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Tisztelettel meghívjuk 
Aszód, Iklad, Domony minden polgárát, 

hogy együtt üljük meg augusztus 20-án 11 órakor 
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK 

ÉS A MAGYAR ÁLLAMISÁG ÜNNEPÉT!

Programunk színhelye a Podmaniczky-kastély udvara, 
rossz idő esetén a Kollégium Díszterme lesz.

ü n n e p i m ű s o r :

11,00 óra: 1. Himnusz - közös éneklés
2. Köszöntő
3. István király intelmei Imre herceghez

(részletek)
4. ünnepi beszéd
5. Kenyérszentelés
6. Díjátadás Iklad községnek
7. A Kereplő együttes műsora
8. Simon István: A nép neve
9. Hol vagy, István király? - közös éneklés
10. ünnepélyes zászlófelvonás
11. Szózat - közös éneklés

Kérjük polgártársainkat, hogy minél nagyobb számban jöjjenek
megülni a világ minden részén élő magyarok legnagyobb ünnepét!

Lobogózzák fel otthonaikat; tegyék ki a nemzeti zászlót a munka
helyeken is!
legyen ez a nap mindannyiunk számára Szent István, a haza és az 
összefogás keresztény/keresztyén ünnepe!

Szervezők

A SZOBOR 
és a tények

Figyelemre méltó cikket olvashattunk az 

Aszódi Tükör 3. számában a Szabadság 

téri emlékmű témáról.

A cikk szenvedélyes lendületét részben 

megértem, hiszen nemcsak a szerző, ha

nem e sorok Írója (nem nőst, hanem az 

emlékmű lebontása utáni napokban és at

tól kezdve többször, mondhatnám ál

landóan) sürgette a község vezetőit, 

hogy állítsák ismét fel Morzsa-Morhardt 

alkotását. Hogy hol? - erről majd ké

sőbb. Előbb tisztázzunk egy történelmi 

tényt, ami kevésbé ismert.

Az első világháború utáni években (az 

esetek túlnyomó többségében a 20-as 

években), szerte az országban, mondhat

nánk minden faluban hősi emlékművet 

vagy emléktáblát állítottak az 1914-18 

között elesett katonák emlékére. Ezek 

művészi kivitele különböző, ám szinte 

mindegyikre az volt a jellemző, hogy 

név szerint felsorolták az elesetteket, 

tehát kegyeleti jelleggel létesültek. 

Különböző alkalmakkor (Halottak napja, 

nemzeti ünnepek alkalmával stb.) e 

szobrok, emlékművek lábánál elhelyezték 

a hozzátartozók, a község lakói az em

lékezés virágait, mécsest gyújtottak, a 

halottakra emlékeztek.

így volt ez Aszódon is. Az evangélikus 

és a római katolikus templom falán meg

találhatjuk az emléktáblákat, a névso

rokkal, alkalmanként az emlékezés virá

gai is ott díszlenek.
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A Szabadság (Fő) téren felállított em

lékművet azonban nem kegyeleti megfon

tolásból létesítették. Ez kitűnik abból 

is,hogy a felállításának, felavatásának 

ideje 1941. november 4-e, vagyis a má

sodik világháború kellős közepe, amikor 

szükség volt a harci szellem élesztősé

re, ébrentartására. A múzeumban lévő 

fényképeken azt látjuk, hogy a sokaság, 

mint háttér előtt a helyi fegyveres 

alakulatok rohamsisakba öltözött kato

nái (a majdani "hősi" halottak!) töltik 

be a teret, egy másikon pedig egy tes

tes, rohamsisakos főtiszt éppen az ava

tó beszédet mondja. Az emlékművön név

sor nincsen, csupán a kőbe vésett év

szám: 1914-18, van viszont egy hatalmas 

kard, amely nem annyira a múltra, mint 

inkább az akkori jelenre, a háborúra 

figyelmeztet.

Személy szerint az emlékművet először 

1953-ban, majd 1955-től naponta láttam. 

Én nem emlékszem egy olyan alkalomra 

sem, hogy itt valamikor is virágot he

lyeztek volna el, gyertyát gyújtottak 

volna. Érdeklődésemre azt mondták, hogy 

a fenti időpontok előtt sem volt ez 

jellemző. Az viszont igaz, hogy állapo

ta fokozatosan romlott, senki nem törő

dött karbantartásával. Vagyis ez az em

lékmű sohasem volt olyan "kegyeleti" 

jellegű, mint mondjuk a névsoros emlék

táblák a templomok falán, mert a puszta 

kövek senkinek sem jelentették az emlé

kezést, azt a fájdalmas gondolatot és 

érzést, mint amikor apjuk, nagyapjuk 

nevét olvashatták az emléktáblákon.

