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Aszód, a Galgamente fővárosa
1. Aszód földrajzi elhelyezkedése
Aszód városa az Északi-középhegységben, a Cserhát déli lábánál az Aszód-Szirákidombvidék és a Galga-völgyének találkozásánál található, Budapesttől 40, Gödöllőtől és Hatvantól
15-15 kilométerre (1.ábra). Közigazgatásilag Pest megyéhez tartozik, az aszódi járás székhelye. A
helyiek a „Galga-mente fővárosa” névvel illették meg, amely abszolút helytálló a város környékre
való kulturális és közigazgatási hatását figyelembe véve.
A város területe egészen kicsi a környékbeli településekhez képest, külterületekkel együtt 16,2 km2.
Összehasonlításképpen néhány környékbeli településé: Iklad 11,21 km2, Domony 21,8 km2, Bag
23,55 km2, Kartal 29,11 km2, Verseg 29,57 km2. Lakossága az utóbbi 10 évben növekvő tendenciát
mutat, jelenleg 6221 lakosa van. (KSH) A lakosság nagyobb része ingázó, a közeli Gödöllőn vagy a
fővárosban dolgoznak.

1. ábra Aszód és környékének elhelyezkedése (http://gis.erda.hu/erda/html/projects/aszod/main.php)

2. Aszód népessége
A terület az újkőkor óta lakott. A Makó- és Lengyel-kultúra a legjelentősebbek az ókorból.
Ebben az időben Aszód területén volt a fontos É-D-i és K-Ny-i utak találkozása.(Asztalos, 1997). A
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vaskorba a szkíták és kelták egy-egy csoportja is megtalálható volt.(Asztalos, 1997) Később a
középkorban a terület elnéptelenedett. Majd a törökök kivonulása után népesedett be ismét. Ezután
a XIII. század elején a Podmaniczky család tulajdonába került Aszód igazán lendületesen fejlődött
az újkor derekán, többek között kastély is épült. A valódi fellendülés azonban a 19-20. században
következett be. Ekkor ugyanis a vasút megépült – ráadásul vasúti csomópont, továbbá laktanya és
fiúnevelő is létesült, valamint utóbbi területén kocsi- majd repülőgépgyár. A trianoni
békediktátumba foglaltak, valamint a rendszerváltás után ezek sajnálatos módon leépültek vagy
megszűntek, viszont ezek is szükségesek voltak ahhoz, hogy a 21. századra egy tekintélyes
iskolaváros alakuljon a Galga-mentén.
Aszódról, mint lakott helyről az összeírók 1689-ben írnak először a török kivonulása után.
1699-ben már 71 nevet találhatunk a családfői összeíráson.(Asztalos, 1997.) Az 1761. évi dicalis
összeírások alapján Aszódon 84 úrbéres családfő élt (Pest Megyei Levéltár IV. 23-a). A tízévenként
lebonyolított népszámlálás alapján 1870-ben 2553, 1920-ban 4406 fő élt Aszódon. A következő
adatok összefüggésbe hozhatók politikai és gazdasági döntésekkel. 1930-ban 4172-re csökkent a
lakók száma, ami a Lloyd-gyár megszűnésével hozható kapcsolatba, majd 1950-es számláláson már
5692 lakost olvashatunk, ami az Újtelep Aszódhoz csatolásától, valamint két katonai alakulat
Aszódra telepítésétől növekedett meg.(Asztalos, 1997)
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Jelenleg a városnak 6201 lakosa van. Az utóbbi három évben nőtt a lakosság száma (3.
ábra), azonban a 2010-es maximumot, azóta sem tudja megközelíteni ez a mutató.
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3. ábra A lakosságszám változása Aszódon 2009 és 2019 között (KSH adatok alapján készített ábra)
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A település megítélése pozitív a helyiek körében, hiszen a lakók 40%-a szerint a következő
10 évben a város fejlődni fog, 48%-a szerint pedig nagyjából hasonló helyzet várható a városban,
mint a jelenlegi. A szülők nagy része a gyermekét helyben iskoláztatja, hiszen 2 óvoda, 2 általános
iskola (az egyik 2 telephellyel) és 2 középiskola szolgálja ki a helyi és környékbeli fiatalok tanulási
igényét. Emellett egyre gyakoribb, hogy az ingázó szülővel a gyermek is a környező települések
oktatási intézményeibe jár a magasabb oktatási színvonal reményében. Az egészségügyi
létesítményeket, az itt élők egy 0-5-ig terjedő skálán 3,6-osra értékelték, tehát ezen a téren van még
mit fejlődni.
A 2015-ben elkészített szociális térkép szerint a lakosság nagyrésze jólétben él. A
megkérdezettek válaszai alapján a 2-3 fős családok a leggyakoribbak, legmagasabb végzettség
szerint 30% szakmunkás képesítést, 37% érettségit, 20% felsőfokú végzettséget szerzett. A
városban a munkanélküliségi ráta nagyon alacsony, mindössze 1,2%.

