
i. évfolyam 3. szám

Június 26-án az MSZMP reformkö

rének kezdeményezésére a Reform

kor aktivistái találkoztak az 

MDF aszódi csoportjának aktivis

táival.

A találkozó - úgy tűnik - elosz

latott néhány előítéletet. Akik 

részt vettek ezen a beszélgeté

sen, meggyőződhettek arról, hogy 

az MSZMP tagsága is keresi a de

mokratizmus útját, és az MDF ta- 

ok tevékenységének sem az öncé

lú ellenzékiség a lényege, ha

nem: javítani a közösség életét.

Szóba került Aszód szinte vala

mennyi problémája: a nagyközség 

"tisztasága", a rendelőintéze

tek, üzletek hovatartozása, a 

helyi rendőrség kérdése, a la

kosság tájékoztatása, a kastély 

eladása, az I. világháborús em

lékmű visszaállítása, az üzletek 

nyitvatartásának kérdése. Közö

sek a problémáink, közösnek kell 

lenni a megoldásnak is. Ez mind- 

annyiunk egyforma érdeke, füg

getlenül attól, kinek mi az el

kötelezettsége.

Javaslat is született a tanács

kozáson: az aszódi közösségek

képviselőiből (MSZMP, MDF, egy

házak HNF stb.) alakuljon egy 

csoport, amelyik helyzetfelisme

rő tevékenységével, javaslatai

val segíteni tudja a tanács mun

káját.

Utóbb azért én is morfondírozom: 

Nem tudjuk elhagyni jó magyar 

szokásunkat, bizottságot bi

zottságra alakítunk, és a gya

korlati munka megint csak elma

rad. A legnagyobb baj az, hogy 

bár felismerjük a bajokat, a 

megoldás, a cselekvés nagyon ne- 

zen indul be.

Ami változás történt, az még 

mindig csak retorika.

i

Néhány értelmiségi megcsömörlött 

a szavak és tettek, az elvek és 

a gyakorlat lappangó vagy kiáltó

ellentététől - egy atomjaira, 

egyedeire bomlott társadalomban, 

ahol sajátos módon lehetett még 

élnie, boldogulnia annak az em

bernek, aki csak magára és csa

ládjára gondolt.

A találkozón elhangzott egy je

lentős bejelentés is: az MSZMP 

többé nem ragaszkodik a nomenk

latúrához (hatásköri lista).

Magyarul: a vezetői megbízások

hoz ezentúl nem kell az MSZMP 

ajánlása. Döntsenek a felelősök, 

az illetékes vezetők és az in

tézmények dolgozói.

Ez már tett.

Dinnyés László
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• • • és a fákat megkérdette

A Szabadság téren még állnak a fák, de napjaik 
megszámláltattak.
Régéta sürgetett üggyel kezdett nagyon komolyan 
foglalkozni a tanács ezen a tavaszon: helyre 
kell állítani az első világháborűbán elesett 
aszódi áldozatok emlékművét. De hol?

Logikus és az aszódiak számára természetes vá
lasz: a régi helyén. Nem általában a Szabadság
téren, hanem ott, ahol valaha állt, ahová Mor- 
zsa-Morhardt Gyula tervezte.
A hely foglalt. A barokk kastély előtt egy 
rosszul beállított, nagyon modern Niké áll. Aki 
a 30-as útról nézi, szemből, soha nem fogja ki
találni, mi ez. Rakétát inkább lát benne, mint a 
győzelem ősi görög istennőjének mai megjeleníté
sét. Ez csak oldalról látható. Ráadásul, mintha 
rossz tréfát kívánt volna űzni velünk az ÉMÁSZ, 
hátul, a szobor középvonalában áll egy ostornye
les kandelláber.
"Hegye" is van a szobornak!"

Hogy mint alkotás, milyen a Niké, nem tárgya 
írásomnak. Az tény: az aszódiaknak nem tetszik, 
nem szeretik. Nem szeretik, mert az első világ
háborúban elesett szeretteik emlékművét verték 
szét miatta, mert sérti kegyeletüket. És nem 
tetszik, mert "vonalas" ideológiával azt hirdet
ték mindhárom községnek: "Ezt az emlékművet a 
hazánkat felszabadító szovjet hadseregnek állí
tottuk". - És hiába tiltakoztak a józanabbak; ez 
a szobor a fasizmus felett aratott győzelmet 
hirdeti. A felháborodás magasra csapott: szovjet 
hősi emlékművet állítani, akkor, amikor saját 
halottainknak nem állíthatunk?!

