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TRIANONI  
MEGEMLÉKEZÉSEK

A békeszerződés aláírásának 100. 
évfordulóján, az összetartozás je-
gyében gyűltek össze az aszódi 
polgárok.

Cikkünk a 2. oldalon olvasható

HEGYEK KÖZÖTT, 
VÖLGYEK KÖZÖTT…

Interjú Szlucska Mihállyal, aki egy 
csodavilágot épített fel. A csaknem 
8 méteres terepasztal igazi külön-
legességekkel szolgál.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

PLATÓ KONCERTEK 
ASZÓDON

Ress Hajnalka színész-előadó- 
művész és a Podmaniczky Alap-
fokú Művészeti Iskola tanárainak 
fergeteges előadása.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

Közel három hónapig tartó 
csönd és bezártság után az 
elmúlt hetekben ismét élet-
tel teltek meg a város terei. 
A járványügyi intézkedések 
enyhítése lehetővé tette, hogy 
június 12-én, a már hagyo-
mányosnak számító levendula 
szüreten újra összegyűlhes-
sen Aszód lakossága. A forró 
napsütéses délutánon ollókkal 
és kosarakkal felszerelkezve 
gyülekeztek az érdeklődők a 
Szent István téren, amely pilla-
natok alatt megtelt zsibongás-
sal. A barátok újra találkoztak, 
a családok örömmel üdvözölték 
egymást, beszélgettek, a fiatalok 
csapatokba verődve sétáltak. 
Sokan vártuk már ezt a pilla-
natot, hogy megint egy közös 
eseményen vehessünk részt, és 
érezzük, ahogy a nap simoga-
tó sugarai lassan eltüntetik az 
utóbbi időkben ránk telepedett 
aggodalmat és rossz hangulatot. 

Ebben persze a gyönyörű, dús 
bokrokban növő levendula is  
segített, amelynek jótékony 
illata körbelengte a teret. A 
tikkasztó melegben jólesett az 
asztaloknál kínált üdítően friss 
levendulás szörp, de a leven-
dulával ízesített sütemények 
is gyorsan elfogytak. Aki ked-
vet kapott hozzá, hogy otthon 
maga is megpróbálja elkészíteni 
ezeket a finomságokat, recept-
gyűjteményt is kapott. Nagy 
sikert aratott a levendula kvíz, 
amelyből sok érdekességre de-
rült fény erről az ősi növényről, 
amelynek illóolaját szépészeti 
és gyógyászati célokra egya-
ránt használják, többek között 
fertőtlenítő, nyugtató, gyul-
ladáscsökkentő tulajdonságai 
miatt. A program részeként a 
vállalkozó kedvűek kézműves 
foglalkozáson is részt vehettek, 
ahol elsajátíthatták az illatosí-
tóként is használható levendula 

buzogány készítését. Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs polgármester 
köszöntője után valódi feszti-
válhangulatot teremtett a téren 
a Podmaniczky Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékeinek és 
tanáraiknak műsora. 
Péter-Tóth Áron és Farkas  
Márton Levente furulyázott, 
Gera Attila gardonon kísérte 
őket. Ezután Sághy Eszter nép-
dalokat énekelt, majd a néptánc- 
csoport előadása pezsdítette fel 
a hangulatot. Képriportunkat a 
4. oldalon láthatják. 

Végül kicsik és nagyok egy-egy  
levendulabokor mellé teleped-
ve, illatfelhőbe burkolózva töl-
tötték meg a kosaraikat a lila 
virágszálakkal. A nap végén 
mindenki kellemesen feltöl-
tődve, egy felszabadult, köny-
nyed hangulatú délután élmé-
nyével tért haza. 

Zádori Mónika



��ASZÓDI TÜKÖR

Június 4-én délután fél öt után két perc-

cel az országban mindenhol hosszan, 

méltóságteljesen zúgtak a harangok, 

emlékeztetve minket arra a gyalázatra, 

amit az első világháború győztes nagy-

hatalmai hazánk ellen elkövettek. Száz 

éve ezen a napon szintén panaszosan 

kondultak meg a harangok és bődültek 

fel a gyárak szirénái, a zászlókat félár-

bocra eresztették, leállt a közlekedés,  

bezártak az üzletek. 

1920. június 4-én írták alá a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában az I. világhá-
borút lezáró békeszerződést, amely te-
rülete több mint kétharmadával csonkí-
totta meg a történelmi Magyarországot. 
Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül 
az új magyar állam határain, és került 
kisebbségbe a saját szülőföldjén. Valódi 
tragédia volt ez az anyaországban és az 
elcsatolt területeken élők számára egy-
aránt. Az új határokat úgy húzták meg, 
hogy gazdaságilag minél inkább elle-
hetetlenítsék az országot, kereskedelmi 
útvonalait elvágták, tengeri kapcsolatait 
megszüntették. Az ország területének 72 
%-a, lakosságának 64 %-a, a termőföld 
61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthá-
lózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a 
nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, 
a hitel- és bankintézetek 67%-a került a 
szomszédos országok birtokába, ahogy az 
ország összes sóbányája és vasércbányája 
is. A dokumentum egyéb súlyos intézke-
dései mellett, korlátozta a magyar hadse-
reg létszámát (35 000 főben), megtiltot-

ta a légierő és nehézfegyverek tartását.  
Halálos csapást akartak ezzel mérni a 
magyarságra, de most, 100 évvel később 
már látható, hogy sikertelenül. Az elcsa-
tolt területek lakossága minden nehézség 
ellenére megőrizte magyarságát, öröksé-
gét átadta a következő nemzedéknek is. 
2020. június 4-én, a trianoni békeszer-
ződés aláírásának 100. évfordulóján, az 
emlékezés és az összetartozás jegyében 
gyűltek össze az aszódi polgárok. A vá-
rosi rendezvény pontban 19:20-kor kez-
dődött utalva ezzel az évre, amelyben a 
számunkra oly végzetes és kegyetlen íté-
let megszületett. 
Wass Albert szobránál, koszorúzással kez-
dődött a megemlékezés, tisztelegve ezzel 
az író előtt, aki maga is tanúja és elszen-
vedője volt a trianoni döntés következmé-
nyeinek, és akinek műveiben újra és újra 

felsejlik az a fájdalom, amit országunk 
szétdarabolása okozott nemzetünknek.
Ezt követően 20:20-kor a város főterén, 
ahogy világszerte számos magyarlakta te-
lepülésen, felgyúlt az összetartozás tüze, 
és lobogó fáklyák mellett folytatódott a 
múlt eseményeinek felidézése. 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, Aszód város 
polgármestere beszédében kitért a diktá-
tum aszódi következményeire is: 

„Dr. Raffay Sándor, a bányai evangélikus 
egyházkerület püspöke 1920. május 17–18-
án felkereste Aszódot, hogy megvizsgálja a 
főgimnázium szellemi és infrastrukturális 
állapotát. Látogatását három rendkívül 
aggasztó körülmény indokolta: Először is 
az intézmény széttagolt, zsúfolt és minden 
szempontból elavult volt. Másodszor egy 
olyan településen működött, ami a szer-
vezett munkásság között terjedő kommu-
nista eszmék miatt központi szerepet vitt 
a Tanácsköztársaság idején. Harmadszor 
küszöbön állt az I. világháborút lezáró 
békeszerződés aláírása, ami a területek el-
csatolásával az egyházi intézményhálózat 
feldarabolását is előre vetítette.

A püspök a mélyreható és alapos vizsgálat 
keretében minden tanártól részletes ön-
életrajzot kért, aminek a szokott elemeken 
kívül tartalmaznia kellett a háború kitö-
rése utáni egyéni tevékenység bemutatását 
és az iskola jövőjét illető javaslatokat. A 
helyzetértékelések siralmasnak írták le az 
aktuális állapotokat, de volt, aki ráérzett 
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a kilátástalannak látszó helyzetből adódó 
lehetőségre. Bolla Lajos például azt írta: „S 
most Aszód az a végvár, ahol menedéket 
találhatnak a Felföld bujdosó tanárai és 
tanulói, s ahol a magyarság és a protest-
anismus érdekében föl lehetne használni 
azokat az anyagi javakat, amelyek a Fel-
földről megmenthetők, addig is, amíg újra 
visszaszerezhetjük elveszett határainkat.”

Május 18-án Raffay meglátogatta a repü-
lőgépgyárat, ahol sétarepülésre vitték, 
melynek során 1500 méter magasból meg-
szemlélhette Aszódot, amit soha többé 
nem látott egyetlen prominens sem olyan-
nak, mint ő. Gépe elsuhant a gyönyörű 
javítóintézet, a vasútállomás lakott vagon-
jai és a felvidéki Losoncra vezető sínek, a 
leánynevelő intézet, Podmaniczky Gyula 
kastélya, a nemrégiben még az Aszódra 
internáltak idegen nyelvű beszélgetéseitől 
hangos Weiner-féle nagyvendéglő, az alig 
évtizedes új, és a régi, már tornateremként 
sem használt zsinagóga, a lepusztult isko-
la, a készülő helyi érdekű villamos vasút 
töltései, a malom és a repülőgépgyár felett. 