Mindazonáltal az emlékmű lebontása még

sem volt szerencsés, vagy ha már lebon

tották, akkor azonnal más helyen (sze

rintem más jelleggel)■ fel kellett vol

na állítani. Hogy a helyébe állított 

modern Niké szobor milyen szintű alko

tás, kinek, mennyire tetszik, az megint 

más kérdés, amibe nem érdemes belebo

nyolódni. Azt kell most keresni, hogy 

hol, milyen módon és jelleggel állítsuk 

vissza Morzsa-Morhardt Gyula emlékmű

vét?!

Ezzel kapcsolatban legelőször is tisz

tázni kell: világháborús vagy kegyeleti 

emlékművet akarunk felállítani. Azt 

hiszem, abban mindenki egyetért, hogy

csak az utóbbit lehet választani. Ha 

tehát kegyeleti emlékművet akarunk ál

lítani, akkor nem szabad ragaszkodunk 

az első világháborúhoz, mert azóta tör

tént egy második világháború is, mely

nek során elesett aszódi katonák, pol

gári személyek emlékét köztéren sehol 

sem jelölik, csupán a munkásmozgalom 

mártírjainak emléktábláit helyezték el 

a róluk elnevezett utcákban, továbbá az 

elhurcolt zsidóknak emeltek a zsidó te

metőben emléktáblát, amit sajnos szét

törtek, meggyaláztak.

Javaslom: Morzsa-Morhardt Gyula emlék

művét kegyeleti jelleggel állítsuk 

helyre, mégpedig úgy, hogy azon szere

peljenek az I. és a II. világháború 

elesett katonái, a harcokban elpusztult 

polgári személyek, az elhurcolt és ki

végzett baloldali érzelmű aszódi lako

sok és a haláltáborokban megsemmisített 

aszódi zsidók nevei is. Ők mindannyian 

a háborúk áldozatai voltak!

A következő kérdés: hol legyen az em

lékmű?

Azt hiszem, nagy hibát követnénk el, ha 

rombolással kezdenénk az emlékmű 

visszaállítását, vagyis a régi helyére 

állítanánk vissza. Egyrészt azért, mert 

Niké (a görög mitológia szerint a győ

zelemistennője) nemcsak a szövetséges 

nemzetek második világháborús győzelmé

re emlékeztet, hanem (hogy csak egy 

példát ragadjak ki a sokból) az 1849-es 

tavaszi hadjárat e vidéken zajló dicső

séges csatáira és győzelmeire (hatvani, 

aszódi, isaszegi stb.) is emlékeztet, 

annak is emléket állít; másrészt a rom

bolás-építés roppant anyagi költségeket 

jelentene a községi háztartásnak.

Milyen lehetőségek kínálkoznak? Aszódon 

roppant kevés a tér, a tágas utca, ahol 

építészetileg is elhelyezhető az emlék

mű. A Baross tér elhanyagolt, kiesik a 

település lakóinak mozgásteréből. Az 

Újtelepen nincsen köztér, a Lakótelep 

és a zsidó temető feletti terület tel

jesen új városrész, melynek lakói je

lentős többségükben nem helybéli szüle

tésűek, nincs kötődésük a jelölt nevek

hez. A római katolikus templom előtti

tér (Tabán) kicsi. Tehát két alternatí

va marad csupán: a Fő tér vagy a temető 

(esetleg a Széchenyi úti temetőfeljáró 

előtti kis tér?!). Bár a temetői le

hetőségek mellett is sok érv sorakoz

tatható fel, mégis azon az állásponton 

vagyok, hogy (figyelembe véve a kegye

leti szempontokat, továbbá a műnek a 

község egészére lakóinak vallási hova

tartozására és pártállására tekintet 

nélkül - kiható jelentőségét) a Fő te

ret válasszuk. Még akkor is, ha vannak 

fenntartásaim, hasonlóak egyébként, 

mint a már jelzett cikk írójának.

Az egész témát tehát józanul, indulat

mentesen kell végiggondolni, meghall

gatni a szakembereket (építész, kerté

pítő stb.), az érdeklődő lakosokat, 

majd ezt követően dönteni és végre fe

lállítani a kegyeleti emlékművet.

Javaslom továbbá, hogy az emlékműre, 

annak ívelt részére az 1914-1918 mellé 

kerüljön fel az 1941-1945, a kard he

lyére pedig a fent meghatározott, név

vel ellátott emléktáblák.

Befejezésül egy teljesen szubjektív vé

leményt szeretnék még rögzíteni: ahhoz 

a nemzedékhez tartozom, melynek tagjai 

átélték (én Budapesten) a második vi

lágháborút. Apám, anyám az elsőt is. 