Hát így lehet valamit elrontani, ami lehetett 
volna jó is. Niké is állhatna a Lakótelepen va
lahol; modern szobor a modern házak előtt vagy 
között. Lehetne helyet találni neki, lehetne 
szeretni.

De jussunk végre a fákig! A tanács felmérést 
végzett a tavasszal, megkérdezett kb. A00 főt, 
hol álljon az első világháborús emlékmű. Az öt
let nagyon jó, csak az nem, hogy kizárólag két 
választás adatott. Aztán valahogy túlságosan 
felpörögtek az események: a reprezentatív felmé
rés után a tanács (vagy ki/k/?) eldöntötte, hogy 
újra a Szabadság téren fog állni Morzsa-Morhardt 
Gyula alkotása. A tér átrendezésének megtervezé
sével már meg is bízták a KÖZTI-t.

Az új elgondolás a Galga étterem oldalára viszi 
a jobb sorsra érdemes emlékművet. Ki fogják vág
ni a fákat, kiirtják miatta a növényzetet.

Nem baj - mondják az illetékesek - ezek a fák 
úgyis öregek, majd ültetünk helyettük bokrokat.

Nem vagyok szakember, nem vizsgáltam meg a fá
kat. Csakugyan el kell-e pusztítani őket? Le
het, hogy igen. Csakhogy! A 30-as út miatt en
nek a községnek nagyon rossz, szennyezett a le
vegője. Zöld növényzet alig van a főút mellett, 
a Kossuth Lajos utcán álló platánok is haldokol
nak. Az emberek ellen követ el bűnt az, aki rit
kítja itt a fákat! Ha kidőléssel fenyeget vala
melyik, akkor gyorsan ültessünk másikat helyet
te! Nézzük meg, hol van még hely - akad bőven! - 
kérjük ki egy kertészmérnök tanácsát, és fásít- 
sunk gyorsan, mert mindannyiunk életéről van 
s z ó !

A fák némán állnak, nem tudnak segítségért ki
áltani .
Tudom, nehéz egy döntést megváltoztatni. Nehéz 
visszavonni a megbízást valakitől. De tiszte
lettel kérdezem: gondolt-e már valaki arra, hogy 
a kocsma előtt álló emlékműből szeszkazánok pi
szoárja lesz pillanatok alatt?
Tudom, hogy rossz erre gondolni, de kell! (Fő
leg azért, mert Aszódon nincs egyetlen nyilvá
nos W .C . sem!)

A Szabadság téren a két emlékmű nem fér össze. 
Formailag a hatalmas talapzaton álló Niké agyon
nyomja a másikat, - tartalmuk pedig "üti" egy- 
egymást.

Az 1S1A-18-as emlékművet november 2-ára helyre 
akarják állítani. A szándék igazán tiszteletre 
méltó, de úgy érzem, ez most elveszett ügy. Min
den felmérés hitelét a megismétlés biztosítja, a 
kontroll. Ez nem történt meg. Jó lett volna, ha 
az Aszódi Tl)KÖR-ben elolvashatjuk az eredményt, 
ha a végső döntés előtt tájékoztatják a lakossá
got. Az 5000 lakosból hánynak a véleménye dön
tött? Én is kaptam kérdőívet, és én sem küldtem 
vissza. Nem értek egyet egyik helyszínnel sem, 
más javaslatomat pedig senki sem kérdezte.

Nem tudom, személy szerint kik döntötték el ezt 
a kérdést. (Jó lenne tudni!) Kérem azonban őket, 
gondolják meg újra, s kérdezzék meg a egész 
nagyközséget! (Ennek sok módja van.)

A pontosan, eredeti formájában - tehát a kard
dal együtt - helyreállított emlékmű olyan he
lyen álljon, ahonnan többé senki sem akarja el
vinni .

... Még állnak a Szabadság téren a fák...