A mindössze 12 perces repülés alatt lát-
hatta a múltba vesző jövő ígéretét.
Alig több mint két hét múlva aláírták a 
békeszerződést, ami az ország közepén 
fekvő Aszód életét is örökre megváltoztat-
ta. A dokumentum megtiltotta Magyar-
ország számára a repülőgépek gyártását, 
ami a több száz munkást foglalkoztató 
Lloyd ezirányú tevékenységének végét je-
lentette. Bár még évekig napirenden volt, a 
gazdasági nehézségek miatt végül a HÉV 
sem épült meg. Ősszel, hirtelen meghalt 
Gyula báró, fia pedig rövidesen eladta a 
zöld kastélyt, s ezzel megszűnt a közvetlen 
kapcsolat a Podmaniczkyak és Aszód kö-
zött. A városfejlődés egy jelentős korszaka 
lezárult, s a település egykori rangjára már 
csak a járásszékhelyi cím és a patinás épü-
letek emlékeztettek.
De az aszódi főgimnázium – reményt 
adva a településnek – Dr. Raffay Sándor 
személyének köszönhetően megmaradt, 
s tovább hordozta a felvidéki evangélikus 
középiskolák, különösen a selmecbányai 
főgimnázium örökségét. A kiváló püs-
pök, idővel és nagy nehézségek árán fe-
lülkerekedett a megoldhatatlannak látszó 
problémákon, s így a már akkor is másfél 
évszázados múltra visszatekintő intéz-
mény sebkötöző és nem amputáló orvo-

sa lett. Tevékenységéért Aszód 1936-ban  
díszpolgári cím adományozásával mon-
dott köszönetet.”
A polgármester beszédében arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az összetartozás 
a magyar nemzet közös ügye, amit nem 
kellene, hogy felülírjon a pártpolitika. El-
mondta, hogy kifejezetten jó üzenetnek 
tartja, hogy a különféle parlamenti pártok 
reprezentánsai és a város több szervezete 
is egyaránt fontosnak tartotta, hogy meg-
emlékezést tartson ezen a napon. Végül 
hozzátette: „Bízom benne, hogy ez a közös 
nevező egyszer egy közös megemlékezés-
ben is kifejezésre juthat.”

�� 2020 JÚNIUS-JÚLIUS

A nap folyamán városszerte több helyszínen is tartottak megemlékezéseket:

– a Wass Albert Baráti Társaság a Wass Albert szobornál gyűlt össze, ahol Sándor 
Adrián, a Társaság elnöke mondott beszédet, Mócsa Cintia szavalt, Remenár József, 
Sándor Adrián és Asztalos Tamás koszorúzott.

– A Galgamenti Nyugállományú Honvédek Egyesülete nevében Gál Gyula helyezett 
el mécsest a Hősök Emlékművén.

– A DK helyi szervezete és két civil egy kopjafa állításával emlékezett meg a hazán-
kat megcsonkító párizsi döntésről a Szent István téren.



TRIANON 100 – EMLÉKKIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

A Trianoni békeszerződés aláírásának centenáriumára a Petőfi 
múzeum kiállítással készült, amely ugyan az intézmények ve-
szélyhelyzet alatti zárva tartása miatt akkor még nem volt láto-
gatható, de a korlátozások feloldása után mindenképp érdemes 
felkeresni, mert a látogatók sok érdekességet tudhatnak meg nem-
csak a korszak, de Aszód történelméből is. 

A KIÁLLÍTÁS 5 NAGYOBB EGYSÉGRE TAGOLÓDIK: 

1. Az első világháború, mint előzmény – korabeli fotókkal és  
háborús kitüntetésekkel.

2. Fotókon kerül bemutatásra az egykor Aszódon működő 
Lloyd repülőgépgyár, amelynek a trianoni döntés miatti bezá-
rása nagy veszteség volt a város számára.

3. Az irredentizmus, mint reakció a békediktátumra – Az 1920-
as évek elejéről származó ritka irredenta kiadvány és plakát, va-
lamint a 30-as évekből egy aszódi aratási ünnepséges fotó „ezért 
dolgozunk” felirattal.

4. A határokon kívül rekedt magyarok (áttelepültek megjele-
nése Aszódon) – Menekült igazolvány, áttelepült magyar útlevele 
1938-ból, valamint a gimnáziumba elhelyezkedő felvidékről me-
nekült tanárokhoz kapcsolódó dokumentumok.

5. A visszacsatolások (I. és II. bécsi döntés, a délvidéki hadmű-
velet) –  Felvidéki emléktárgyak, valamint az ezekben a hadműve-
letekben résztvevők számára adományozott katonai emlékérmek.

Levendula- szüret

2020

Fotók: Jánosy Zoltán, Néma Júlia, Mertlik Ferenc
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ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
2020. május 27.

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT 
ÉS HATÁSKÖRÉBEN MEGHOZOTT  
DÖNTÉSEI

Magyarország Kormánya 2020. március 
11-én kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről szóló 
41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletét.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján veszélyhelyzet idején Aszód 
Város Képviselő-testület feladat- és hatás-
körét a polgármester gyakorolja.  Egyeztet-
ve a Képviselő-testület tagjaival és a külsős 
bizottsági tagokkal május-június hónap-
ban a közzétett előterjesztések alapján az 
alábbi döntéseket hoztam: 

61/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a me-
zei őrszolgálat létrehozásának elhalasz-
tásáról

Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a képviselő-testülettel egyeztetve 
úgy döntött, hogy a mezei őrszolgálat lét-
rehozására vonatkozó döntést elhalasztja, 
az előterjesztést a veszélyhelyzet megszün-
tetése után a képviselő-testület ülésén na-
pirendre tűzik.

62/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolójá-
ról, valamint a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság Vezetőjének az Aszód település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről 
szóló beszámolójáról

Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján – a mellékletként csatolt - Gödöl-
lői Rendőrkapitányság 2019. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja és megköszöni a 
végzett munkát.

63/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a  
Hatvani Albert Schweitzer Kórház- 
Rendelőintézet Aszódi Szakrendelő 2019. 
évi szakmai munkájának beszámolójáról

Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján – a mellékletként csatolt - Hatvani 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Aszódi Szakrendelője 2019. évi szakmai 
munkájáról szóló összefoglalóját – beszá-
molóját - elfogadja és megköszöni a végzett 
munkát.

64/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a 
Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi aszódi 
működéséről szóló beszámolójáról

Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a mellékletként csatolt - Országos 
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 2019. évi szakmai beszá-
molóját elfogadja és megköszöni a végzett 
munkát.

65/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a  
Dunakeszi Tankerületi Központ vagyon-
kezelői beszámolójáról

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján – a mellékletként csatolt - Dunakeszi 
Tankerületi Központ 2016. december 12 
napján vagyonkezelési szerződés alapján 
elkészített, jelen határozat mellékletét ké-
pező 2019. évi vagyonkezelői beszámolóját 
tudomásul veszi.

66/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a 2019. 
évi belső ellenőrzések végrehajtásáról

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján a 2019. évi belső ellenőrzések végre-
hajtásáról szóló éves összefoglaló jelentést 
elfogadja.

67/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat ha-
tározata a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, va-
lamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben 
végzett hatósági tevékenységről

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátására vonatkozó beszá-
molót megismerte és elfogadta.

68/2020. (V. 27.) ÖKT sz. határozat a  
helyi építési szabályzat hibajavításáról

Aszód Város Aszód Város Polgármeste-
re a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján úgy határoz, hogy meg-
indítja a helyi építési szabályzatáról szóló 
10/2019. (V.7.) önkormányzati rendeleté-
nek módosítását hibajavítás okán, a do-
kumentáció államigazgatási egyeztetését 
a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 42/A. §-a szerinti állami főépíté-
szi eljárásban kívánja lefolytatni.

69/2020. (V. 27. )  ÖKT sz. határozat a 
helyi építési szabályzat eseti módosítá-
sáról

Aszód Város Aszód Város Polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján úgy határoz, hogy 

1. megindítja Aszód Város helyi építési 
szabályzatáról szóló 10/2019. (V.7.) ön-
kormányzati rendeletének eseti mó-
dosítását a Borbíró utca-1597/3 hrsz-ú 
Szüret utca-Pintér utca-1599/2, 1599/5, 
1599/6 hrsz-ú ingatlanok-tervezett bel-
területi határ által közrefogott területre, 

2. a területet kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánítja, így a szabályozási terv 
módosításának államigazgatási egyez-

ÖNKORMÁNYZATI 
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tetését a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. 
§-a szerinti tárgyalásos eljárásban kí-
vánja lefolytatni,

3. tekintettel a változtatás mértékére, az 
egyes tervek, illetve programok kör-
nyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) sz. Korm. rendelet szerinti kör-
nyezeti vizsgálat lefolytatást nem tartja 
indokoltnak,

4. felhatalmazza a polgármestert az eljá-
ráshoz szükséges dokumentáció elké-
szítésére vonatkozó tervezési szerződés 
megkötésére.

5. felkéri a polgármestert, a Deák Ferenc 
utca elejének városképbe illeszkedő 
fejlesztésének vizsgálatára, több laká-
sos társasházak építési lehetőségének 
elemzésére. 