3. Aszód lakásállománya
A lakások száma viszont folyamatosan nő, ami elősegíti a pozitív bevándorlási mérleg
kialakulását. A lakások nagyrésze magánkézben van (4-es ábra). A lakásállomány elég idősnek
mondható (5. ábra), annak ellenére, hogy a lakásszám elmúlt 10 évben növekedett.

5

3% 3%

magánszemély
önkormányzat
egyéb

94%

4. ábra A lakások tulajdonjoga 2017-ben (aszod.hu forrás adataiból készített ábra)
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5. ábra A lakások épülési ideje (aszod.hu adataiból készített ábra)

A lakások általánosságban jól felszereltek, mikrohullámsütő, mosógép, kábeltévé szinte az
összes házban megtalálható.
A lakások ára az utóbbi három-négy évben megduplázódott, köszönhetően annak, hogy jobb
minőségű ingatlanokat lehet kapni a piacon. Míg 2016-ban átlagosan 180 000 Ft/m2 áron lehetett
lakást kapni, addig 2019 végén 350 000 Ft/m2 áron hirdették az ingatlanokat a tulajdonosok (6.
ábra). Jelenleg a Kossuth Lajos utcában (3-as számú főút) épülő társasház lakásait (60-80 m2) 2535 millió forintért lehet megkapni. A lakótelepen lévő régebbi építésű panellakások (50-70 m2) 20
6

millió forintos átlagáron elérhetők. A családi házak ára nagy szórást mutat, jelenleg 200-350 ezer
forintos négyzetméterenkénti áron lehet hozzájuk jutni.

lakás ár (forint/m2)

6. ábra Lakásárak változása Aszódon 2004-2020 (forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Aszód)

4. A város közlekedése
A település közlekedési helyzete figyelemre méltó. Ez a város egyik fő vonzereje az ide
költözni szándékozók szemében, ugyanis a városon keresztül halad a 3-as számú főút. A
szomszédos településen, Bagon autópálya felhajtó található, valamint a Budapest-HatvanSátoraljaújhely és az Aszód-Balassagyarmat vasútvonal csomópontja is ez a település. Mindemellett
a város nagyon sok helyközi autóbuszjárattal közelíthető meg a környező településekről.

5. Aszód város szerkezete és épített környezete
Ahhoz, hogy a jelen történéseit megértsük, szükséges a jövőbeni tervekről is beszélni.
,,Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási és hitéleti központtá válik,
megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és erősítve gazdaságát. Aszód élhető
környezetben magas életminőséget nyújt, ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő” -mondja
szlogenként a 2019-ben kiadott településfejlesztési koncepció mely legfőbb céljának a minőségi,
biztonságos lakókörnyezet kialakítását nevezte, a kisvárosi lét megtartása és az életszínvonal
növelése mellett. A gazdasági szektorban új partnerek bevonásával szeretne bővülést elérni a város.
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2017-ben készült el a városban a Településképi Arculati Kézikönyv, amelyben a készítők
különböző funkciójú területeket különítettek el egymástól. (7-es ábra) A pályamunkámban viszont

7. ábra Aszód különböző funkciójú területei (Településképi Arculati Kézikönyv, 2017)

nem ezt, hanem egy saját felosztást fogok használni amely véleményem szerint jobban tükrözi a
település életében betöltött a funkciókat. (8-as ábra) A 9-as ábrán a kiemelt fontosságú közéleti,
kulturális és intézményi helyeket jelöltem, amelyek fontos szerepet játszanak a
város életében.A városrészek bemutatásánál a 8-as és 9-es ábrákra hivatkozok.

8. ábra Aszód város területének funkciók szerinti felosztása (saját felosztás)
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9. ábra Aszód kiemelt fontosságú közéleti, kulturális intézményei (http://gis.erda.hu/erda/html/projects/aszod/main.php

5.1. Kossuth Lajos utca és környéke – történelmi városközpont
A Kossuth Lajos utca és környezete ma a város centrumterülete, a történelmi Aszód
csaknem teljes területe. Ez a történelmi városközpont, a ma felújításra váró Podmaniczky kastély (9.
ábra 2. pont) köré, a Pest-Kassai, mai 3-as számú főút mellett alakult ki, mint az látszik a Második
Katonai Felmérés kivágott metszetén. (10-es ábra) A település kulturális élete itt játszódik