Hőnigné Zádor Éva 
tanár

MDF vezetőségi tag

Természetes, hogy az első világ- 

háborús emlékmű sorsa mindannyi

unkat foglalkoztat, akik szeret

jük Aszódot. Szívem szerint ma

gam is Hőnigné Zádor Éva múl

tunkba, természeti környezetünk

be lélekkel kapaszkodó vélemé

nyét osztom. Ha azonban az

eszemre hallgatok, megtorpanok. 

Niké ugyanis áll.

Akkor hát legyünk ismét szobor- 

döntögetők? Pusztítsunk el egy 

alkotást? Hiszen épp erről van 

szó: végre teremtsünk már, de

úgy, hogy általa ne pusztítsunk!

Próbáljunk tisztességes kompro

misszumot kötni. Lapunkban teret 

adunk a Hőnigné Zádor Éva véle

ményétől eltérő vagy azt kiegé

szítő javaslatoknak is.

Szerkesztő
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"Első helyezést értünk el!"

Beszélgetés a CAVIT igazgatójával

A Galgamenti víztársulat a Galga 

folyó vízgyűjtő területén lát el 

vízügyi feladatokat. Az aszódi 

Művelődési Ház udvarából lépünk 

be a GAVIT meglehetősen mostoha 

állapotban lévő irodáiba.

Gál Géza igazgató szobájában 

elismerő oklevelek sorakoznak a 

falon.

- A Környezetvédelmi és Vízgaz

dálkodási Minisztérium létrejöt

te óta vízgazdálkodási és víz- 

rendezési feladataink mellett 

környezetvédelmi tennivalóink is 

vannak - mondja az igazgató.

- A közelmúltban milyen nagyobb 

munkákban vettek részt?

- Víztározókat építettünk; az 

elmúlt évben Isaszegen, most 

Püspökhatvan környékén épül a 

vidék egyik legnagyobb víztáro

zója. Hárommillió köbméteres be

fogadóképességű tározó lesz és 

kilenoszáz hektár termőföld ön

tözését teszi lehetővé.

C3erhátsurányban, Galgamácsán, 

Gödöllőn és Aszódon a tanácsok 

megrendelésére csapadékvízelve

zetést, vízügyi karbantartást, 

iszapkotrást végeztünk. Az aszó

di veszélyeshulladék-lerakó ivó

vízrendszerét most építjük, eb

ben az évben ez az egyik legna

gyobb munkánk.

- Aszódon, Ikladon és Domonyban 

milyen feladataik voltak még 

ezen kívül?

- Az Aszódi Nagyközségi Tanács 

részére a múlt évben a Szőlő ut

cai, az idén a Nyár utcai csapa

dékvíz-levezetést végeztük el. 

Ez utóbbi a napokban fejeződött 

be. Ikladon most dolgozunk a fő

út melletti csapadékvíz elveze

tésén és az árokburkoláson.

- Hány dolgozót foglalkoztat a 

víztársulat?

- Átlagosan 90-100 főt.

- Mekkora árbevétellel számolnak 
az idén?

Örömmel nyugtáztuk a GAVIT eredményét. Nem akarunk Unneprontók 

lenni, jó az, ha egy magyar vállalatnak vagy igazgatójának nincs 

különösebb gondja.

Mégis megkérdeztük Gál Géza igazgatót:

1. Mi az elképzelése a Pesti úton megkezdett építkezés sorsáról, 
egyáltalán, mi lenne a rendeltetése elkészülte után az épület
nek?

2. Nem túlméretezett-e az épület?

Gál Géza igazgató válasza:

- Ha lassabban is, mint terveztük, de folytatjuk a GAVIT-telep 
építését. Nemcsak irodaház és raktár lesz elkészülte után az 
épület, hanem szociális, kulturális bázisa is dolgozóinknak.

- Elmegyek az átadásra - búcsúzum Gál Géza igazgatótól, további
eredményes munkát kívánva neki.

Dinnyés László

- 1988-ban 45 millió forint volt 

a termelési értékünk, 1989-ben 

40 millió forint árbevételt ter

vezünk. A megrendelések alapján 

hozzávetőlegesen ezt az értéket 

tudjuk megtermelni, de újabb 

megrendelések esetén nagyobb is 

lehet az árbevétel.

- A szakmai irányítás miként 

ítéli meg a GAVIT munkáját?

- 1987-ben a Közép-dunavölgyi 

Környezetvédelmi és Vízgazdálko

dási Igazgatóság területén műkö

dő víztársulatok között a máso

dik, 1988-ban az első helyezést 

értük el.