70/2020. (V. 27. )  ÖKT sz. határozat a  
helyi építési szabályzat eseti módosításá-
hoz kapcsolódó településrendezési szer-
ződés megkötéséről

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján  egyeztetve a képviselő-testülettel, úgy 
határoz, hogy eltekint a településrendezési 
szerződés megkötésétől a Tavasz utca és 
Szőlő utca közötti területre vonatkozóan, és 
támogatja a tulajdonok kérését a területnek 
lakóövezként való ismételt hasznosítására, 
az SZT-1/B tervlap hatálybaléptetésével.

71/2020. (V. 27. )  ÖKT sz. határozat a 
8/2020. (I. 22.) számú határozat módosí-
tásáról

1. Aszód Város Polgármestere a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján „Aszód,  
Déli-Iparterület csapadékvíz-elvezeté-
si létesítményeinek fejlesztése” projekt 
a 8/2020. (I.22.) számú határozattal a  
beérkező ajánlatok elbírálására, dön-
tés előkészítésére megválasztott bíráló  
bizottságot az alábbi tagokra módosítja:
  

a)   Jogi és közbeszerzési szakértelmet 
biztosító tag: Dr. Egresi Márton felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adó, 
b)   Pénzügyi szakértelmet biztosító tag: 
Urbánné Péter Erika mb. osztályveze-
tő, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály, 
c)   Műszaki szakértelmet biztosító tag: 
Szászi Tamás osztályvezető, Telepü-
lésfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

2. Aszód Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megbízza a Polgármes-
tert, hogy a közbeszerzés lefolytatását 
követő testületi ülésre készítsen előter-
jesztést a kivitelező kiválasztásáról.

72/2020. (V. 27. )  ÖKT sz. határozat a 
2020/2021. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározásáról

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § 
(2) bekezdés d) pontja értelmében kapott 
felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
fenntartásában működő Aszódi Napsugár 
Óvodában a 2020/2021. nevelési évben in-
dítható óvodai csoportok szervezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
a 2020/2021. nevelési évben szervezhető 
csoportok számát 9 csoportban határozza 
meg.

73/2020. (V. 27. )  ÖKT sz. határozat a Mária 
Út Közhasznú Egyesületből történő kilépés 
szándékának elfogadására

1. Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján támogatja a Mária 
Út Közhasznú Egyesületből való kilé-
pés szándékát.

2. Aszód Város Polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a Mária Út Közhasz-
nú Egyesületből történő kilépéshez 
szükséges intézkedéseket megteszi.

74/2020. (VI. 15..) ÖKT sz. határozat a 
2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVI-
II. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy 
határozott, hogy a 2019. évi gazdálkodásról 
és annak pénzügyi teljesítéséről szóló be-
számolót, annak mellékleteivel együtt jóvá-
hagyólag elfogadja.

75/2020. (VI.15.) ÖKT sz. határozat a  
Magyar Államkincstár által végzett sza-
bályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján a képviselő-testülettel egyeztetve úgy 
döntött, tudomásul veszi az Önkormányzat 
és költségvetési szervei 2019. évi kincstári 
ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést.

76/2020. (VI.15.) ÖKT sz. határozat a 
településkép védelméről szóló 3/2018. 
(II.23.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

Aszód Város Polgármestere a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján a képviselő-testülettel egyeztetve úgy 
döntött, hogy Aszód Város Önkormány-
zata módosítja  a településkép védelméről 
szóló 3/2018. (II.23.) számú önkormányzati 
rendeletet és felhatalmazza a Polgármestert 
az államigazgatási egyeztetési eljárás és a 
partnerségi egyeztetés lefolytatására.

77/2020. (VI.15.) ÖKT sz. határozat a 
PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz 
kapcsolódó kivitelező kiválasztásáról

1. Közbeszerzési eljárás eredményessé-
ge vonatkozásában: A közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítom. 

2. Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat-
tevője vonatkozásában: A közbeszer-
zési eljárás során nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítom az alábbi ajánlattevőt:

MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.*
Székhely: 2173 Kartal Rákóczi utca 2. 

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOK 
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FONTOS 
TELEFONSZÁMOK

ORVOSI ÜGYELET:

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

HÁZIORVOSOK  
ELÉRHETŐSÉGEI: 

FELNŐTT  
HÁZIORVOSOK:

dr. Karayné  
dr. Lóska Izabella  
(30) 452 9674

dr. Jólesz József
(20) 593 8628

GYERMEKORVOS:

dr. Fischl Anna Tuovi
(28) 500 025 

(30) 600 4430

Iklad-Domony  
gyermekorvosa: 

dr. Vass Anna
(28) 500 035

(20) 588 6013

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET:

Vasárnap és 
 ünnepnapokon: 

930–1130-ig

BENU VÁROSI  
GYÓGYSZERTÁR

július 12., 26., 
augusztus 9., 23.

SZENT ISTVÁN  
PATIKA

július 5., 19.,
augusztus 2.,16.,30.

TISZTELT LAKOSSÁG, 
TISZTELT ÉPÍTTETŐK, 
TISZTELT TERVEZŐK!

2020. június 7-től módo-
sult  Aszód Város helyi 
építési szabályzatának 
melléklete, hatályba lépett 
az SZT-1/B tervlap. A sza-
bályozási változás a Tavasz 
utca, Szőlő utca menti 
ingatlanokat érinti. A város 
más területein új szabályo-
zás nem történt.
Aszód Város helyi Építési 
szabályzatáról Szóló 
10/2019. (V.7.) számú 
önkormányzati rendelet és 
annak szabályozási tervi 
mellékletei a nemzeti jog-
tárban is megtalálhatók.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

polgármester

ÖNKORMÁNYZATI VESZÉLYHELYZETI  
SZOLGÁLTATÁSOK 

65 évnél idősebb polgárainknak, bevásárlás,  
gyógyszer kiváltás, meleg ebéd kiszállítás,  

maszk igénylés minden aszódi lakos számára és további  
segítségkérés esetén hívható telefonszámok:

 06-30/999-1175     
 06-30/963-5305 

INGYENES ASZÓDI LELKISEGÉLY-VONAL

Jánosy Zoltán pszichológus 

  06-30/216-3667 
minden nap 1600-1800 óra között.

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. tájékoztatója az aktuális 
hulladékgyűjtési rendről

július 2. csütörtök kommunális, szelektív, zöld
július 9. csütörtök   kommunális 
július 16. csütörtök   kommunális, szelektív 
július 23. csütörtök   kommunális, zöld 
július 30. csütörtök   kommunális, szelektív 
augusztus 6. csütörtök   kommunális 
augusztus 13. csütörtök kommunális, szelektív, zöld 
augusztus 20. csütörtök  kommunális 

augusztus 27. csütörtök   kommunális, szelektív

A hulladékgyűjtési naptár a Zöld Híd honlapján is megtekinthető:  
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak

Több határozatban hivatkoztunk 
leadott beszámolókra, melyeket  
az alábbi linken találnak meg: 
https://aszod.hu/archivum/ 
ulesek/testuleti-ules/2020/5/

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  16/2020. (VI. 15.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EGYES ÖNKORMÁNY-
ZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓS CÉLÚ HATÁLYON 
KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszély-
helyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- 
és hatáskörét gyakorolva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Hatályát veszti Aszód Város Polgármesterének a  járványve-
szély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről  szóló  
7/2020. ( V.02.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Aszód Város Polgármesterének az Aszód  
városban működő Kondoros téri piac látogatásának eltérő szabá-
lyairól szóló 8/2020 (V.04.) önkormányzati rendelete.

2. §
Ez a rendelet 2020. június 20-án lép hatályba és az azt követő 
napon hatályát veszti.

Aszód, 2020. június 15.

Ajánlattevő ajánlatának érté-
kelési részszempontok szerin-
ti számszerűsíthető tartalmi  
elemei*:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-
ban): 147.540.875,- HUF
Hátrányos helyzetű személy 
alkalmazása (minimum 0 fő, 
maximum 3 fő): 3 fő
Többletjótállás mértéke hó-
napban megadva a minimáli-
san kötelező időtartam felett  
(minimum 0 hónap, maximum 
12 hónap): 12 hónap

Fent megjelölt ajánlattevővel a 
szerződés az ajánlatában foglalt 
feltételek és a Kbt. szerint meg-
köthető.
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Az előttünk álló öt esztendő elején a legfontosabb tevékenysé-
gemnek a tiszta környezet és a tiszta közélet megteremtését tar-
tom. Egy olyan biztos alap megteremtését, amelyre bízvást lehet 
a későbbiekben építkezni. Fel kell tárnunk és be kell mutatnunk 
mindazon esetleges hibákat, tévedéseket, szabálytalanságokat, 
amelyek az előző képviselő-testület(ek) ténykedéséből ránk ma-
radtak és helyre kell tennünk a dolgokat. Ez olyan, mint az épít-
kezés. Egy ideig nem látszik, hogy mit csinálnak a munkások, 
pedig rengeteg munkát kell elvégezni addig, amire kiemelkedik 
az épület a földből.