10. ábra 2. katonai felmérés - Aszód metszete (forrás: aszod.hu)
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2. kép A főtér - háttérben a Podmaniczky kastély (saját fotó)

nagyrészben köszönhetően annak, hogy a 2016-ban felújított főtéren (9. ábra 1. pont) (2. kép)
rendeszeres rendezvényeket tart a város vezetése, illetve a Művelődés házában (9. ábra 1. pont) (3.
kép) található Városi Könyvtárnak és a zeneiiskolának. Ez utóbbi évente 3-4 alkalommal élvezetes
koncerttel örvendezteti meg a város lakóit, míg az AVKK (Aszód Városi Kutúrális Központ)

3. kép A Művelődés Háza (saját fotó)

vágyóknak szervez érdekes előadásokat a könyvtárban. Itt található a Petőfi múzeum, (9. ábra 16.
pont) amely a régi iskola, ahol Petőfi is tanult. Meg kell még említeni itt a városi sportpályát (9.
ábra 4. pont) ahol hétvégente színvonalas futball mérkőzéseket láthatnak a kilátogató lakók. A
városrészben több különféle épület típus található meg, köszönhetően annak, hogy az épületek
különböző korokban különböző stílusban épültek.
A főtér keleti és nyugati szélén 2 szintes, zártsorú építményeket láthatunk beépített tetőtérrel, délről
a 3-as számú főút, északról a Podmaniczky kastély határolja. A Kossuth Lajos utca (3-as számú
főút) a város legfőbb közlekedési útvonala. A két oldalán zártsorú házak álnak többségében kerítés
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nélkül, boltíves kapukkal tagolva. A házak legtöbbje egy szintes, L-alakú. Előkertek nincsenek, a
hátsókertek pedig nem láthatóak, mivel az utcafrontra a házak zártsorú fala néz. (4. kép) Az új

4. kép A Kossuth Lajos utca zártsorú házai (saját fotó)

építésű, épületeket csak úgy engedélyeznek, ha azok a településképbe beleillenek. Ezeknél a
lakóházaknál jellemző, hogy a belső udvart megnyitják a járókelők előtt, a földszinten
üzlethelységeket kialakítva. A főút mentén a lakóházak és üzletek váltják egymást. Ez utóbbiaknál
fontos, hogy a hirdetésüket minimál-stílusban oldják meg, azért hogy illeszkedjen a környező
épületek összeségébe nem rontva ezzel az utca összképet. Mivel az épületek többsége műemlék
felújításuk legtöbbször az eredeti állapot visszaállítása. A díszítések eltérőek a felújítások
mértékétől és a különböző stílusirányzatok miatt. Többnyire a fehér, szürke, sárga és vörös
árnyalatai találhatóak meg az utcán, a nyílászárók általában barna vagy fehér festésű fából
készültek. Zöldfelület a főút mentén lévő cserjesor valamint a város összképében már-már
ikonikusnak nevezhető platánsor a főút két oldalán. A főtér is sokkal zöldebbé vált a felújítás során,
hiszen az eddigi betonfelületeket pázsit váltotta fel.
A mellékutcákban már kevésbé jellemző az épületek zárt sora. Itt a lakóházak mellett udvar
is néz az utcafrontra, de a kő- és téglakerítések miatt nem olyan nagy a kontraszt a főút zártságával.

5. kép A pár éve épült üzlet is beleillik a Kossuth Lajos utca összképébe (saját fotó)
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Ezen a területen összpontosul a szolgáltatások legnagyobb hányada, üzletek, önkormányzat,
könyvtár stb., de mind ezek mellett a lakóövezet is megtalálható az új építésű, városképbe
illeszkedő tömbházakban (5-ös kép), a főúton a történelmi épületekben, valamint a környező utcák
kertvárosias lakásaiban.

5.2. Papi földek – a bővülő városrész
A Papi földek Aszód legújabb telepítésű városrésze, a helyi nyelvezetben sokan még mindig
Fesztivál térnek hívják, utalva ezzel arra, hogy régebben itt egy hatalmas területű mező volt. Ez a
terület adott otthont a város legnagyobb kulturális eseményének, az Aszód Fesztiválnak, amelyet a
város 1990 óta minden évben megrendez az orosz katonák laktanyából való kivonulásának
évfordulójára. A fesztivált még ma is itt tartják, de a területe jóval kisebb, mintegy 8500 m2. E
városrész beépítése 1945 után kezdődött meg a területet határoló utak mentén befelé terjeszkedve,
majd miután 2010 körül a kétoldalról való terjeszkedés összeért, a városrész északnyugati szélén
épültek, és épülnek továbbra is a házak. A városrész legfontosabb intézménye egyértelműen az
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (9. ábra 13. pont), a helyiek
által közkedvelt nevén EGA, ahova jelenleg közel 1000 tanuló jár napról napra. Közvetlen
szomszédságában található az Evangélikus templom. A terület Kossuth Lajos utca menti részén
találhatjuk még a Csengey Gusztáv Általános Iskola főépületét (9. ábra 14. pont) ahova több, mint
200 fiatal van beíratva.