Családunknak több tagja halt meg a két 

világháborúban, tehát van kit gyászol

nom. Ezért én anyagi áldozatokra is 

hajlandó vagyok, ha KEGYELETI EMLÉKMŰ

VET építenek, ám "kardos", a háborús 

virtust élesztő obeliszkek és kőmonst

rumok ellen minden porcikámmal til

takozom. Mint ahogyan minden uszítás, 

háborús gyűlölködés és békétlenség el

len is, mert - és ezt bizonyítja XX. 

századi történelmünk - ezek csak a 

pusztuláshoz vezethetik nemzetünket.

Asztalos István
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A KIVÁRÁS VESZÉLYEI
Általános tapasztalat, hogy közéleti, politikai 

vélemény-nyilvánítástól eléggé tartózkodnak, 

vmiakodnak az emberek. Úgy látjuk, hogy a k ö r 

nyékünkön is meglehetősen elterjedt az ilyen 

m a g a t a r t á s .

Innek bizonyára több oka van - múltban és je

lenben. Biztosan oka ennek az is, hogy a több

féle jövedelemforrásra támaszkodó, ezen a v i d é 

ken is jellegzetes családi háztartásokban még 

jobban megmaradt valamiféle biztonságérzet. Ez 

a többféle jövedelemforrás esetenként magába 

foglalja a mezőgazdasági kistermelésből, bedol- 

gn/ásból, ipari, mezőgazdasági főfoglalkozás- 

liúl, különböző mellékfoglalkozásokból, alkalmi 

munkákból származó jövedelmeket. Ebben a vé- 

ilettségérzésben van bizonyos realitás is, ez 

különösen akkor szembetűnő, ha a városi ipari 

munkásság, alkalmazotti réteg helyzetével te- 

•izünk összehasonlítást.

Ugyanakkor rá kell mutatnunk, hogy a mostani 

politikai, gazdasági helyzetünkben a közéleti 

tétlenséggel, a háttérbe húzódással ez a b i z 

tonságérzés észrevétlenül, rövidesen átváltozT 

lmt a kiszolgáltatottság, akár a fenyegetettség 

é r z é s é v é .

Olyan időket élünk, amikor a helyzetünk rosz- 

M/abbodása, de jobbra fordulása is bekövetkez- 

hot. A kétféle esély azonban korántsem egyf o r 

ma, és nem független tőlünk. Az elfordulás a 

köz ügyeitől, a magunkra erőltetett érde k t e l e n 

ség, közömböség egyértelműen rontja a javulás, 

a jövőbeli biztonság esélyeit.

Jó lenne eloszlatni azt a tévképzetet, hogy 

logbiztosabb otthon, nyugodtan, csendben m e g 

várni, hogyan alakulnak majd a dolgok. Hogy a 

baj azt éri, aki megszólal, megpróbál tenni va

lamit.

A legnagyobb veszélyt a nem cselekvés, a k i v á 

rás rejtegeti magában.

Most ugyanis elértük a szabadságnak egy olyan 

fokát, amikor igenis bele lehet szólni a dolgok 

alakulásába. De az is biztos, hogy ez a szabad

ság még nem kiforrott, nem stabil - nem marad 

mng, ha félünk a megszólalástól, ha közömbösek 

vagyunk a közélet dolgai iránt. Ez a szabadság 

i lesúszik a kezünkből, ha nem élünk vele. És ez 

■ szabadság nem valamiféle elvont fogalom, ami

a környék polgárait, dolgozó embereit nem é r i n 

ti. Itt az egyszerű munkás mindennapok értelme 

forog kockán!

Hiszen ki garantálja, hogy a ház körül sok m u n 

kával megtermelt paprikát, paradicsomot, z ö l d 

ségfélét a jövőben is el lehet adni - áttek i n t 

hetetlenül változó gazdasági-piaci viszonyok 

között? Ki lehet biztos afelől, hogy a rengeteg 

fáradsággal felépített új háznak tényleges é r 

téke marad, hiszen az egy pangó, roskadozó g a z 

daságban, fizetőképes kereslet híján g y a k o r l a 

tilag eladhatatlan lesz? Mi a' biztosíték arra, 

hogy az áldozatok árán felnevelt, kitaníttatott 

gyermek tényleg boldogul majd, ha egy k i s z á m í t 

hatatlanul alakuló világban nem lesz m u n k a h e 

lye?

Ma a körülmények olyanok, hogy a túlélést nem 

lehet passzivitással, óvatoskodó kivárással 

biztosítani. Ami ebből kisülhet, az nem túlé

lés, hanem emberhez méltatlan tengődés. Ebből a 

magatartásformából nemcsak az ország, hanem az 

egyén, -a családok romlása is származik.

A gazdaság tartós működőképességét, egyben a 

mindennapok kiszámíthatóságát csak egy demokra

tikus rend biztosíthatja, olyan rend, amihez 

mindenkinek köze van. Ezt pedig hallgató e m b e 

rekkel nem lehet kialakítani.

A hétköznapok a jövőben csak akkor lesznek k i 

számíthatók, áttekinthetők, ha az emberek s z e m 

benéznek a társadalomban, közösségekben zajló 

folyamatokkal, eseményekkel, és részt vesznek 

b e n n ü k .