Ígéretünkhöz híven, meghallgatjuk az aszódi polgárok igényeit  
és véleményét.
Az előző Képviselő-testület 2019-ben, nagyjából egy esztendővel 
ezelőtt, egy ellenszavazat ellenében, amit én adtam le, elfogadta a 
Helyi Építési Szabályzatot, a HÉSZ-t. A kétségtelenül színvonalas 
munkában voltak olyan rendelkezések, amelyek tévesen kerültek 
bele, illetve komoly mértékben érdekeket sértettek. Ilyen volt az 
a rendelkezés, amely a Tavasz utca – Szőlő utca közti területet 
építési övezetből mezőgazdasági övezetbe sorolta, így a terület 
értékét hozzávetőlegesen a tizedére csökkentette. Az érintettek 
hiába fordultak a status quo megtartása érdekében, az előző vá-
rosvezetéshez, kérésük nem talált megértésre. Hozzánk is eljutott 
a kérésük, amit mi meghallottunk.

A jelenlegi Testület 
többsége kezdettől 
fogva eltökélten az 
eredeti helyzet visz-
szaállítását szorgal-
mazta. 
A polgármester pedig 
élve jelenlegi kiter-
jesztett jogkörével, a 
Képviselő-testülettel 
egyeztetve, megindí- 

totta a szabályozási terv módosítását, amely által a terület tulaj-
donosai az építési jogot, a településrendezési szerződés megkötése 
nélkül, visszakapták, így a magántulajdonukon ejtett komoly sebet 
begyógyítottuk. Arról lehet vitatkozni, hogy a lakosság számá-
nak bővítése célja legyen-e a városnak vagy sem, de arról, hogy 
a magántulajdon szentségét zászlójára tűző demokratikus rend-
szerben a polgárok magántulajdonát sértő intézkedések – még 
ha a HÉSZ 2019-es szabályozása jogszerű is volt – meghozatala 
megengedhető-e, nem. Döntésünkkel visszaállítottuk az eredeti 
rendet.

Ígéretünkhöz híven, valós információkhoz juttatjuk az Aszódiakat.
A többfunkciós közösségi házról, amelyet Sztán István korábbi 
polgármester a volt Tüdőgondozó épülete kibővítésével terve-
zett megvalósítani, közel másfél éven keresztül határozta meg a 
kulturális életről folytatott politikai és civil közbeszédet. A volt 
polgármester tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
lamtitkárságán, lobbizott Pest Megye Önkormányzatánál, majd 
testületi jóváhagyással 6.477 e Ft tervezői költségen elkészíttetett 
egy megvalósíthatósági tanulmányt. Mindeközben százmilliós 
nagyágrendű kormányzati és megyei támogatásról beszélt infor-
málisan a képviselőknek, barátilag a törzshelyén, az utcán s min-
denütt. Az embernek az volt az érzése a választások előtt, hogy 
néhány hónapon belül meg is fog valósulni a közösségi ház.

Azonban van több komoly probléma az állítások igazságtartal-
ma körül. Még az elmúlt ciklusban, Urbán László képviselőtár-
sammal kétségünknek adtunk hangot abban a tekintetben, hogy 
a többfunkciós közösségi ház megépítéséről a Képviselő-testület 
valóban hozott-e döntést. Tartott ugyan napirenden kívül az 
egyik testületi ülés végén Sztán István volt polgármester egy vi-
deo-bemutatót, amely sematikusan a képviselők elé tárta a leendő 
épület vázlatát, de a Képviselő-testület nem döntött arról, hogy 
megépíti a házat, csupán tudomásul vette, hogy a polgármester 
tájékozódni fog a lehetőségekről. Megválasztásunkat követően 
szóba került a közösségi ház sorsa, s én újra rákérdeztem, hogy 
volt-e testületi döntés arról, hogy a Képviselő-testület megépíti 
az épületet. Kovács Tamás korábbi alpolgármester határozottan 
igennel válaszolt.
A Jegyzői Osztály, az igazság kiderítése céljából, feltárta az összes 
fellelhető, témával kapcsolatos iratot, de nem talált olyan doku-
mentumot, amelyben a Képviselő-testület arról döntött volna, 
hogy szándékában áll egy ilyen házat megépíteni. Ezt követően 
ugyan megszülettek a további lépésekhez szükséges határozatok, 
csak hát így, az alap híján, az egész nem érvényes.
A jelenlegi Képviselő-testület azonban nem csupán azért nem 
foglalkozik a témával, mert nincs a kérdésben döntés, hanem 
több más okból sem. Egyrészt, mert egy ilyen nagyságrendű kö-
zösségi intézmény működésképtelen lenne a tervezett helyen. A 
terv egy használhatatlan épületet tár elénk, amely egy nagyte-
remből és több egymásból nyíló kisebb helyiségből állna. Problé-
mát jelent az is, hogy az épület környékén egy többszáz főt vonzó 
program esetén a parkolás megoldhatatlan lenne. Másrészt pedig 
azért, mert a többfunkciós közösségi ház koncepciójáról egyetlen 
egyszer sem tárgyalt egyetlen bizottság, de a Képviselő-testület 
sem, továbbá nem kérte ki senki az Aszód Városi Kulturális Köz-
pont vezetésének, munkatársainak, sem a benne elhelyezendő ci-
vil szervezetek, csoportok, mint leendő működtetőnek és leendő 
„lakóknak” a javaslatát, igényét, szakmai véleményét.
Összességében elmondható, hogy Sztán István korábbi polgár-
mester, testületi döntés nélkül, szakmai előkészítést mellőzve, 
majdnem belerántotta a Képviselő-testületet egy olyan projektbe, 
amire hivatalosan senki sem ígért egy fillért sem. Szerencse, hogy 
csak hat és félmillió Forintot költött el erre a projektre!

Ígéretünkhöz híven, megóvjuk és fejlesztjük zöld területeinket.
Az első és legfontosabb feladatunknak az illegális szemétleraka-
tok felszámolását tartom. Közvetlenül a pandémiás válság előtt 
jelentették be kormányzati szinten, hogy az illegális lerakatok 
felszámolására a Kormány komoly pályázati összeget különített 
el. Jelenleg nem tudni, hogy a járvány elvitte-e ezt a keretet vagy 
sem. Mindenesetre mi nem tétlenkedtünk és majdnem teljesen 
megtisztítottuk a korábban kommunális szemétlerakó telepként 
hasznosított terület útja menti területet a bejárattól a telep aljá-
ig. Testületi tagok és külső bizottsági szakértők által összeadott 
pénzből 64 m3 illegálisan lerakott szemetet szállíttattunk el, kö-
zel félmillió Ft költségen. Gondoltuk, a munka célszerűsége mel-
lett, ez a lépés egy leendő pályázat esetén jól jöhet, mint „önerő”.
Szomorú, de a rekultivált kommunális telep belső részére 100 m3-nyi 
nagyságrendben hordtak ki az elmúlt években illegálisan építési tör-
meléket, ipari hulladékot, amelyben veszélyes anyagokat is találtunk. 
Emellett több száz teherautónyi törmelékes, téglás föld is kikerült 
az elmúlt választási ciklus alatt a rendezett területre. A telepet a 

„Ahhoz, hogy újra főzni tudjunk,
előbb el kell mosogatni a szennyes edényeket!”
ALPOLGÁRMESTERI JEGYZET



rekultivációt követően be kellett volna zárni. Ezzel szemben a volt 
polgármester semmit sem tett, hogy megvédje az egyébként az ő 
időszakában rendbe rakott városrészt.
Mi azzal a jó hírrel szolgálunk, hogy a napokban a városban több 
helyen, így a volt lerakónál is felkerülnek a kamerák, s a technika 
segítségével is megteszünk mindent, hogy megvédjük természeti 
értékeinket, s az elkövetőket felelősségre vonjuk.
Nem csupán a technikában bízunk, hanem az Önkormányzat 
munkatársaiban is, akik iránymutatásunk alapján fokozott fi-
gyelmet fordítanak az illegális lerakatok környékén. Így az elmúlt 
hetekben az egyik friss lerakatban olyan bizonyítékokat találtak, 
hogy az Önkormányzat értesítette az Aszódi Rendőrőrs parancs-
nokát, aki kollégáival kiszállt a helyszínre, majd a vélelmezett le-
rakó építkezésére, ahol minden kétséget kizáróan beazonosította, 
mint elkövetőt és a feljelentés kapcsán megindította a szükséges 
eljárást. Emellett a konkrét ügy mellett több másik lerakatban ta-
lált „dokumentum” alapján több notórius illegális lerakó személy 
és cég került fókuszba, az ügyek feltárása még jelenleg is zajlik. 