6. kép Telekhatárra épített zárt házsor egy eleme, előtte zöldsáv (saját fotó)

A városrész kertvárosi jellegű, építészetileg két csoportba osztható. A terület északkeleti
részén zártsorú beépítést láthatunk. a sorházak azonos méretű telkekre, azonos tervek alapján
12

épültek. Ezek a házak általában egyszintesek, beépített tetőtérrel, jellemző a fa nyílászárók
használata. Kerítést az utcafronton alig/nem találunk, hiszen ezek a sorházak telekhatárra vannak
építve pár méter mély előkerttel, amelyet tuja vagy bokorsor választ le az utcától. A telkek
egymással szomszédos határa és a telek vége drótkerítéssel van elhatárolva. Zöldfelület az utcák két
oldalán található meg: az úttest és járda közötti füves sávon fák, bokrok vagy cserjék rendezett sora
látható. A magánkertekben a pázsit és a gyümölcsfák a jellemzők nem a térkő, így a területnek
nyáron is kellemes mikroklímája van (6-os kép). A terület ezen része már teljesen beépült, így új
házak nem bontják meg az utcák rendezettségét.
A városrész középső és nyugati területein elsősorban szabadon álló házakat találunk. Ez a
város legfiatalabb, jelenleg is bővülő területe (7. kép), amelynek fő vonzereje a már kiépített
közművek és a panorámás, több mint 1000m2 nagyságú telkek ahol a tervezők bátran kiélhetik a

7. kép Bonyolultabb formák és a mediterrán hatás megjelenése (saját fotó)

fantáziájukat, ugyanis a város itt nem szabályozza olyan nagymértékben a városképet. Itt ugyanis a
modernség a jellemző, főként mediterrán hatású házak épülnek, ahol a geometriailag bonyolultabb

8. kép A város egyik legújabb utcája (saját fotó)
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formák is előfordulhatnak (7. kép). Külső borításuk vakolt pasztellszínekkel ellátott, estleg kő vagy
téglaburklat található. Ezek a házak kétszintesek, beépített tetőtérrel vagy egyszintesek beépített
tetőtérrel és alagsorral. Ezek főleg a domborzati viszonyok miatt váltakoznak, ugyanis itt az új
telkeket domboldalra jelölik ki. Ennek ellenére nem jellemzőek a nagymértékű bevágások vagy
feltöltések, ügyelnek a domborzat természetes mivoltának megőrzésére. Ez a terület már jóval
tagoltabb a kerítés is megjelenik, általában lábazatra épített oszlopok közé feszített fa vagy
kovácsoltvas kerítések a jellemzők (8. kép). Elég sok a zöldterület, az utcák között lévő parkoknak
illetve az út két oldalán lévő zöldsávnak köszönhetően. A fák még nem jellemzők a terület egészén
mivel újépítésű területről van szó, és ezáltal a kertek, udvarok is csak a terület keleti és középső
részén műveltek. Személyes véleményem szerint a városnak ez nem csak a legújabb és
legmodernebb része, hanem a legélhetőbb is (9. kép).

9. kép A város legélhetőbb területe (saját fotó)

5.3. Síklaki hegy – Modern környezet
A település rész épített formáit nagyban befolyásolja a domborzat. Tulajdonképpen a domb
déli lábaitól egészen a dombtetőig beépült a környezet, viszont a dombháton jelenleg további

10. kép Modern házak a Síklaki hegyen (saját fotó)
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bővülés nem várható, mert az új fejlesztési övezet a Papi földek nyugati része, mint azt korábban
említettem. A területet délről a 3-as út mellett fekvő Kondoros tér (9. ábra 5. pont) (11. kép)
határolja, amely a városi piacnak ad otthont évtizedek óta. A piacot 2017-ben korszerűsítették, egy
nagyobb és újabb fedett részt kapott, kényelmesebbé téve a szombat reggeli zord időkben az árusok
és vevők dolgát. A tér mellett folyik el a Breda-patak, amely a Galgába ömlik a város határában. A
Breda- patak egy időszakos vízfolyás, amely a Síklaki-hegyet a Lakóteleptől elválasztó Berek
erdőből gyűjti össze a csapadékot nagyobb esőzések után. A késő téli, kora tavaszi hóolvadáskor
azonban medre megtelik veszélyeztetve az áradással a környékbeliek kertjeit, pincéit.