Különösebb gondunk nincsen, a 

hétköznapi nehézségeket folyama

tosan megoldjuk. Bízunk abban, 

hogy a lakosság is elégedett a 

tevékenységünkkel.

Szikra János

AVATÁS
Július 1-én Dr. Harmati Béla, a 

Déli Evangélikus Egyházkerület 

püspöke - az aszódi evangélikus 

templomban - lelkésszé avatta 

ifj. Oetre Jánost, aki e szép 

hivatásban édesapját és nagyap

ját követi.

A puritán szépségű szertartáson 

legalább ötszázan vettek részt, 

és akik közel fértek ifj. Det- 

re Jánoshoz, őszinte szívvel 

köszöntötték a fiatal lelkészt.
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T A N Á C S I H ÍR E K

Az Aszúd Nagyközségi Közös Tanács az 1989. május 2-i ta
nácsülésen hatályon kívül helyezte a településfejlesztés
sel (TEHO) kapcsolatos tanácsrendeletet.
A hatályon kívül helyezésben ügy döntött a tanácsülés, 
hogy 1989. jűnius 30. napjával a TEHO-t megszünteti.

Ennek megfelelően határozta meg az 1989. évi mindhárom 
települést érintő TEHO-feladatokat. Ezt követően 1989.jú
nius 19-én 447 aláírással kérelem érkezett, hogy a tele
pülésfejlesztési add 1989. január 1. napjával szűnjön meg 
mindhárom településen.

Az aláírások sorsárdl a tanácsi testületekkel egyeztetve 
azt a véleményt alakítottuk ki, hogy miután a TEHO hozzá
járulásról szóld tanácsrendelete már május 2-án megszűnt, 
ezért a petíciók a nemlétező tanácsrendelet megváltozta
tását kérik, amire már jogilag nincs lehetőség. így az 
aláírásokkal megerősített javaslat nem valósítható meg.

A TEHO szavazása során az állampolgárok 76 %-a fogadta el 
a TEHO fizetését. A szavazás során azokat a szavazókat, 
akikknek a nyugdíja, jövedelme olyan alacsony, hogy eleve 
nem volt fizetésre kötelezhető, az ellenszavazók között 
vettük számításba.

Az egyénenkénti szavazólapokat a Számvizsgáló Bizottság 
egyenként végigvizsgálta, és a 76 %-os szavazási arányt 
ők is megerősítették.
A mostani aláírásokat megvizsgálva, az Adócsoport dolgo
zói megállapították, hogy 93 aláíró befizette az 1989. 
évi TEHO-t, 109 fő nem kötelezhető kivetésre, és 245 fő 
aláíró nem fizette be a településfejlesztési hozzájáru
lást. Megállapította továbbá azt is, hogy 447 aláíró nem 
447 adófizetőt jelent, mert több család családtagja is 
aláírta a kérelmet, s közülük csak egy az adófizető.

Mindent egybevetve, biztosan még igen sok embert foglal
koztat a TEHO sorsa, fizetése, szükségessége. Aszódon, 
Ikladon és Domonyban lezártnak tekinthető az a munka, 
amit a TEHO-ban el kell végezni. Valószínű, hogy a lakos
sági információ hiánya az, ami egy már leezárt ügynek a 
továbbrezgését eredményezte.

A nagyközségi tanács mindhárom településen elvégzi azokat 
a feladatokat, amiket a TEHO-ban felvállalt, és arra szá
mít, hogy az elkövetkezendő években egyre több olyan la
kossági kezdeményezést, áldozatvállalást tud kibontakoz
tatni, ami a település fejlesztését, a lakosság jobb köz
érzetét fogja biztosítani.

Huszár Mihályné 
pénzügyi főelőadó

A Végrehajtó Bizottság tájékoztatót hallgatott meg az 
aszódi rendőrség KMB csoportjának közrenddel, közbizton
sággal kapcsolatos munkájáról.
A tájékoztatóból kitűnt, hogy sajnos, a bűncselekmények, 
elkövetések száma településeinken nőtt az elmúlt évekhez 
képest, amely fokozottabb odafigyelést és munkát követel 
meg a kis létszámú KMB csoporttól.

