval nagyobb sikereik is, hiszen 1992-
ben megnyerve a megyei bajnokságot feljutottak az NB II-be, és két évig 
ebben az osztályban játszottak. Háromszoros megyei bajnokok, egysze-
res Velence Kupa győztesek, többszörös megyei ezüstérmesek. Azzal is 
büszkélkedhetnek, hogy a legutóbbi szezonban játékosuk, a most már 
junior csapatot is edző Kmety Ádám abszolút gólrekord lett az ország-
ban, 25 mérkőzésen 307 gólt dobott!

–  Ami a felnőtt csapatot illeti, nincsenek nagy terveink, mi a játékért, 
a közösségért, a jó hangulatért kézilabdázunk, pontosan látva a lehető-
ségeink határát – mondta a szakvezető, aki elárulta, vannak szponzo-
raik, például a Galga Coop, illetve névtelenséget kérő vállalkozók, ám 
az így befolyó összeg ehhez a szinthez elegendő. Ráadásul a játékosok 
még fi zetnek is azért, hogy létezzen a szakosztály. A fi atalok havi 1000, 
a felnőttek havi 2000 Ft-tal járulnak hozzá a működéshez. Ehhez jön a 
még rengeteg szülői támogatás, akik sokszor a Facebook oldalon szer-
vezkednek, ki mikor viszi a fi atalokat a mecccsre, vagy éppen állja az 
üdítő, sütemény költségét. 

– Sokan mondják, hogy a kézilabda durva sport, mivel nagyon fel-
gyorsult. Ugyanakkor azt mondom, rengeteget ad – vélekedett a szak-
osztályvezető. – Megtanít egymásért küzdeni, remek fejlesztő módszer 
az összpontosításra, a stratégiában való gondolkodásra. Ha mindezek 
mellett a fi atalok azt érzik, hogy jó abban a közösségben együtt örülni 
vagy éppen búsulni egy-egy adott meccs után, új erőre kapni a követke-
ző fordulóig, és diadalmaskodni, akkor úgy érzem, hogy nem dolgoz-
tunk hiába. Bízunk benne, hogy egyre többen ragadnak majd labdát. 

R.Z.

Egyre népszerűbb a kézilabda a Galga mentén 

A TAO-S PÉNZ IS SEGÍT A TÚLÉLÉSBEN
30-40 évvel ezelőtt még élénk kézilabda élet zajlott a Galga mentén. Volt csapata Turának, Galgahévíznek, 
Ikladnak, Kartalnak és Domonynak. Sajnos az egyesületek sorra szűntek meg, mára csak a Domony Községi 
Sportegyesület kézilabda szakosztálya maradt meg. Igaz, a nevet bármely Galga menti település viselhetné, 
ugyanis a játékosok és az utánpótlás tagjai is  a Galga mentéről származnak, a domonyi önkormányzat pedig 
már nem tudja szponzorálni a csapatot. 
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„Magyarnak lenni nehéz…”
(Molnár Gábor író gondolata a magyarságról)

Vízszintes: 1. A gondolat folytatása (zárt betű: T)  12. Hegytető  13. Óvoda  14. Se-
bes a közepe!  15. Ki … tud? - vetélkedő 16. Férfi név  17. Mindenki, angolul  18. Tokaj 
közepe!  19. Egyiptomi piramisok helyszíne  20. Papírra vet  21. Egye!  22. Nitrogén  
23. Malac mondja  24. Nasi azonos hangzói!  25. Személyes névmás  26. Angliai vá-
ros  29. Magyar lovas katona 33. Hangzavar  35. Becézett Ildikó  37. Rabolni kezd!  
38. …, a csodák csodája (mesefi lm)  39. Szlovák autójel  40. Gramm  41. Észak  42.  
Női név  45. Fohász  47. Fejünk ékessége  49. Szép táj  50. Tagadószó  52. József Attila 
egyik nővére  53. INR  54. Rózsa, angolul  55. Európai állóvíz   
Függőleges: 1. Pest megyei település  2. … a viking (fi lm)  3. Dal  4. Emelni kezd!  5. 
Méter  6. Becézett Róbert  7. Csónakot hajt  8. AC … (olasz focicsapat)  9. Éjfél!  10. 
Közel, angolul  11. … Miklós, XIX. sz-i építész  16. Ágnes, becézve  20. Folyadékot 
nyel  23. Cukor betűi, keverve  25. Pest megyei város  27. Időmérő eszköz  28. Sír  29. 
Feltéve  30. Nem régi  31. Kén jele  32. Hamis  34. Eltép  36. Húzó állatra tett fakeret  
37. Vissza: világos szín!  39. Ragadozó madár  42. Száj  43. Kilenc, angolul  44. Vete-
ményes  45. Billeg  46. Kitalált történet  48. Matek közepe!  51. Vizet húz  54. Rácz 
Norbert  56. Félbe!  57. Spanyol autójel

-  fné  –  

Június-júliusi összevont számunk rejtvényének helyes megfejtése: „megteszem, bármibe is kerül.” A Móni Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát Pálinkás 
Benőné ( Falujárók útja 5/11) és Miklós Rita (Hatvani út 7.) nyerte. E számunk rejtvényének megfejtését 2015. szeptember 10-ig  szíveskedjenek elküldeni szerkesz-
tőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.). Jó szórakozást kívánunk!

REJTVÉNY
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