11. kép A Kondoros téri piac és a Breda-patak medre (saját fotó)

A terepviszonyok itt is alapjában meghatározzák a beépítés módját, ami leginkább a Papi földek
legújabban beépített területeire hasonlít. Az utcák elrendezése viszont szabálytalan így a telkek
mérete is különbözik egymástól, általában kisebbek, mint a többi városrészben, de a panoráma
kárpótolja az itt élőket. A házakra a bonyolult formák jellemzőek, emeletesek beépített tetőtérrel
vagy egyszintesek alagsorral és beépített tetőtérrel. A kertművelés nem jellemző, az udvarok
füvesítettek, vagy kővel burkoltak az autó(k) elhelyezésének céljából. Az utca melletti zöld sávban
a fák nem jellemzők, inkább az udvarokban találhatunk belőlük többet. A magastető jellemző itt is.
Általában a talapzatra épített oszlopok közé kifeszített kovácsoltvas kerítések a jellemzők. A házak
mediterrán jellege itt is erős, a pasztellszínű vakolt falak mellett gyakran előfordulnak tégla és
kőborítások. A tetőzet kiégetett agyag cserepekkel vagy barna/vörös betoncserepekkel borított.
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5.4. – Lakótelep
Ezen a területen három-, négy- és ötemeletes házak jellemzőek. A kisvárosi jellegű terület
kialakulása a helyi laktanya életével köthető össze. Az 1970-es években építették fel szinte az egész
terület ma is látható lakótömbjeit (12. és 13. kép). Itt kezdetben a laktanya magyar tisztjei itt kaptak
lakást, szállást, majd később a laktanya „bezárása” után a civil lakók előtt nyitotta meg kapuit a
lakótelep. A közterületek nem elégítik teljesen ki teljesen az itt lakók igényeit, de lényegesen jobb a
helyzet, mint a szomszédos Újtelepen. Az utcák mentén a lakóházak között padok szolgálják a
nyugalmat, míg az utóbbi pár évben a külső lakóházsor és a helyi legfőbb közlekedési út (AszódVerseg-Palotás útirányú) között korszerű, rendezett pihenőpark épült. A fásított környezetben
padokat és nyársalóhelyek alakítottak ki, térkővel burkolt járdarendszerről történő megközelítéssel.
A településrész központjában egy kisebb teret találunk, amely körül kiskereskedések helyezkedtek
el, valamint itt találhatjuk a Lakótelepi ABC-t, amelyet főleg a helyi szépkorúak vesznek igénybe, a
fiatalabbak a város más területein lévő olcsóbb üzletekben intézik a napi bevásárlást.

12. kép A lakótelep kedvező téraránya háttérben a két víztoronnyal (saját fotó)

A lakásállományát tekintve az egyszerű, letisztult, rendezett képet kaphatunk a területről. A
kialakítását tekintve nem zsúfolt, kedvező téraránnyal rendelkező, köszönhetően annak, hogy a
tömbházak sorát mindkét oldalról mellékutca vagy egyik oldalról mellékutca másikról zöldterület
határolja. A tömbökön díszítőelemeket nem vagy csak nagyon ritkán láthatunk, hiszen építésükkor a
funkcionalitás volt a fő cél, a megjelenés csak másodlagos. Építőanyagukat tekintve panel és
téglafalakkal találkozhatunk. A lakások legtöbbje 2 szobás 50-55 m2-es, de találkozhatunk kisebb
egyszobás 30 m2 és nagyobb 3 szobás 70 m2-es lakásokkal is. A házak kivétel nélkül lapostetővel
ellátottak, emiatt több házban is komoly problémát okoznak a beázások. Kerítések egyáltalán nem
jellemzők, így téve egységesebbé és jobb térhatás keltővé a területet a lakóközösségek számára a
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területet. Zöldfelületekben gazdag településrészről beszélünk, hiszen a fásítás, bokrosítás igen
nagymértékű.
A gyermekes családoknak előny lehet, hogy a település ezen a részén 5 játszótér és egy óvoda is a
gyermekek rendelkezésére áll. Az utak aszfaltozottak, viszont járdák nem mindenhol találhatóak,
ahol igen ott sem mindig praktikusak, így elmondható, hogy a gyalogos és járműforgalom egy
úttesten történik.
A terület infrastruktúrája folyamatosan fejlődik, hiszen ezen a téren 10 évvel ezelőtt még elég
elmaradott volt és az életszínvonalat ezzel lehet igazán megemelni itt, központi beavatkozás
segítségével. Ennek keretében, a sütögetésre alkalmas parkosított területek mellett ebben az évben
ingyenes WIFI router is települhet, amire a pénzt a város egy pályázaton nyerte el. A játszóterek is
az utóbbi időben újultak meg, de a legszembetűnőbb azonban a házak külső felújítása volt. Mára
már az összes ház új külső burkolást, és ezzel együtt hőszigetelést kapott, a lakóközösségek
áldozatainak hála. A területnél még mindenképp meg kell említeni a Falujárók útján található
gesztenyesort, amely a nyári és koraőszi időszakban meseszép látvánnyal örvendezteti meg a
környékbelieket (13. kép). A városrész legnagyobb problémája azonban a parkolás. A lakók nem
igazán tudják elhelyezni járműveiket.