Ígéretünkhöz híven, bővítjük a sportolási lehetőségeket.
Rövidesen megfelelő helyre fogjuk áttelepíteni a rosszul kiválasz-
tott helyen – az 1848-49-es Emlékművel szemben – lévő kon-
diparkot. Az EMMI írásos jóváhagyásával a megfelelő új helyszín 
a Csengey Gusztáv Általános Iskola sportpályája. Az egyeztetés-
kor, mind az Igazgatónő, mind pedig a testnevelő Tanár örömmel 
fogadta a hírt. Várjuk a Dunakeszi Tankerület írásos beleegyezé-

sét is. Az áttelepítéssel párhuzamosan, az iskola vezetése mellett, 
a sportpályán működő Tenisz Klubbal is egyeztetni fogunk.
Edző- és oktatóteremmel támogatjuk a Galgamenti Darts Clubot. 
A folyamatosan bővülő, országos versenyeken előkelő helyezése-
ket elérő GDC rövidesen birtokba veheti a Városi Pincét, ahol a 
tagokon kívül a sportág iránt érdeklődőket is szívesen várják.
Képviselő-testületünk, hasonlóan a korábbi évekhez, idén is be-
tervezett az Aszód FC támogatására 4.4 millió Forintot. Azon-
ban a tavaly nyáron lefolytatott belső ellenőri vizsgálat kimutatta, 
hogy a Kovács Tamás elnök által vezetett FC 2018. évi pénzügyi 
beszámolójában az üzemanyag elszámolás aggályosnak tekinthe-
tő. Az elnök által leadott 2019-es beszámoló azonban már nem 
csupán aggályos, hanem elfogadhatatlan. Az államháztartási tör-
vény szerint, ha civil szervezet a beszámolási kötelezettségének 
határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötele-
zettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása fel-
függesztésre kerül. A felfüggesztett költségvetési támogatás – ha 
annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezett-
ség teljesítését követően kerülhet folyósításra. 
Jelenleg patthelyzet van. A megoldás érdekében az FC helyzetéről, 
jövőjéről, támogathatóságának lehetőségéről a következő képvi-
selő-testületi ülésen fogunk tárgyalni.
Mind a tárgyalás eredményéről, mind pedig a Városi Pince körül 
kialakult helyzetről a későbbiekben részletesen tájékoztatni fog-
juk a Tisztelt Olvasókat.

Asztalos Tamás

95 év Aszódon
Nagy Rezsőné, Kollár Erzsébet, akit sokan csak Bömbi néni-
ként ismernek, június 13-án töltötte be a 95. életévét. Az öröm-
teli évforduló kapcsán unokái, Barlai Cecília és Barlai Ágnes 
segítségével lapunk hasábjain is szeretnénk őt felköszönteni és 
megosztani az olvasókkal élete fontosabb állomásait. 

A mára már többszörös nagymama és dédnagymama hosszú ideig 
fontos szereplője volt Aszód életének. 25 évig irányította élelme-
zésvezetőként az iskola konyháját, és sokan még ma is emlegetik a 
kemencében sült finom buktákat és házi pogácsákat. Nem csoda, 
hogy könnyen eltalálta a gyerekek ízlését, háromgyerekes anyuka-
ként már gyakorlata volt ebben, otthon szintén nagy találékony-
ságot kívánt a család menüjének összeállítása. A konyhán mindig 
törekedett arra, hogy az étel házias jellegű legyen és egy kicsit 
megidézze az otthon melegét. A Pest Megyei Hírlap 1984 júliusá-
ban megjelent gödöllői különkiadásában azt is elárulta, munkáját 
mindvégig nagy lelkesedéssel és szeretettel végezte, amit nagyon 
fontosnak tart. Ennek a lelkiismeretességnek meg is lett az eredmé-
nye, kiváló munkájáért járási kitüntetésben részesült. Ezt annak is 
köszönhette, hogy az ellenőrzések során a revizorok mindig min-
dent rendben találtak. Egy alkalommal az egyikük meg is jegyezte, 
egyetlen probléma van a munkájával, hogy nincs benne hiba. 
Családjának története több szálon fonódik össze a városéval, hi-
szen nagyapja, Szlanka József községi bíró volt, édesapja, Kollár Já-
nos pedig az Ikladi Műszergyár művezetőjeként sok házat tervezett 
és épített Aszódon. Testvére, Kollár Antal tanárként dolgozott az 
Aszódi Fiúnevelő Intézetben.
Az életének korábban sokkal nehezebb szakaszai is voltak, sok 
mindent átélt, többek között a második világháború súlyos éveit. 
Még húsz éves sem volt, amikor a bombázások elől több aszódi 
lakossal együtt a Mély úton lévő Podmaniczky pincében keresett 
menedéket. A jeges, hideg helyiségben súlyosan megbetegedett. 

Több hónapig tartó injekciós gyógykezelés után a csodával hatá-
ros módon felgyógyult, bár kezelőorvosa, Szeiler doktor később 
elárulta, hogy ő maga sem sok esélyt látott erre. Röviddel ez után 
megismerkedett Nagy Rezsővel, akivel 1945-ben összeházasodtak. 
Az ő neve sem ismeretlen az aszódiak számára, hiszen hosszú ideig 
a közigazgatásban dolgozott, húsz évig tanácstitkárként, valamint 
anyakönyvvezetőként. Sok párt ő adott össze Aszódon. 
Házasságuknak gyümölcse, három gyermekük, akik közül Ágnes, 
a legidősebb 1948-ban, Erzsébet 1952-ben és legkisebb lányuk Rita 
1956-ban született. A család az évek során egyre bővült, ma már 6 
unoka és 7 dédunoka édesíti Erzsike néni napjait, aki a mai napig 
aktív, vallásos életet él, ha egészsége engedi, minden nap jár temp-
lomba. Még ma is felismerik őt a városban, és mivel sokan szeretik, 
szívesen elbeszélgetnek vele.

Lapunk olvasói nevében nagyon sok boldog születésnapot és jó 
egészséget kívánunk az ünnepeltnek!
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Manapság, amikor az internetről a házépítéstől kezdve a bir-

kanyírásig szinte mindent meg lehet tanulni, és a gyerekekkel 

gyorsított, leegyszerűsített videók hitetik el, hogy bármi pilla-

natok alatt elkészül, egészen egyedülálló, hogy valaki hosszú 

évekig a semmiből, saját erőből hozzon létre valami igazán kü-

lönlegeset. Szlucska Mihály pedig pontosan ezt tette. Így történ-

hetett, hogy egy aszódi családi ház pincéjébe lépve csodavilág 

tárult a szemünk elé. Dombokat és legelőket láttunk, alagúton, 

hídon át robogó vonatokat, a völgyben házakat, a sínek mellett 

legelésző lovakat, világító kandelábereket és az állomáson vára-

kozó utasokat. Mindezt egy időben. Egy csaknem nyolc méteres 

terepasztalon.

Amikor Misi bácsi felnyitotta a pályát védő tetőt, szinte elállt a 
lélegzetünk. Az élethű kidolgozás, az apró kis részletek, de még a 
precízen elkészített vezérlőpult is arról árulkodik, hogy mindent 
pontosan megtervezett, és még sokkal többről. Látva a lelkese-
dését, végignézve a gondosan tárolt szerszámokon, a feliratozott 
dobozok során, világossá vált, hogy ez az egész, amit látunk az 
élete szerves része, olyan teremtő foglalatosság, ami igazán mély-
ről, szívből fakad.

Honnan ez a rajongás a vonatok iránt?
Édesapám a vasútnál dolgozott, és gyerekként gyakran lődörög-
tem a pályaudvaron, nézegettem a szerelvényeket. Máig emléke-
zetes élményem, hogy alig nyolc éves voltam, amikor mozdonyt 
vezethettem. A Déli pályaudvaron felmentünk az irányítótorony-
ba és néztük, ahogy jönnek-mennek a vonatok. A magasból figyel-
tem a kis zöld dízelmozdonyok mozgását, és persze rettentően 
vágytam rá, hogy közelebbről is szemügyre vegyem őket. Édes-
apámat mindenki ismerte a pályaudvaron, így nem volt nehéz  

elintézni, hogy beszállhassak a mozdonyba, ahol minden mű-
szert, irányítóberendezést megmutattak. Amikor látták, mennyi-
re elvarázsol ez az egész, megengedték, hogy egy kis ideig a veze-
tőülésben kipróbáljam, milyen vezetni. Életre szóló élmény volt.

Volt ennek jelentősége a későbbi pályaválasztásnál?
A közlekedés mindig érdekelt. Viszont a lényeges különbség a 
közúti és a vasúti közlekedés között, hogy a vasúti kötött. Közúton 
bármerre mehetek, de a vasúton csak arra, amerre a pálya visz. 
Közel 36 évig dolgoztam hivatásos tehergépkocsi-vezetőként. 

A terepasztal iránti érdeklődés is gyerekkori emlékből fakad?
Nem, életemben először akkor láttam terepasztalt, amikor kato-
na voltam. Akkoriban volt a vietnámi háború 1968-69-ben, és a 
KGST országokból sorra érkeztek a katonai szerelvények a szál-
lítmányokkal, járművekkel, fegyverekkel, lőszerekkel és az egész 
országban a mi egységünk kísérte őket. Az elméleti oktatás után, 
a gyakorlati oktatás részeként bevonultunk a kultúrterembe, ahol 
volt egy kisebb, egy négyzetméter körüli terepasztal. Azon egy 
pálya és tehervonat nyitott és fedett kocsikkal. A parancsnok el-
indította a szerelvényt, és amikor megállította, meg kellett vála-
szolnunk rá, hogy ebben a helyzetben mit kell tennie a felállított 
őrnek. Ezt akkor nagyon érdekesnek találtam, de aztán leszerel-
tem, elkezdtem dolgozni, családot alapítani és az egész feledésbe 
merült egy időre. Akkor kezdtem el újra foglalkozni vele, amikor 
a gyerekek már egy kicsit nagyobbak lettek. Munkából hazafelé 
jövet egy kirakatban láttam meg egy kis vasútmodell készletet és 
egy hétre rá meg is vettem. Abból állítottam össze először egy kis 
terepasztalt, amit a hozzáértők gúnyosan csak „dilikörnek” hív-
nak. Ez egy egyszerű pálya, amin körbe-körbe megy a szerelvény. 
Később ezt továbbfejlesztettem, és fotókat is készítettem róla. 
Olyan élethűen sikerült felépíteni, hogy az ismerőseim azt hit-
ték, légi felvételeket mutatok nekik. Aztán építkezni kezdtünk és 
hosszú időre újra félre kellett tennem ezt a hobbit, az egész felsze-
relés a padláson pihent. Onnan pedig aztán egyenesen a pincébe 
vándorolt, mert egyedül itt találtam elég helyet, egy ekkora pálya 
megépítésére. A pontos mérete 7.30x2m.