Mi, az MDF csoport tagjai nem elsősorban azt 

kívánjuk, hogy a közéleti, politikai nézeteiket 

vállalók, azoknak hangot adók feltétlenül h o z 

zánk csatlakozzanak. Mi azt szeretnénk, hogy 

ezek a nézetek felszínre kerüljenek, és a m i n 

dennapjaink alakításán keresztül jó irányba t e 

reljék jelenünket, jövőnket. Olyan idők járnak, 

amikor a megfelelő helyen kimondott akár egy 

szó, vagy csak a jelenlét, az érdeklődés is je

lez, jelent valamit, és hat a dolgok alakulásá

ra .

Aki ezt vállalja, az nemcsak a közösség, hanem 

saját sorsáért is tesz valamit.

Aki ezt nem teszi - holott megtehetné -, az nem 

egyszerűen kimarad valamiből, hanem közössége 

sorsának, egyéni emberi létének igazi felemel

kedése útjába épít akaratlanul akadályokat. A 

megnyilatkozás, állásfoglalás élményét sokan 

átélik manapság.

Mi azt szeretnénk, ha még többen lennének.

Aszód és Környéke 
MDF Csoport
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M E R R E  TA R T A Z  IFJÚSÁG?

A kérdés egyike a l e g e l k o p t a t o t t a b b a k n a k , v á 

laszolni rá egyértelműen szinte lehetetlen.

Nem is próbálkozom a felelettel, megelégszem 

azzal, hogy a kérdést azoknak teszem fel, akik 

a nagyközségben emberközeli kapcsolatban van

nak, voltak fiataljainkkal.

❖ ❖
Elsőnek Detre János evangélikus lelkészt kerestem fel:

- Elvi alapvetés: az egyház tanítói szolgálatának alapja 
Jézus parancsa. Arra utasította tanítványait, hogy tanít
sák az embereket. Azóta ezt a feladatot a szülők, a ke
resztszülők és a gyülekezet hordozza. Az aszódi gyüleke
zetben többrétű munka folyik a fiatalok között. Az is
kolai hitoktatás, a konfirmáció, a vasárnapi iskola (gyé

rnek bibliakör) előkészítik, megalapozzák az ifjúsági mun
kát. A gyülekezetben a legfiatalabb munkaág az ifjúság 

összegyűjtése és együtt tartása. Hosszú szünet után né
hány éve vált lehetségessé, nyíltan.

Alapvető feladatnak tartjuk azt, hogy a fiatalok életében 
felbukkanó erkölcsi kérdéseket megtárgyaljuk, és közösen 
keressük meg a keresztyén választ és utat. Nagy hatással 
volt a fiatalokra a szerelemről, a házasságra felkészü

lésről, a munkáról és tanulásról folytatott beszélgetés

sorozat. Az ifjúsági órára olyan felnőtteket hívtak meg, 

akikre példaként felnézve tehették fel kérdéseiket az 

élet különféle, őket foglalkoztató dolgairól. A példaké
pek és életpéldák hasznos nevelőnek bizonyulnak az ifjú

ság gondolkodására és életére. Az ifjúsági kör nyitott. A 

legfiatalabbakat is barátian fogadják, bíztatják, hívo
gatják, befogadják maguk közé. Az igehirdetésre mindig 
más készül föl közülük. Énekeiket gitárokkal és orgonával 
kísérik. A vasárnapi istentiszteleteken mindig egymást 

váltva az orgonánál a kántori szolgálatot is ellátják. 
Órákat tudnak együtt tölteni vidám beszélgetéssel, játék
kal, egy-egy kirándulással. Évek óta a szilvesztert 

együtt töltik a gyülekezeti teremben. Saját programjuk 
kedves időtöltést jelent számukra.

Ezt a szellemet viszik magukkal az országos konferenciák

ra és körzeti találkozókra, ahol hasonló gondolkodású fi
atalokkal találkoznak. Aktívan kapcsolódnak be a beszél
getésekbe, nyitott szemmel keresik és fedezik fel az 
újat. Többségük tagja a gyülekezeti énekkarnak, és nem 
riadnak vissza a munkától sem. Jó szellemben van együtt 

az általános iskolás, a gimnazista, az ipari tanuló, a 
főiskolás, a teológus. Magatartásukon, kiegyensúlyozott 

életükön, kulturáltságukon látszik, hogy van példaképük, 
Jézus közelében nevelődnek.

Az egyház mindezt abban a tudatban végzi anyagi áldozatot 
sem kímélve - hogy így komolyan végzi a feladatát: tanul
nunk és tanítanunk kell megtartani mindazt, amit Jézus
n o r a n r c n l  + ••

Baranyi Tamástól, Domony község evangélikus lelkészétől 
Szikra János - lapunk szerkesztőségi tagja - kért véle
ményt:

- Munkám, időm túlnyomó része az ifjúsággal kapcsolatos. 