13. kép Lakóépületek sora a híres gesztenyefasorral [az út bal oldalán] (saját fotó)

5.5. Újtelep
A városrész tipikus egy kertvárosi kerület, amelyet az 1950-es években kezdtek el beépíteni .
Szabályos négyzethálós utcák jellemzőek a Falujárók útja – Hatvani út – Laktanya által lehatárolt
területen. A tipikus lakónegyed Falujárók útja és Hatvani út által lehatárolt réazében találhatjuk a
VSzC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma-nak (4. ábra 12.
pont) épületét, amely a helyi és környékbeli fiatalok körében igen kedvelt, köszönhetően a jó
kapcsolatokkal rendelkező gépészeti és informatikai szaknak, valamint az országosan is kiemelkedő
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francia tagozatnak. A blokk közepén helyezkedik el a Csengey Gusztáv általános iskola Rákóczi úti
tagintézménye (9. ábra 17. pont) amely színvonalas oktatást.
A terepviszonyok enyhén lejtő talajt mutatnak, de ez nem befolyásolja nagymértékben az épített
környezetet. Új házak már nem épülnek és a városrész sem terjeszkedik, ugyanis teljesen körül van
határolva, belül pedig teljesen beépített. A földszintes kockaházak a jellemzők, de gyakran
előfordulnak egyemeletes vagy beépített tetőtérrel rendelkező házakat, esetenként modernebb
formákkal is találkozhatunk. A telkeken gyakrabban találkozhatunk kertműveléssel, mint a Síklaki
hegyen, de ez itt sem jellemző. A füvesített, fásított felületek a jellemzők itt is. A magastető a
jellemző, viszont a modernebb házakon találkozhatunk lapostetővel is. Az utcák

14. kép Házak az Újtelepen (saját fotók)

aszfaltozottak, 2017-ben az utolsó már-már kultikussá vált macskakövezett utca is aszfaltburkolatot
kapott. (Érdekessége ennek az utcának még, hogy megtalálható az egyik lámpaoszlopon egy
hangszóró, amely a laktanya virágkorában a településen tartózkodó katonákat tájékoztatta, illetve a
lakosságot egy esetleges katonai támadás esetén.) Az úttest és a járda közti zöldsáv jellemzően
bokrosított, de néhány ház előtt fákat is ültettek. Általában talpazatra épített oszlopok közti fakerítés
a jellemző, de kovácsoltvas kerítéssel és kapuval is találkozhatunk. A falak vakoltak, színezésük
kerüli a feltűnést. Kő és téglaburkolat nem jellemző esetleg a kerítések és házak talpazatán, de a
jellemző ezeken a helyeken is a kőporos díszítés. A terület legnagyobb hátránya a többivel
szemben, hogy nincs közösségi tere, ahol akár egy téren, akár egy parkban vagy csak akár kültéri
padokra is leülve találkozni tudnának az emberek. Akinek ilyen igény van annak a többi városrész
köztereit kell igénybe vennie. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a város talán legnyugodtabb
területe ez.
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5.6. – Békekert és történeti lakóterületek
Ezt a városrészt több egymástól építészetileg elkülönülő terület alkotja, viszont a városban
betöltött lakószerepük illetve az egymással szomszédos fekvésük miatt mégis egyszerre kell róla
beszélni. A településrész központjában található a katolikus templom (9. ábra 8. pont)és a Tabán tér
(9. ábra 10. pont) ahol 1848-49-es hősök emlékműve áll. A városi temető, amely több felekezet
közös használatában áll is itt található. (9. ábra 6. pont) A városrész egyik jellegzetessége, hogy pár
utca ellentétes irányú forgalma két külön terepszinten közlekedik, (pl. Széchenyi utca).
Tulajdonképpen 3 elkülönülő területről kell beszélni. A Békekert a város egyik legrégebben lakott
területe. A domborzat jelentősen befolyásolta az épületek kialakítását, tekintve, hogy a terület egy
erős lejtésű észak-déli irányú domboldalon áll. Emiatt nagyon kicsi telkek alakultak ki, sokszor csak
éppen egy lakóépület található rajta, kertre hely nem is marad. Ezenkívül jellemzőek a támfalak,
amelyek sokszor akár 5 méter magasak is lehetnek. Fontos, hogy a terület rendezett tömegformát
mutasson ezekkel a sajátosságokkal együtt is, mivel a település csaknem egészéről rálátni. A házak
egyszintesek, esetlegesen felújításkor néhány beépített tetőtérrel bővült. Jellemzően utcafrontra egy
vagy kettő ablak néz bejárat az oldalkertek felől jellemző. A falak jellemzően vakoltak fehér vagy
halványsárga színezéssel. Kiégetett agyagcseréppel fedettek a tetők, a kerítések alacsony talpazatra
épített oszlopok közötti fa vagy fémpálcák, de drótkerítéses megoldásokkal is találkozhatunk. A