Nagyon precíznek és komolynak tűnik ez a kapcsolótábla és az 
egész pályarendszer. Van valamilyen műszaki végzettsége is, ami 
segítette a szerelésben?
Nem, teljesen magamtól, kísérletezve tapasztaltam ki az elektro-
nikus részét is a modellezésnek. A kiindulási alap mindössze az a 
kis szerelési útmutató volt, amit az első szetthez kaptam. Onnan-
tól kezdve folyamatosan próbálgattam a kapcsolásokat. Addig 
nehéz csak, amíg az ember nem látja át a működését. Finom és 
érzékeny szerkezet, elég, ha egy hajszálnyit elmozdul a sín, már 
kisiklik a szerelvény. Sokszor nehéz megtalálni a hibát, kijavítani 
meg még nehezebb, főleg, ha a környezetét is szét kell szerelni 
hozzá, mert mondjuk egy épülettől nem lehet hozzáférni. Ezért 
is kellett nagyon alaposan átgondolni a terepasztal kialakítását, 
különös tekintettel a hosszú alagútra. Ott például az asztal oldala 
lenyitható, az alagút tetejét pedig elemekből építettem fel, hogy 
szét tudjam bontani, ha éppen ott történik „baleset”. 

Mennyi idő alatt készült el ez a terepasztal?
Az előző pályát tíz évig építettem, ez a mostani az utóbbi két 
évben készült. A kert, a ház körüli munkák miatt nem tudom 
minden percemet rászánni, de azért, ha mással is foglalkozom, 

RIPORTHegyek között, völgyek között…
ZAKATOL A VONAT
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ez ott munkálkodik bennem. A sok kis részlet, kiegészítő kita-
lálása folyamatos agyalással jár. Például a sínek tisztításához is 
elkészítettem a saját kis eszközömet. Igyekszem minden fellelhe-
tő alapanyagot felhasználni. A domborzat alapját kartondoboz-
ból vágtam ki, erre építettem a rabicoláshoz hasonló techniká-
val, szögekből, drótból, hungarocellből és gipszből a terepet. Az 
istálló teteje cirokseprű szálából készült, a „kőkorlátok” festett 
hurkapálcikák. A helikopternek vékony drótból készítettem tal-
pakat, de a hidat is én csináltam. Az egyik ötlet hozta a másikat. 
Gondoltam, ha van ménestelep, legyen karám is, de akkor már 
egy gémeskút is jó lenne, s ha kút van, legyen itató is.

A városkát alkotó házikóknak is történetük van?
Minden darab hosszas keresgélés, alkudozás után került a gyűj-
teménybe. Rengeteg időt töltöttem az interneten található auk-
ciós oldalak böngészésével, és sok eladóval a mai napig tartom 
a kapcsolatot. A legdíszesebb épületet, a polgármesteri hivatalt, 
harmincöt éve vásároltam.

Ahogy nézem a tájban iparkodó kis szerelvényeket, úgy érzem, 
mintha egy kiránduláson lennénk, ami egyben a múltba is visz-
szarepít. Jól sejtem, hogy itt felvonulnak a vasúttörténet legendás 
szereplői?
A járműállomány valóban változatos, 14 mozdony közül 11 ma-
gyar típus, a legtöbb már vasúttörténeti emlék is, hiszen nemcsak 
a gyártásuk szűnt meg azóta, de még a gyárak is, ahol készültek. 
Például itt vannak a Ganz Mávag-ban gyártott a V43-as, 63-as, 
42-es mozdonyok, a kis Bobó, de még korábbra visszaugorva az 
időben a magyar ipar legendás gőzmozdonya, a 424-es. A kül-
földiek közül emlékezetes a svéd gyártmányú Nohab, amiből 
mindössze 20 darabot vásárolt az ország, azt is csak nagy nehéz-
ségek árán, mert a szovjet hatalom nem engedte, hogy a nyugati 
piac szerephez jusson, így aztán kötelező jelleggel jöttek helyette 
az orosz Szergejek. Helyi kötődésű darabja is van a gyűjtemény-
nek, a német mozdonyok közül az egyik kis vicinális gőzös éppen 
olyan, mint amelyik régen innen Aszódról közlekedett Vácra. 
Ezen kívül van még itt 54 vagon, amiből 40 teher, a többi személy, 
és komplett harckocsi szerelvény is. 

Van olyan darabja a gyűjteménynek, ami valamiért különlege-
sebb, mint a többi?
Van egy vasútmodellező barátom, a Kakucson élő Kovács Csaba, 
aki megrendelésre készít és javít is mozdonyokat. A munkái már 
külföldön is ismertek, legutóbb egy holland gyűjtő rendelt tőle 
egy ritka darabot. Ő több mozdonyt is készített nekem, de közü-
lük egy igazán kedves számomra, hiszen ez éppen az a modell, 
amit gyerekkoromban vezethettem. 

Mesélte, hogy a terepasztal mostani állapota többszöri átalakí-
tás eredménye, tervez még további változtatásokat?
Úgy gondolom, hogy a felépítésén már egy négyzetcentimétert 
sem változtatnék, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne még hoz-
záadni különféle kiegészítőket. Például a járványhelyzet enyhülé-
sével több vendég is lehetne az étteremben, de fejlődhetne a város, 
a házaknál is parkolhatna több autó és még sorolhatnám...

Én is úgy érzem, hogy ez egy élő történet, és szerencsésnek érzem 
magam, hogy belepillanthattam. Köszönöm szépen az élményt.

Zádori Mónika
Jegyzet: A terepasztal magánházban van és nem látogatható.



Szűcs Tamás 2001 óta, közel húsz éve él Aszódon feleségével.  
Három gyermekük már itt született, itt jár iskolába. A csa-
ládapát azonban nem csak a Galga mentén látni, ő Magyar-
ország egyik legtöbbet utazott embere. Az évnek abban a 
részében, amikor éppen nincs úton, újságíróként dolgozik, 
híradót szerkeszt. 

Tamás, hány országban és világörökségi helyszínen jártál eddig, 
és hová szeretnél még mindenképp eljutni? 
125 országnál, és 676 világörökségi helyszínnél tartok. Csak, hogy 
lássuk, ez mihez aránylik, jelenleg a világon 194 független állam 
és 1121 világörökségi helyszín van. Viszonyítás kérdése, hogy sok 
vagy kevés, amit én eddig bejártam. Ahhoz képest, hogy nagyon 
sokan egész életükben ki sem mozdulnak a szülőhazájukból, a 125 
ország nyilván sok, de közeli ismerőseim között is sokan vannak, 
akik a 194 ország mindegyikében jártak már, vagy csak egy-ket-
tő van nekik hátra. Mondjuk azt, hogy jó eredmény, de nem ki-
emelkedő. A „ki hány világörökségi helyen járt” világranglistán 
azért jobb a helyezésem, ott jelenleg a 13. helyen állok. Hogy hová 
szeretnék még eljutni? Természetesen mindenhova, ahol még 
nem voltam. Egészen eddig nem valamiféle vágyott bakancslis-
tám volt, hanem konkrét terveim. Viszont a jelen helyzetben ezek 
a tervek elúszni látszanak határozatlan időre. Ha egyszer még 
olyan lesz az élet, mint volt a járvány előtt – sokakkal ellentétben 
én ezt remélem –, akkor leporoljuk a terveket, és újra igyekszem 
majd végignézni, hogy hogyan juthatok el oda, ahol eddig még 
nem jártam. Vannak persze preferenciák, ahová jobban vágyok, 
mint máshova, de alapvetően mindenevő vagyok. Afrika éppúgy 
vonz, mint a Közel-Kelet vagy Kína, de szívesen megyek a szom-

szédos országokba vagy a Balkánra is. Továbbra is úgy gondolom, 
hogy nagyon-nagyon kevés hely kivételével, ahol aktív fegyveres 
konfliktus folyik, a világ utazható és igazából nem veszélyes hely, 
és nem látok semmiféle okot – nyilván a konkrét határzáraktól 
eltekintve –, ami eltérítene attól, hogy elinduljak. 