A lakosság biztonságának megóvása érdekében, az or
szággyűlési képviselőnk közreműködésével a Belügyminisz
tériumtól kérte a nagyközségi tanács az aszódi rendőrőrs 
visszaállítását.

Tóthné Lajkó Ilona 
szervezési előadó

Az 1989. július 3-i soronkívüli tanácsülésen megvitatták 

az alábbi intézmények vezetőinek kinevezését:

Általános Iskola Domony 

Napköziotthonos Óvoda Domony 

Napköziotthonos Óvoda Iklad 

Zeneiskola Aszód

- Járjapka Zsuzsanna

- Wildmann Józsefné

- Mayemé Masznyik Edit

- Rónai Lajos

Az intézményvezetői kinevezések 1989. augusztus 1. napjá

tól szólnak, és a tanács az intézményvezetőket 5 évre 

bízta meg.

A tanács másik igen fontos munkája ezen az ülésen a 

6/1988. (VIII.29.) T.sz. rendeletének módosítása volt, 

amely a lakásgazdálkodásról, a lakásigények társadalmi 

elbírálásáról, a lakásépítés, -vásárlás) helyi tanácsi 

támogatásáról szólt.

A rendelet módosításra került, mely szerint a tanács tes

tületé a 6/1989. (VII.3.) T.sz. rendeletével törölte az 

alaprendeletből a kedvezményes telekvásárlást, s ehelyett 

a későbbiekben Munkáltatói Alapot hoz létre.

Az aszódi tanács végrehajtó bizottsága a június 27-i ülé
sén tárgyalta meg az aszódi Gondozási Központ munkájáról 
szóló beszámolót.
A beszámoló tájékoztatást adott a településen működő - 
idős, valamint az egyedül élő és segítségre szoruld embe
rek megsegítését szolgáló - Idősek Napközi Otthonának 
munkájáról, a szociális gondoskodásról, a Gondozási Köz
pont területi működéséről, feladatairól.

A Gondozási Központ megvalósítására 1988. április 1-jén 
került sor, s a meglévő Idősek Napközi Otthona mellett a 
lakótelepen is létrehozta a tanács az Idősek Klubját, 
ahol a nappali ellátás keretében szociális étkeztetést is 
biztosítanak.
Az intézmény új vezetője igen nagy gondot fordított e lé
tesítmények személyi és tárgyi feltételeinek biztosításá
ra, s a szolid lehetőségek mellett - jelentős társadalmi 
munkával és összefogással - meghitt "otthont" varázsolt a 
kis közösség számára.

Az 1914-18-as emlékmű elhelyezése ügyében - a legutolsó 

tanácsülésen elhangzott javaslatot figyelembe véve - köz

véleménykutatást végzett a tanács.

A kiküldött véleménykérő lapon két - leginkább elfogadha

tónak minősített - helyet jelöltünk meg.

A 400 db véleménykérő lapból visszaérkezett 193, s ebből 

46 a temetőt, 147 a Szabadság teret jelölte meg a szobor 

visszaállításának helyéül.

A Középület Tervező Intézet a szobor elhelyezésének ter

vét elkészítette, s megvalósítására 1989. november 1-ig 

sor kerül.
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ÉPÍTÉSZ-SZEMMEL ASZÓDON
Az Aszódi MDF csoport tudomására jutott, hogy a 

Kossuth Lajos utcát a tanács fel akarja újítani. 

Felajánlottuk ehhez segítségünket: meghívtuk Ek- 

ker Dezső építészt, Makovecz Imre kollégáját, a 

MAKONA Tervező Kisszövetkezet tagját. Vele és 

Kiss Jánossal, a tanács műszaki szakemberével 

bejártuk a községet, majd megbeszéltük a látot

takat.

- Milyenek az első benyomásai?

- Az építész számára az első szembetűnő dolog 

Aszódon, hogy mennyire épen maradt a főutcája. 

Ritka adottság ez manapság, higgye el! Aszód

nak szerencséje volt, elkerülte az "áldás", a 

központi fejlesztési pénzekkel érkező rombolá

si parancs. Kivétel csak a Ferromechanika épü

lete (fekete kripta a sárga polgárházak fölé 

magasodva), a tiszti szálló, meg egy-két most 

épült magánház, amelyek ugyancsak megbontják a 

régi utcasor hangulatát. No meg a botrányos 

Niké szobor, amelyre ráment az I. világháború

ban elesett katonák halotti emléke. Ez joggal 

szálka a polgárok szemében.