15. kép Felújított egyszintes ház kis telken, háttérben támfal (saját fotó)

telkek kis területe miatt ezek a kerítések rövidek, sokszor a házfal határolja a telket. Az utcák,
közterületek keskenyek átlagosan nem érik el a 6 méter szélességet, de van ahol mindössze 2-3
méter keskenyre szűkülnek a rendezetlen, kacskaringós utcák, amelyek közül többön szilárd
burkolat sincs. A városvezetés egyik legfontosabb célkitűzése a mellékutcák 100%-ig szilárd
burkolattal ellátása, ennek a tervnek fő fejlesztési területe a Békekert lehet. Jellemzőek a
gyalogosutak, lépcsők, egyirányú utcák. Zöldfelülettel nem igen találkozhatunk a közterületen,
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mivel sokszor járdának sincs hely, a gyalogos és járműforgalom egy úttesten történik. A laposabb
területeken, a nagyobb telkeken gyümölcsfák és gyepesítés jellemző. A területen a környékbeli
gazdák borospincéit találhatjuk meg, amik közül sajnos sok elhagyatott vagy beomlott.

16. kép Kereszteződés a Békekertben, szemben egy boros pince bejárata (saját fotó)

A terület második része a Tavasz utca és Szőlő utca környéke. Ez a csak pár utcából álló
területegyüttes kiemelkedik a környezetéből. Domborzati viszonyai közel azonosak a Békekertével,
de támfalakkal csak elszórva találkozhatunk. A Tavasz utca a domb gerincén fut végig, míg a Szőlő
utca két domb közti völgybe, mélyedésbe. A házak itt a domborzat viszonyaihoz alkalmazkodnak,
sokszor több szintesek, de egy szint nem húzódik végig a ház alapterületén, hanem úgymond a

17. kép A ház a domborzati viszonyokat nem bontja meg (saját fotó)

domboldalra felépül (17. kép). Ezek következtében is jellemzőek a bonyolult formák, illetve a
modern építészet és a mediterrán hatású házak. A falak vakoltak, lágy színűre festettek sokszor
találkozhatunk kő- és téglaburkolattal. Jellemzőek a kerítések, a házak nem mindig a telek az
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utcafronti szélére települnek, hanem néhány a kerítéstől 20-30 méterre, köszönhetően a nagyobb
telkek biztosította területnek. A terület tömeghatása a Síklaki hegyen találhatóhoz hasonlít, de a
kertekben több fával, zöldfelülettel találkozhatunk, jobban összeépült a környezettel ez a terület,
mint bármely másik Aszódon.

18. kép A területre jellemző házak egyike (saját fotó)

A harmadik terület a Széchenyi út és a Berkes utca által határolt terület, amelyen szabályos
négyzethálós utcaszerkezet található. A területen egy- és kétszintes házak láthatóak, sokszor
beépített tetőtérrel. Az utak burkoltak, zöldsáv található a házak előtt füvesítve vagy bokrosítva. A
házakra a visszafogott színezés a jellemző, a kerítések talapzaton álló oszlopok közti fa vagy
fémpálcák. Ez a terület az Újtelepre hasonlít igazán, csak jóval kisebb kiterjedésű. A nyugodt
kertvárosi hangulatot a közeli Széchenyi út teherautó forgalma zavarhatja csak, amik a közeli Iklad
gyártelepére vagy Nógrádkövesd bányája felé hajtanak.

5.7. – Intézményi területek és a vasútállomás
A vasútállomás (9. ábra 7. pont) a település életének szerves részét képezi. A története
1864-ig nyúlik vissza, amikor is átadták a Pest-Hatvan vasútvonalat. 1896-ban tovább nőtt az
állomás forgalma, hiszen az Aszód-Balassagyarmat-Losonc vasútvonal megnyitásával vasúti
csomóponttá alakult, Nógrád vármegyét vonattal csak aszódi átszálással lehetett megközelíteni. A
XX. század elején a megnövekedett forgalom ellátására új épületet kapott. A II. világháborúban a
kétszintes épület megsemmisült, helyette egy egyszintes épült, amely egészen 2018-ig állt.
Időközben az állomás forgalma folyamatosan csökkent az autóbuszok térhódítása miatt. Tavaly
megkezdődött felújítási munkák a Budapest-Hatvan vasútvonalon, ennek részeként, pedig az aszódi
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állomást is a vázáig lebontották építése még most is tart. Az új állomás aluljáróval és fedett
peronokkal ellátott lesz.
Az Aszódi Javítóintézet (9. ábra 11. pont) története a kiegyezésig nyúlik vissza. A
dualizmusban elfogadott törvénykönyv kimondta, hogy a fiatalkorúaknak és gyengeelméjűeknek
más büntetésvégrehajtási intézményekben kell büntetésüket letölteni, mint a többi bűnösnek. Ennek
értelmében 1883. június 14.-én Wagner János építőmester irányítása alatt elkezdődött az
épületegyüttes építése. Érdekesség, hogy Wagner vasúti síneket használt a tetőszerkezet építéséhez.
1884. augusztus 14.-én érkeztek meg az első növendékek. Az intézmény folyamatosan bővült és
csak az 1900-as évek közepére nyerte el a mai formáját. (Asztalos, 2019) Főépülete alagsor plusz 3