A domonyi és a vácegresi gyülekezet lelkészeként tanévben
- konfirmandus oktatás idején - 8-20 órát töltök hetente 
fiatalokkal. . Az ifjúság munka lényegileg a konfirmációi 
oktatás, amely a legerőteljesebben evangélikus jellegű. 

Igen nagy hangsúlyt fektetünk az énektanításra. Hiányos

ság, hogy ma Magyarországon keveseket kivéve - nem éne
kelnek a gyerekek. A gregoriántól a mai zenéig, nemes me
lódiákba tiszta gondolatokat foglalva megismerni, tudni, 
énekelve visszaadni - csodálatos élmény az éneklés, neve
lőhatása fölmérhetetlen. Szeretnek és tudnak is énekelni 
a mi fiataljaink, az ének szeretete végigkíséri egész 
életüket. Az ifjúsági munka nem önmagáért van.

Fő céljai a következők: a fiatalokat integrálni, beépíte
ni a gyülekezet életébe, fölkészíteni őket az egyházszol
gálatra, a benne való részvételre, és fökészíteni a vilá

gi, mindennapi társadalmi életre. Célunk, hogy a fiatalok 
ne a gyülekezet mellett vagy a gyülekezettel szemben él

jenek, hanem találják meg helyüket az egészben, a világ-

A helyi egyházi vezetők után a KISZ egyik volt aktivistá

jának - Pardi ' iszlónénak - tettem fel ugyanezt a kér

dést: Merre tart a mai ifjúság? Meg tud-e újulni ebben a 

nyugodtnak csöppet sem mondható létkörben?

- Sajnos, itt Aszódon nem nagyon érződik a fiatalok köré
ben az új idők szele. Fokozatosan, évről évre csökkent a 
KISZ-es fiatalok száma, és ma ott tartunk, hogy az Aszó
don élő 800-1000 fiatalból mindössze 96 (!!!) a szervezett 

fiatal, de mintha ők is illegalitásban lennének.

Sokszor tettem fel én is a kérdést magamnak: mi lehet en

nek az oka? Érdektelenség? Közömbösség? 'Megváltozott 
szemlélet? Vagy csak egyszerűen az, hogy ma nem sikk, nem 
divat ez? Ma az a divat, hogy fiataljaink nagy része 
(most csak Aszódra vonatkoztatva, és tisztelet a kivétel
nek) a rágógumit unottan csámcsogva, meglehetően unott 
képpel közlekedik, görnyedten, mint egy munkában megfá
radt öregember. Káromkodnak és utálják a világot, utálnak 

maguk körül mindent. Ugyanakkor lehet, hogy rendkívül ér
telmes, sokat érő kis emberkék, csak nem merik saját én

jüket adni, mert ez minden bizonnyal ma szégyen, és il
letlenségnek tűnik a társaságban. És valóban, olyan érzé
se van az embernek, hogy manapság nem szabad őszintének 
lenni, örülni, lelkesedni valamiért, saját magunkat, sa
ját érzéseinket kimutatni. Mert nem divat! Hol rontottuk 

el? Ki rontotta el?

10-15 év nem olyan nagy idő, mégis, nagyon megváltozott 
minden. Hol van az akkori lelkesedés, a hit, hogy van ér

telme annak, amit csinálunk? Harmincegynéhány éves fejjel 

az ember tisztábban látja már a dolgokat. Egy biztos: ha 

nem vagyunk egymáshoz őszinték, eltitkoljuk, leplezzük a 

problémákat, soha nem leszünk arra képesek, hogy megújul

junk. Itt most főleg bizalomra van szükség, a bizalom 

visszaszerzésére. Az ifjúságot egy bizonyos korig a köz
vetlen társadalmi háttér, a család irányítja.

Ha ebből a háttérből pozitív az indíttatás, és az iskola 
is társulni tud ehhez (bár fáradt, ideges, az anyagi meg
becsülés hiányában szenvedő pedagógusokkal ez nagyon ne
héz), talán fel lehet rázni ezeket a gyerekeket az oly 

divatos közönyből. Feltétlenül szükség volna egy olyan 
fiatal vezetőre, aki lelkesíteni tud, akire hallgatnak, 

aki személyiségével magával tudja ragadni a fiatalokat. 

Ha van olyan cél, amiért érdemes küzdeni, akkor még van 
remény. Én bízom abban, hogy azért most elindult valami. 

Hogy a DEMISZ fel tud nőni ehhez a nehéz feladathoz.

Merre tart a mai ifjúság?