Mi volt a legkülönösebb kalandod az utazásaid során? 
Az utazás, azt hiszem, minden ember életében kitüntetett idő-
szak. Egy átlagos hétköznapra akár egy hét távlatából sem em-
lékszünk, annyira érdektelen dolgok sorozatából állnak – dol-
gozni megyünk, buszozunk, eszünk, iszunk, alszunk –, hogy 
összemossa a napokat az idő. A nyaralás-utazás-élményszerzés 
pontosan abban különbözik ettől, hogy emlékeket ad, tapaszta-
latokat, történeteket. Minél több ilyen napunk van, annál töb-
bet töltünk valódi élettel a létezésből. Így aztán a „kaland” szó 
is átértékelődik. Valódi, filmbe illő kaland nem sok adódott az 
életemben, azok is inkább régen, amikor még fiatal voltam, és 
vonzott, hogy problémás helyekre is elmenjek. A háború idején, 
1993 januárjában jártam Azerbajdzsánban, ahol túlestem egy 
durvább fegyveres rabláson, és ugyanakkor keveredtünk bele 

egy lövöldözésbe is. Persze egy magunkfajta, jólétben szociali-
zálódott közép-európai ember számára kalandnak tűnik egy-
egy olyan út is, ami a helyiek számára a mindennapi élet része.
Vonattal, bozóttaxival eljutni Bamakótól Banjulig, úgy, hogy 
közben kirabolnak és abból éled túl a három napot, amit aján-
dékba kapsz enni, végigutazni az úttalan utakon az etióp-dzsi-
buti határon, eljutni egy ugandai leánykérésre, vagy éppen egy 
vudu táncot végignézni Togóban. Ez persze csak néhány ízelítő, 
kicsit többet olvashat ezekről az utakról, aki belenéz a blogom-
ba, a fotelkalandor.blog.hu-ba. 

Melyik volt a legszebb vagy a legérdekesebb hely, ahol jártál?
A szépség rém relatív dolog. A világ minden országában vannak 
szép helyek, amelyek máshogy, másért szépek: elképesztő termé-
szeti szépségeket lehet látni az orosz tundrától a szaúdi sivatago-
kon át a kínai bambuszerdőkig. A legszebb és legérdekesebb éppen 
a változatosság, hogy a világban sokféle különböző táj, falu, város, 
hegy és tengerpart van, és mindegyik a maga módján tud szép len-
ni. Vannak persze olyan országok, régiók, amelyekkel a természet 
és a történelem is igen kegyes volt, ahol szinte minden lépésnél 
lehet csodálatos helyeket találni, és ezért sokszor vissza lehet oda 
úgy menni, hogy mindig új oldalát ismerjük meg: ilyen például 
Olaszország, Spanyolország vagy India, Törökország is. Hogy me-
lyik a legérdekesebb? Nyilván annál érdekesebb, különösebb va-
lami, minél távolabb esik a megszokottól, a mindennapitól – ami 
számunkra az európai, azon belül a közép-európai kultúrkörtől 

...MERT UTAZNI ÉRDEMES
RETÚRJEGY A NAGYVILÁGBA

Írországban a Moheri sziklánál

Kazah népviseletben

Kurd harcosokkal az Iszlám Állam határától 10 km-re

riport

http://fotelkalandor.blog.hu
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–, azok az országok, amelyeket a legkevésbé befolyásolt a globális kultúra, ilyen mondjuk Korea, Dél- 
India, Mianmar vagy akár Etiópia, Szaúd-Arábia. Ezek azok a helyek, ahol a leghétköznapibb hely-
zet – bemész egy étterembe vacsorázni, egy boltba vásárolni, felülsz a buszra – váratlan, meglepő 
élményeket hozhat. 

Mennyire egyeztethető össze a világjárás a nagycsaláddal?
Kiválóan. Ha a gyermekeket a legkisebb koruktól kezdve a világ iránti érdeklődésre, nyitottságra 
neveljük, akkor ők is szeretni, várni fogják az utazást. A mostani borzalmas időszak előtt évente 
általában egy-másfél hónapot töltöttünk (természetesen több részletben) a gyermekekkel együtt va-
lamiféle utazással. Amúgy pedig a legkisebb koruktól kezdve azt is megszokták, hogy van úgy, hogy 
apa elutazik egyedül vagy a barátaival, és van úgy, hogy apa és anya utazik el kettesben. Ilyenkor hála 
Istennek számíthatunk a nagymama segítségére. 

Nagyon sok pénz kell ezekhez az utazásokhoz, vagy egy kis ügyességgel, utazási tapasztalattal  
olcsóbban is hozzájuthat az ember? 
Ez az a dolog, amiről jelenleg csak múlt időben lehet beszélni. Egészen idén márciusig egy olyan 
jelentős kínálat volt a turisztikai piacon, ami erősen lenyomta az árakat. Résen kellett lenni. De ha 
úgy keltél és feküdtél, mint én, hogy folyamatosan a különböző repülőjegyes vagy szállásfoglaló 
oldalakat nézted, vadásztál az ár-érték arányban legjobb lehetőségekre, útvonalakat terveztél fo-
lyamatosan és azokhoz nézted a legjobb ajánlatokat, akkor egészen jól ki tudtál jönni a pénzedből. 
Nyilván ez döntés kérdése is – ki mit tart fontosnak, mire akar több és mire kevesebb pénzt költeni 
–, de az elmúlt időkig például repülőjegyet akciósan, fillérekért lehetett kapni. Azt viszont egyelőre 
senki nem tudja, hogy mi lesz a jövőben. 

Most a veszélyhelyzet alatt sajnos nem lehet utazni. Mivel töltöd mostanában az időd? 
Dolgozom. Egyrészről az újságírói munkám nem szűnt meg, és – mivel híradót szerkesztek – nem 
is kerülhettem át homeoffice-ba. Amikor pedig nem a híradót csinálom, akkor nagyon sok egyéb 
munkám is van. Tanítok az Eszterházy Károly Egyetemen – most természetesen online, ami való-
jában több munkát jelent, mint normál tanórai keretek közt –, készülök a doktorimra, és írok. Múlt 
évben jelent meg az első regényem – Örkényi Ádám néven – a 2068 Éld az életem!, most pedig ennek 
a folytatásán dolgozom. Úgy tűnik, ha minden jól megy, idén meg is fog jelenni, és annyit már el is 
árulhatok róla, hogy a témája a mostani járvány, illetve annak az utóélete, a járványon túli világ lesz. 

Köszönöm, hogy meséltél magadról, és kívánom, hogy minél előbb újra nekivághass a világnak. 
Remélem, hogy hamarosan találkozhatunk egy vetítéssel egybekötött élménybeszámolódon is.

Liki Szilvia

A nyertes kerteket és gondozóikat  
az Aszódi Tükör  

augusztusi számában bemutatjuk.

Elő a kertekkel!
ASZÓDI ELŐKERT SZÉPSÉGVERSENY 2020

Az Aszódi Tükör szerkesztősége pályázatot hirdet aszódi lakosok számára. 
A pályázat célja, hogy idővel minél több virágos, gondozott terület tarkítsa Aszód 
utcáit. Nevezni családi és társasházak előkertjeivel lehet, de azok jelentkezését is 

várjuk, akik közterületen lévő virágágyásokat gondoznak. 

Az első három helyezettet kertészeti és virágbolti vásárlási utalványokkal  
(30-20-10 ezer forint értékben) és kerámia emlékplakettel díjazzuk.

PÁLYÁZNI LEHET A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN:  
06 (30) 433-4802,   aszoditukor2020@gmail.com

Nevezési határidő: Július 15.           
Előzetes megbeszélés alapján  

fotókat készítünk a helyszínen,  
az elbírálást háromtagú zsűri végzi. 



��ASZÓDI TÜKÖR

Június 6-án, Aszódon egymás után 5 helyszínen parkolt le a kis 
teherautó, platóján rögtönzött színpaddal, hogy az itt élőknek 
is elhozza a zene, a koncerthangulat élményét. 

A program ötlete és megvalósítása Ress Hajnalka színész-előadó-  
művésznek köszönhető, aki szeretett volna a korlátozások ide-
jén is egy kis színt vinni a települések életébe. Az aszódi fellé-
pés azonban még számára is tartogatott meglepetéseket, hiszen 
az előadáshoz csatlakoztak a  Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskola művész tanárai is.
A nézők nagy örömére a művészeti iskola és a Bagi Muharay 
Népi Együttes képviseletében ifjabb Rónai Lajos és párja, Zsabin  
Annamária adott elő egy fergeteges Galga-menti néptánc  
koreográfiát. 
Ezután ismert dallam csendült fel, Charpentier Te Deum című 
motettáját Varga Sándor Zoltán rézfúvós tanár és Dr. Magyari 
Zita Ida a művészeti iskola igazgatója mutatták be, köszöntve a 
tanárokat Pedagógus Nap alkalmából a basszustrombita-zongora 
kettőssel. 
A remek összeállítást Ress Hajnalka rövid koncertje zárta nép-
szerű, régi és új slágerekkel. A művésznő jókedvét átragasztotta 
a közönségre is, akik vele együtt énekeltek, tapsoltak, táncoltak, 
de még az erkélyekről és az ablakokból is sokan bekapcsolódtak. 
Néhány lelkes zenerajongó a következő állomásra is átkísérte a 
csapatot, hogy többször is meghallgathassa a mini-koncertet.  
Az  emlékezetes programért köszönet jár minden résztvevőnek 
és szervezőnek. 