- Mit lehet kezdeni ezzel a főutcával?

- Tapasztalatainkból tudjuk,hogy nem elég csak a 

homlozatokkal, a parkolással meg a járdaburko

lással foglalkozni. Még jobban bele kell menni 

a részletekbe, és ezek nem is csak építészeti 

problémák. Fel kell térképezni az épületeket,

tyevő voltam a
Nem mind igaz, ami rémhír! - vallom régóta, még
is felültem annak a tájékoztatásnak, hogy az 
úgynevezett nyílászáró szerkezetek árát is eme
lik.

Fal még nincs, ahová az ablak kellene, így ha
talmas távlatok nyíltak előttem. Olcsót kell 
venni.

Elkezdtem válogatni, ez itt szép nagy, üveges - 
mibe kerül?
Az eladó nem tudta, a cikken nem volt feltüntet
ve az ár.

Megtetszett egy ajtó is: - mibe kerül?
Az eladó udvarias, türelmes, de az ár megint 
csak ismeretlen előtte. Felírta a méreteket: 
majd az irodán!

Megjelentem az irodán, és az árak után érdeklőd
tem. Két hölgy ült az Uvegelválasztók mögött. 
Megvető pillantásukra gyáván belémragadt még egy 
kérdés: a raktárban van egy ablak, az eladó nem
tudja a méretét, de még cikkszámot sem tudtak 
mondani. Esetleges mentségem is bennem maradt:

ismerni kell a fizikai állapotukat, tudni, 

hogy mit lehet velük kezdeni. Az élet folyása 

azonban egyebeket is hoz, és nem lehet megúsz

ni csak kizárólag portálok felújításával még 

akkor sem, ha műemléki körzetről van szó.

Az ingatlanpiacot és az ehhez kapcsolódó tőke

mozgást, befektetési hajlandóságot is komolyan 

kell venni. Tudni kell, hogy melyik házzal, 

telekkel, foghíjjal kinek, mi a szándéka. Ki

nek a tulajdona, ki adhatja el, vagy ki venné 

meg? Nekünk, tervezőknek mindent meg kell is

mernünk, és minden egyes házra, foghíjra esze

rint kell alternatívákat kidolgoznunk. Hiszen, 

ha Aszódra szép jövő vár - márpedig miért ne 

várna akkor elképzelhető, hogy a Kossuth Lajos 

utca emeletes "akar" lenni.

Ahogy a tiszti kaszinó a Szabadság tér sarkán 

földszintes barokk házból épült át egyemeletes 

klasszicista épületté, ugyanúgy lehetne nem 

egy öregebb földszintesből emeletes házat va

rázsolni. Ehhez nem szükséges a régi épületet 

lebontani. A most épülő új magánház a könyvtár 

melletti sarkon nem a legjobb példa az emele

tesre: nem illeszkedik a környezetbe. De a 

posta például milyen jól megfér a többivel? 

csak sárgára kellene festeni. Sok múlik tehát 

a régi és az új viszonyán. Megszüntetve megő

rizni - ez a feladat.

Az interjút a következő számunkban folytatjuk.

Barthos Zoltánná

7azzv-Héi
"kéremszépen, ha én itt hülye vagyok, azért nem
csak én vagyok a felelős. Rögtön okosabb lennék, 
ha kiírnák az árakat a raktárban. Akkor nem áb
rándoznék különféle ajtókon, és nem rabolnám az 
irodai dolgozók drága idejét." De ért még egy 
meglepetés. Az eladó - miután mégiscsak sikerült 
vásárolnom (olcsón?!?) - segített felpakolni, 
udvarias volt, megigérte, hogy kinyomozza azt a 
bizonyos ablakot is: mi a mérete, mennyibe kerül 
vagyis rövidesen titkok tudója leszek.

Furdalt a kíváncsiság: megkérdeztem az eladót, 
mióta van itt az aszódi TÜZÉP-nél?

- Június elseje óta - volt a válasz.

Kedves régi dolgozók a kereskedelemben! Ne go
lyózzák még ki maguk közül Magda Lászlót, majd 
beletanul!

Dinnyés László