Véleményem szerint három irányba. Egy kis része - főleg 

az értelmiségi fiatalok - a túlzott radikális politizá
lást választott úton halad. Egy másik része (sajnos eQyre 

többen) a megélhetés könnyebb, ugyanakkor veszélyesebb 
formáját, a törvényellenességet tartja jónak. A nagyobb 
többség pedig hátat fordítva minden közéleti tevékenység
nek, a saját megélhetéséért próbál küzdeni.

Az utóbbi hetek tragikus eseményei - öt fiatal 

értelmetlen halála - is jeleznek valamit.

Azt a parancsoló szükségességet, hogy ifjúsá

gunk gondjaival szülőnek, tanárnak, hitbéli em

bernek, községi vezetőnek, minden becsületes 

embernek (állampolgárnak) nem a felnőtt fölé

nyével, hanem megértő emberséggel kellene fog

lalkoznia. Ifjúnak és felnőttnek egyaránt nem

csak gyásza kell hogy legyen, hanem tragikus 

figyelmeztetés is, mindenkinek!

Dinnyés László
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T A N Á C S I  H Í R E K
A Inndcn végrehajtó bizottsága az 
19119. Július 25-i soros ülésén 

tárgyalta meg az 1989. I. féléves 
|ián/Ugyl terv alakulásáról szóló 
i'lnntóat, valamint a Költségve- 
O ’il Üzem 1989. évi feladattervé- 

n»k I. féléves teljesítéséről 
w/rtld tájékoztatót.

A prin/Ugyl tervről szóló b e s z á m o 
lóhoz n végrehajtó bizottság fel- 

hívtn o Szakigazgatási Szerv fi- 
uyolmát orra, hogy gondoskodjon 
Invábbrn is a kiegyensúlyozott 
un/dálkodáa fe l t ó t o l o l r ö l , n pdn- 
/llgyl fedezőtök tnknrókou fol-
li.i’.znál ásóról Mimi ik  órilekóhon ,
hogy a domonyl Iskolaépítés vég- 
nzámlájából minél mogaaabb daazog 
kIegyenlítésre kerüljön.

Illrnkodni kell arra,hogy év végén 
minél kevesebb kifizetetlen szám- 

in húzódjon át, és terhelje a kö- 

vntkozö évet.

A Költségvetési üzem 1989. évi 
InI minttorvének I. féléves telje
sítéséről szóló tájékoztató során

a végrehajtó bizottság el i s m e r é s 
sel szólt az üzem által a HM la

kásoknál végzett üzemi munkákról, 

s az eredményes I. félévről. A 
sikeres üzemi I. féléves te l j e 
sítés mellett azonban felhívta a 

figyelmet a munkamorál javítására

A tanács elnöke elismeréssel 

szólt az lkladl Elöljáróság és 
HNF Bizottság eredményes egy ü t t 

működéséről, mely szerint köz- 
aégszépítö munkájukkal elnyerték 
a "Tisztaságot, rendet k ö r n y e z e 
tünkben!" című pályázatot, amely 
600 ozor Ft-ot hozott az ikladiak 
"konyhájára"I

*
A Dunakeszi Városi Tanács V é g r e 
hajtó Bizottságának felhívását 

meghallgatva az aszódi végrehajtó 
bizottság úgy foglalt állást, 

hogy csatlakozik a felhíváshoz, 
mely szerint augusztus 20-án ü n 
nepélyes keretek között felvonja 
a Magyar Népköztársaság n a g y m é r e 

tű nemzeti zászlaját, amely az év 

minden napján hivatott a helyi 
népképviselet j e l k é p e z é s é r e , a 

népképviseletnek a mindennapokban 

való jelenlétének és részvételé

nek kifejezésére.

A zászlócserét helyi jelentőségű 

esemény évfordulója alkalmából 
végzi el, s helyébe új zászlót 
von fel, jelezve ezzel is a fo
lyamatosságot, kiemelve az ü n n e p 
nek a község életében való je l e n 

tőségéti ^

Az aszódi rendőrőrs vissza á l l í t á 
sával kapcsolatban a tanács e l n ö 
ke tájékoztatót adott, mely s z e 

rint 1990-től erre sor kerül, 15 

fő rendőr biztosításával. A BM 
alkalmazottak településhez való 
kötését - igény szerint - lakások 
biztosításával kell megoldania a 

nagyközségi tanácsnak.

ip
Domonyvölgy őslakos terület la

kói, valamint a víkendház-tulaj- 
donosok vízműtársulatot szervez

tek. Az érdekeltségi hozzájárulás 
díja 30.000 Ft. A létrehozott 

Szervező Bizottság a belépési 
nyilatkozatok begyűjtését végzi.

ÉPÍTÉSZ-SZEMMEL ASZÓDON
2. rész

Hogyan kell megtervezni ezt a régi-új főut- 
oát?