119. kép A Javítóintézet főbejárata, parkja és szökőkútja (saját fotó)

szintes. Falfelületén a vakolt pasztell árnyalatú sárga falon látható kő- és téglaburkolat van (19.
kép). A tetőszerkezetének jellegzetessége a két toronyszerű kialakítás (20-as kép), amellyel a város
déli látképében mára ikonikus szereplő. Az intézmény nevelési területét A Baross utca felől tégla
agyagú talpazatra épített oszlopok közötti kovácsoltvas elemekből áll, míg a többi kevésbé szem
előtt lévő szakaszon 3-4 méter magas szögesdróttal ellátott betonkerítés határolja. A körülötte lévő
házak szolgálati lakásként funkcionáltak, mára azonban családok is laknak itt. A házak általában
földszint plusz 1 vagy 2 emeletesek, stílusukban a javítóintézetfőépületére hajaznak. Zöldterületek
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szempontjából mindenképpen kiemelendő a javítóintézet parkja, ahol terebélyes fákkal és
növénykülönlegességekkel találkozhatunk.

20. kép Az épület jellegzetes tetőszerkezete

A volt laktanya (9. ábra 15. pont) is itt található, amely anno több ezred állomáshelyéül
szolgált. Ma azonban már az enyészeté lett a terület. Ma egy kerítéssel elzárt őrzött területről van
szó, ahová a belépés tilos. A bent lévő ingatlanállomány erősen leromlott, omladozó falak házakban
kinőtt fák jellemzik. Zöldfelülete jelentős a város mikroklímája szempontjából.

5.8. – Gazdasági területek
Aszód déli részén a Pesti út (3-as számú főút) keleti oldalán találhatunk jelenleg is bővülő
ipari parkot. A régebbi területek az út nyugati oldalán helyezkednek el ahol az aszódi malom
sílóinak monumentális képe nagyban meghatározza a város látképét a Budapest felől érkezők
számára. Ipari teleppel még a város keleti részén találkozhatunk ahol főleg közlekedési, logisztikai
és járműkarbantartási telepeket találhatunk. A nagy telkeken kiépülő telepekre jellemző a
rendezettség, nem toldalékosan kiépülő szerkezeti egység. Az egyes telepeken az anyaghasználat és
a tömegforma egymással összhangban van, azonban ez a szomszédos telepekről nem mindig
mondható el. Jellemzően egy szintes épületekről beszélhetünk. A telepek legmeghatározóbb
épületei egyértelműen a főépületek, amelyek az egész vállalatot kívánják tükrözni
megjelenésükben. Az ipari tevékenységek színhelyei a
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212. kép A gazdasági terület, jellemző épületformája (saját fotó)

csarnoképületek hol betonból, téglából, hol konténerelemekből épülnek (21. kép). A tetők is
változatosak, hiszen találkozhatunk lapostetővel is, de a legjellemzőbb mégis a kis hajlásszögű
magastetők. A kerítések is változatosak, hiszen találkozhatunk tömör beton-, áttört-, illetve
hagyományos drótkerítéssel is. A zöldfelületek aránya a beépített területeken jelenleg még
alacsony, de ez az idő múlásával egyre nagyobb lesz. a beépítetlen, fejlesztési területek jelenleg
mezőgazdasági művelés alatt álnak.

6. Összegzés
Aszód városa közkedvelt az itt lakók körében, köszönhetően a jelenleg is zajló gyors
fejlődésnek. Szívesen települnek be új lakosok is, hiszen a település sikeresen megőrizte kisvárosi
hangulatát, az agglomeráció peremén. A Budapestről kiköltözők a csendes mindennapokat, a
vidékről ide költözők pedig a főváros közelségét és a szolgáltatások minőségét emelik ki. A város
képe az idelátogatók számara rendezett, tetszetős. A Galgamente fővárosa címhez méltóan a
térségben vezető kulturális és közigazgatási szerepet tölt be, az oktatást külön kiemelve. A település
jó úton halad afelé, hogy a huszonegyedik század minden igényét kielégítő lakhelyéül szolgáljon a
helyi lakosoknak.
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