HÁZHOZ JÖTT A MŰSOR –  PLATÓ KONCERTEK VÁROSUNKBAN

Fotó: Jánosy Zoltán

A magyarországi folyók és tavak bővelkednek ízletes halakban. 
A szenvedélyes horgászoknak bizonyára nem okoz gondot, hogy 
rendszeresen friss halhoz jussanak, de mindenki másnak is ér-
demes a heti étrendjébe legalább egy napon beiktatni valamilyen 
halból készült finomságot. Különösen a nyári melegben, amikor 
a szervezetünk könnyebb ételeket kíván, fogyasszuk gyakran, 
sok zöldséggel kiegészítve. A következő fogásnak az elkészítése 
igazán egyszerű, nem kell őrködni felette a konyhában, csak ösz-
szerakni egy edényben a hozzávalókat, betenni a sütőbe és várni, 
hogy megsüljön. Bár az eredeti receptben ponty szerepel, saját 
tapasztalatból tudom, hogy szinte bármilyen halból elkészíthető. 
Én leginkább magyar szürkeharcsát szeretek használni hozzá, de 
akár a busa is megfelelő, ráadásul ezekben, a ponttyal ellentétben, 
alig van szálka.
A burgonyát, hagymát, paprikát, paradicsomot hámozás és mosás 
után vágjuk karikákra. A halfilét tisztítsuk meg, sózzuk be, a sza-
lonnát vágjuk szeletekre. Ezután kenjünk ki zsírral vagy olajjal egy 
tűzálló tálat, cseréptálat vagy tepsit és tegyük bele egymás mellé 
sorokba rendezve a felkarikázott zöldségeket, majd sózzuk meg. 
Fektessük a tetejére a halszeleteket, arra a szalonna szeleteket, fed-
jük le, és süssük 180 Celsius fokon egy óra hosszáig. Közben ke-
verjük ki a tejfölt a fokhagymával és a fűszerpaprikával, és öntsük 
az elősütött ételre. Süssük még kb. 30 percig 200 Celsius fokon, 
amíg magába szívja a tejfölt, és szép piros lesz a teteje. Még köny-
nyebb lesz az étel, és tejérzékenyek is fogyaszthatják, ha tejföl he-
lyett növényi krémet, pl. rizskrémet használunk. Ebben az esetben 
tegyünk egy evőkanál mustárt is az öntethez.

Egyen egy falat halat

• 1 kg halfilé
• füstölt szalonna
• 1 kg burgonya
• 2 nagyobb paprika, 2 nagy paradicsom
• 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma
• 400 g tejföl
• 1 kávéskanál pirospaprika

RÁCPONTY – HOZZÁVALÓK:



MENNYI???

KOMPLETT 
SZEMÜVEG: 

9990 Ft-tól!
(Keret, lencse, munkadíj, vizsgálat)

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
minden kedden és 
csütörtökön 
1500-1700-ig

OPTIKA2 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 58. 
Telefon: 06 (70) 251-6577
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LÉLEKHARANG 
TEMETKEZÉS

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS

2170 Aszód, Kossuth L. út 33. (Hátul az udvarban!)
(28) 400-113

Éjjel-nappal hívható: 
Dániel Jánosné e.v. 

06 (20) 972-8675
www.temetkezésaszod.hu

facebook.com/temetkezesaszod

APRÓHIRDETÉS

Eladó kertes házat keresek családomnak, Aszódon!  
Leginkább felújitandót, 2-3 szobásat, de más megoldás is 
érdekel. Várom megkeresését a 06-30/487-8240-es  
telefonszámon.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS A MEGÁLLÓ BISZTRÓBÓL
Aszód területén 1500 Ft feletti rendelés esetén  

a kiszállítás  ingyenes!

RENDELJ TŐLÜNK: 06 (30) 855-7527
Rendelésfelvétel: hétfőtől - szombatig 1000-1800-ig

Megálló Bisztró

az aszódi COOP parkolója mellett

Lángos Burger  
1250 Ft

Kézműves Lepény  
1250 Ft

Sajtos-tejfölös Lángos 
600 Ft

Nyitvatartás: hétfőtől-szombatig 600-1800-ig

facebook.com/megallobisztroaszod

TELJES ÉTELKÍNÁLATUNK A FACEBOOKON

https://www.facebook.com/Optika2-106617241020981/
https://www.temetkezesaszod.hu/
https://www.facebook.com/megallobisztroaszod/
http://www.aszodiallatorvos.hu


VÉDETT ÁLLATOK

A mi gólyáink
Talán semmi nem jelzi olyan biztosan az évszakok váltakozását a 
természetben, mint a költöző madarak vonulása. Március köze-
pétől minden alkalommal, amikor elhaladunk az aszódi gólya-
fészek alatt, kíváncsian pillantunk fel, hogy megérkeztek-e már 
kedves madaraink. Amikor végre látunk egyet, vele együtt mi is 
várjuk a párját, majd azért drukkolunk, hogy minél több kisgólya 
cseperedjen fel épségben. Nyár végén pedig szomorúan állapítjuk 
meg, hogy újra útra keltek és egy ideig nem láthatjuk őket.
A gólyák hűségesek. Nem is annyira a párjukhoz ragaszkodnak, 
mint inkább a fészkükhöz, ahova minden évben visszatérnek. 
Elsőként a hím érkezik, és amíg a párja beéri, rendbe rakja a 
fészket. A költést április végéig meg kell kezdeniük, mert kü-
lönben a fiókáknak nincs idejük megerősödni, hogy csatla-
kozhassanak a délre vándorló csapathoz. Ezért, ha valamilyen 
okból nem érkezik vissza idejében a tojó a fészekhez, a hím új 
társat választ magának. Sürgeti őket az idő, az életük minden 
mozzanatát az örök körforgás, a vonulás hatalmas erőpróbája 
határozza meg. A tojók általában 4-6 tojást raknak, a költésben 
mindketten részt vesznek. Később a fiókákra is együtt vigyáz-
nak, a testükkel védik őket, amíg a másik élelemszerző körút-
ra indul. Ilyenkor különösen fontos, hogy megfelelő táplálék- 

forrás legyen a közelben. Ez állhat apró rágcsálókból, kígyókból,  
békákból, rovarokból, alkalomadtán halakból. Az életben ma-
radás ösztöne szüntelen vadászatra készteti őket, mert amikor a 
fiókák cseperednek, egy gólyacsaládnak naponta 4 kg élelemre 
van szüksége. A fiatal gólyák a kilencedik hét környékén hagy-
ják el a fészket, és megtanulnak önállóan élelmet szerezni. A 
fiókák születésétől kezdve alig három hónapja van a családnak, 
hogy felkészüljön a nagy útra. A Boszporusz felé indulva, a me-
leg légáramlatokat kihasználva jutnak el Afrikáig, ahol a Nílus 
vonalát követve a kontinens déli részére igyekeznek. Naponta 
200-300 kilométert tesznek meg, de összességében akár 12000 
kilométert is repülnek, mire megérkeznek a téli szálláshelyük-
re. A fehér gólyák gyűrűzéses egyedi jelölése 1908 óta folyik  
Magyarországon. Ennek segítségével teljesebb képet kaphatunk 
a madarak életfolyamatairól, de ma már a modern technika 
lehetőséget ad arra is, hogy műholdas jeladóval szereljenek fel 
néhány gólyát és így nyomon követhető a vonulásuk. 

www.facebook.com/gkamerak/

A fehér gólya fokozottan védett faj. Élőhelyeik területének csökke-
nése, a földek és a levegő vegyszerezése miatti mérgezések mellett 
leggyakrabban áramütés következtében pusztulnak el. Ezt szin-
te kizárólag a középfeszültségű (10-20 kV-os) hálózatok oszlopai 
okozzák, amelyek madárbaráttá tételére megfelelő technológiák 
állnak már rendelkezésre. Sajnos még közel sem mindenhol alkal-
mazzák ezt a védelmet, de a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) által kidolgozott, okostelefonon is kitölthető 
elektronikus adatgyűjtő űrlap segítségével a lakosság gyorsan és 
egyszerűen tudja eljuttatni az egyesülethez az adatokat a mada-
rakra veszélyes oszlopokról és vezetékszakaszokról, melyeket így 
összegyűjtve és területileg összesítve tudnak eljuttatni az eljáró 
megyei hatóságokhoz, a nemzetipark-igazgatóságokhoz és az 
érintett áramszolgáltatóhoz.

A madár áramütési és vezetéknek ütközési eseteket bejelentő 
elektronikus űrlap itt érhető el:  
https://goo.gl/forms/6XAOTzJCXP8pA1yt2

„Nekem valamennyi között legkedvesebb

Madaram a gólya,

Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.
Tán ezért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;

Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor
Kerepölt fölöttem.”

„Mostan is kedvelem és úgy tekintem én
A gólyamadarat,

Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott
Szebb korból fönnmaradt.
Megérkezésedet még mostan is minden
Esztendőben várom,
S kivánok szerencsés útat, ha távozol,
Legrégibb barátom!”

(részletek Petőfi Sándor: A gólya című verséből)

További remek lehetőség életmódjuk megfigyelésére  
a fészkeknél felszerelt web kamerák.  
Néhány internetes link ezekhez: 
www.horgaszegyesulet.roszkenet.hu/node/1

www.kocser.hu/golyakamera

www.ipcamlive.com/birdmaniawebcam1

www.facebook.com/gkamerak

Az aszódi gólya                                                                                Fotó: Koncz István

Aszódi gólyafészek fiókákkal                                                         Fotó: Koncz István