A rendezési tervnek ki kell terjednie minden 
részletre. Legelőször fel kell térképezni azo- 
lwit, a piaci tényezőket, amelyekről az előbb 
lionzéltem. Ezután vázlatos terveket, alternatív 
Javaslatokat készítenek a tervezők, szem előtt 
Inrtva az utca egységes képéből, a történeti 
k ö r n y e z e t b ő l , a község, az érintettek közös ér

őnkéiből eredő szempontokat. A terveket ezután 
n lakók, az érintett intézmények, az ü z l ettu
lajdonosok és a szélesebb nyilvánosság elé kell 
Irtrnia a tanácsnak. Meg kell vitatni, egyeztet

ni, módosítani, finomítani.

A tanács tehát nemcsak beruházó lenne és nem 
is csak hatóságként szerepelne?

Pontosan. Végső soron ez egy stratégiai terv 

lenne a tanács kezében, ami hosszabb távon 20- 

í’3 évre zsinórmértékül szolgál számára (és a 

község számára) az átalakításokhoz, építések
hez. A tanácsnak ebben menedzselési feladatai 

lennének elsősorban, helyzetbe kell hoznia a 
gazdákat, az építtetőket, a mi esetünkben a fő

utcán érintett cégeket, tulajdonosokat.

Hogy érti azt, hogy helyzetbe kell hoznia 
őket?

Először is: engedi őket építeni, átalakíta

ni, felújítani. Másodszor: nem hagyja őket m a 

gukra. Jő terveket, jő tervezőket szerez, ösz- 

szehangolja a szándékokat és lehetőségeket, de 
kényszeríti is őket a közös, az egész érdekei
ből eredő k ö vetelmények betartására.

Vegyünk egy példát! Ha a magánpresszó az egész 
régi házat, amiben az üzlete van, meg akarja 

vonni és át akarja alakítani étteremmé, akkor a 
Innáos segítse, esetleg támogassa is, de ne en
gedje, hogy a maradék két keresztosztású pol- 
i. irház-ablakot is kiüsse, és hármasablakot vagy 
alumínium kirakat-portált tegyen a helyükbe. Az

Tóthné Lajkó Ilona 

szervezési előadó

átalakítás arra kell alkalmat adjon a tan á c s 
nak, hogy érvényesítse városszépítő terveit: 
v i sszaállítsa a régi homlokzat-jellegét - a le

vert díszeket is -,természetesen az új funkciót 
figyelembe véve.
Biztos vagyok abban, hogy mindez üzletileg sem 
lesz hátrányos a tulajdonosnak: hangulatos, pa

tinás vendéglője lesz a főutcán.

Itt nemcsak presszók vannak. Ez egy zsúfolt 

utca üzletekkel, magánházakkal.

- Bizony, nem könnyű ezt megoldani. A Kossuth 

Lajos utca nagyon túlterhelt, elsősorban az át
menő forgalom miatt. Enyhíthet ezen a tsz át

szervezés, netán a további európai haderőcsök

kentés. A forgalommal és a parkolás gondjával 
mégis számolni kell. A gond az, hogy szűk a 

hely az úttest és a házak között. A Szabadság 
téri torkolatnál és a Postától felfelé még m e g 

maradtak a fák, a középső, leginkább igénybe 

vett szakaszon már kipusztultak, és az autók 

lassan a járdán parkolnak.

Furcsa megfigyelés: a magánházak előtt általá

ban ép sövénysor, fák védik a járdát, a háza
kat, gondozottak az ágyások, a züllés nyomait 

összevissza járdaburkolat, eltüntetett sö

vény, gyep, fák, kiherélt portálok, homlokzatok

- a többi portánál találjuk.

- Van-e értelme éppen ebben a rossz gazdasági 
helyzetben ezzel foglalkozni?

Igen. Ilyen szempontból Aszód jó időben kezd 

a főutca rendbetételéhez. Az újra éledő gazda

szellem komoly erőt jelenthet, és segítségére 

lehet a tanácsnak, a közösségnek ebben az ak
cióban, ha megbecsüli, komolyan veszi és támo
gatja a tulajdonosok kezdeményezéseit.

Remélem, hogy ebben a munkában Önökre - a 
Makona Kisszövetkezetre - is számíthatunk.

- Természetesen. Állunk rendelkezésükre.

- Köszönöm a beszélgetést.

Barthos Zoltánná
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r művaöDí'si ház Közleményei
A Petőfi Sándor Művelődési Ház 1989. s z e ptembe
rétől a következő intenzív, s zakmunkás-képesí
tést nyújtó tanfolyamokat kívánja indítani:

Eladói - vendéglátóipari
- bolti (élelmiszer, ruházati, iparcikk) 
J e l e n t k e z é s : 15 éves kortól 8 általános 

iskolai végzettséggel 

1 éves időtartam, 2 hetenkénti oktatás 
Részvételi díj: kb. 8000 Ft.

üzletvezetői - vendéglátóipari 
- bolti

J e l e n t k e z é s : érettségivel vagy szak m u n 
kás-bizonyítvánnyal

1,5 év (3 félév) - 2 hetenkénti oktatás 
Részvételi díj: kb. 10.000 Ft.

Kazánfűtői tanfolyam
(kisteljesítményű kazánokra)

3 hónapos időtartam (hetenkénti oktatás) 

Résztvételi díj: 5.300 Ft.

FELVÉTELT HIRDETÜNK nyelvtanfolyamokra kezdő és 

haladó szinten:

német 'kezdő

angol kezdő 

német haladó 

angol haladó

gyermek 550 Ft
felnőtt 950 Ft

gyermek 550 Ft
felnőtt 950 Ft

gyermek 650 Ft

felnőtt 1150 Ft

gyermek 650 Ft

felnőtt 1150 Ft

Jelentkezni lehet valamennyi tanfolyamra a M ű 
velődési Ház irodájában, az emeleten, hétfőtől 
péntekig 14,00 - 19,00 óra között, vagy levél
ben .

Címünk: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2170 Aszód, Pf. 9.

UJ LÉTESÍTM ÉNYEINK

KISEGÍTŐT (takarítót) felvesz a Művelődési Ház 6 órás fog

lalkoztatásban 4.500 Ft-os bérrel.

Jelentkezni személyesen a Művelődési Házban lehet.

Szakács szakmunkásképző tanfolyam 
Részvételi díj: 8.900 Ft.

Július 25-én szerény ünnepség keretén 

belül átadták Aszódon a Régész utcai új 
honvédségi lakásokat.
Az Aszódi Nagyközségi Közös Tanács 
Költségvetési üzeme 21 éves fennállásá
nak ez a második legnagyobb beruházása, 
melynek költsége 49 millió Ft volt. A 
lakások ára: 19.804 Ft/m.
Az építkezést Kepics Ferenc, a Költség- 
vetési üzem fiatal főmérnöke tartotta 
kézben.

A munkákban a fenti üzemen kívül részt 

vett a Pest megyei Építőipari Vállalat 
(PÁÉV), illetve igénybe vették a helyi 
kisiparosok szolgáltatásait is. Az 
építkezés a kitűzött határidő előtt egy 
hónappal elkészült, és a műszaki átadás 
során I. osztályú minősítést kapott.

A július 25-i üzembe helyezés, átadás 
lakásonként történt, ahol a lakók sze
mélyesen vehették át az impozáns, szép 

kivitelben elkészült lakásokat.
Az új lakótelep 24 családnak nyújt - 

reméljük - kellemes otthont.

* * *

-------------------------- = ^

KEDVES OLVASÓ!

. ACásaS Z Ó Í > 4bTUKOR
35.

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 
I. évfolyam 4. szám

Megjelenik havonként 
Ara 6,- Ft

Felelős kiadó:
Bagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

Engedélyszám: III/PHF/207/P/1989. 
Cím:

Művelődési Ház
Aszód, Pf. 9. Kossuth Lajos u. 72. 

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban 
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492.

Augusztus 1-én új, korszerű ruházati 
bolt nyílt Aszódon a Kossuth Lajos ut

cában, a volt gyermekruházati bolt he

lyén. Az utcaképbe harmonikusan illesz

kedő tágas, világos üzlet széleskörű 
választékkal várja vásárlóit.

Augusztus 7-én a Művelődési Ház épüle
tének földszintjén megnyílt a T0TÓZÓ- 
LOTTÓZÚ, amely hétfőtől péntekig 13,00 

órától 17,00 óráig várja Fortuna leendő 

kegyeltjeit.

A megnyitón rövid szakmai tájékoztatót 

mondott Kiss Károly, az aszódi Sporte
gyesület elnöke, illetve Porlaki Pál, 
az OTP helyi fiókjának vezetője.

A T0TÓZÚ-L0TTÓZÚ vezetője Pálfalvi Mi- 
hályné, akinek munkájához sok sikert 
kívánunk.

Amennyiben felkeltette érdeklődését az 
ASZÓDI TÜKÖR, kérjük, fizessen elő új

ságunkra.

Előfizetési díj 1 évre: 60 Ft (belföl

di postautalványon vagy személyesen).

Címünk: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2170 Aszód, Pf. 2.

Várjuk egyben szíves véleményét, ész
revételét, javaslatát, mi kerüljön új
ságunkba, miről írjunk, mi az, ami a 

széles közvéleményt leginkább érdekel

né.

Minden érdekel bennünket, ami az embe
reket foglalkoztatja. így közzéteszünk 
kívánságra hirdetéseket, közleménye
ket, kisipari szolgáltatásokat. (A hir

detések ára 10 szavanként 40 Ft.)

Tisztelettel megköszönjük bizalmát, ha 

előfizet újságunkra.

ASZÓDI TÜKÖR SzerkesztőségePardi Lászlóné


