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szeretettel meghívja önt és kedves családját

a M Á R C IU S  15-1 ÜNNEPSÉG RE  

P r o g r a m :

8.30 óra - Gyülekező a Petőfi Sándor Gimnázium udvarán 
Petőfi szobor megkoszorúzása

- Megemlékezés (Petőfi Gimnázium tanulói)

9.00 óra - Felvonulás és koszorúzás a Petőii-emlékhelyeken
ünnepi beszédet mond: Stündl Gábor, a képviselőtestület tagja

9.30 óra - Megemlékezés a Petőfi Múzeum előtt
(I. sz. és II. sz. Általános Iskola tanulói)

L
10.00 óra - ünnepi programok a gimnáziumban

k 14.00 órától - Sportrendezvények áz I. sz. Általános Iskolában
(Labdarúgó villámtorna, "FUTASZÚD" stb.)

Csendes meditáció február 8-ról
Biztos, hogy sokan és sokszor beszélnek még Aszód vá

rossá nyilvánításának tiszteletére rendezett ünnepségről. 
Idézik majd Bagyin József polgármester ünnepi gondolatait, 
a köztársasági megbízott szavait, Tóth András galgamácsai 
polgármester köszöntőjét, ezért én most nem ezekről szeret
nék írni.

ültem ezen a télies, rideg és havas estén az általános 
iskola tornacsarnokának utolsó padsorában, s hallgattam a 
kórusok felszabadult énekét. Szomszédaim is arra gondolhat
tak, amire én, amikor a hévízgyörki asszonyok a Galga menti 
falvak képviseletében népdalcsokorral köszöntötték a város
sá nyilvánított Aszód polgárait: ugyan hol dalolnak, hol 
énekelnek ma már Magyarországon? Dalol a magnó, a lemezját

szó, bömböl a rádió. Azt mondják, még a hortobágyi csikós 
is táncdalokat fütyörész. Ne hasson fellengzősnek, de én 
ezen az estén találkoztam a csodával, Aszód emberi szívek
hez szóló zene- és énekkultúrájával, s meggyőződtem róla:

- az emberek nem harcolni akarnak, hanem élni

- az emberek nem barbárságot akarnak, hanem kultúrát.

És az volt ebben a felfedezésemben a nagyszerű, már- 
már városhoz illő, hogy az Aszódon élő értelmiségiek egy 

jelentős része is vállalta az ezzel a felismeréssel járó 

munkát, és tudott élére állni annak az általános emberi 

vágynak, hogy művelje a lelkek kiskertjét, elsősorban a kö

zös éneklés örömében rejtőzködő érték megmutatásával.
Csodálatos volt, ahogyan felhangzott az általános is

kola és az evangélikus egyház kórusának az éneke. A szöveg
ejtés meg az intonáció helyenként lebilincselően megható

finomsággal simult egymáshoz. A produkciókban az volt az 

igazán szép, ahogyan önmagukban hitelessé váltak, és szá
momra esetenként a harangszó feltámadást hirdető zengése- 
bongása hallatszott. Tar Gábor énektanár csodálatos erejű 
hangzást, remek dinamikai változásokat csalt ki az éneke

sekből. Igen, a zenepedagógus munkája felér az igazszívű 
misszionáriusok teljesítményével, különösen akkor, ha a 
szakmai munka kellő alázattal párosul. Minderre példa volt 

a Szegedi József által vezényelt gyermekzenekar teljesít
ménye is, amely mögött éreztük a Rónai Lajos által igazga
tott zeneiskola kemény, következetes, sokoldalú képzést 
nyújtó munkáját.

Meghallgattam az éneklést, s bizton mondhatom, hogy a 

karmesterek, a szakmai vezetők teljesítményének dicsérete 
mellett legszívesebben leírnám valamennyi közreműködő ne

vét, hogy megőrizzük az utókornak, kiknek köszönhettük a 
varázslatot a városi cím átadásának tiszteletére rendezett 

ünnepségen. A sok név helyett Detre János evangélikus lel
készt és a feleségét említem csupán. Azt hiszem, az ő val
lásuk igazolja: Aszód polgárai felemelt fővel, dalos ajak
kal, vidám szívvel, tettekre kész akarással kívánják szol
gálni a település várossá növekedését.

Bizonyára nem sértődnek meg a vers- és prózamondó fia

talok, amiért ennek az írásnak a befejező sorai jutottak 

számukra,, de az írás így lesz teljés, mert nélkülük az az 
este halványabb, színtelenebb lett volna, űk voltak azok, 
akik az emberi hangot szép szóval és igaz gondolatok tolmá
csolásával felerősítették.

F.M.
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Önkormányzati hírek
A Képviselőtestület 1991. .január 22-i ülésén megtárgyalta:

- az 1991. év I. félévére vonatkozó munkaprogramját,
- az önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatát - rendeletbe foglalva,

- módosította a köztisztasági rendeletét, a díjszabások 

változatlanul hagyásával,
- tájékoztatást hallgatott meg a nem lakás céljára 

szolgáló bérlemények átvételének helyzetéről,
- városi polgárok gyűlését, ill. közmeghallgatás meg

szervezését 1991. február 15-én 17 órára tűzte ki az 
I. sz. Általános Iskola aulájába.

A testületi ülés napirendjeinek tárgyalása után, a 2. sz. 

óvoda csoportösszevonásának Ugye ismét előtérbe került.

A Képviselőtestület ügy döntött, hogy tagjai közül válasz

tott képviselők a helyszínen győződjenek meg a kialakított 
körülményekről, s arról a soron következő ülésen - mely 
február 12-én lesz - adjanak számot.

A polgármester ismertette, hogy a Baráti Kör és a rendezést 
felvállalók Aszód várossá nyilvánításának ünnepségét febru
ár 8-án 17 órára tűzték ki. A város lakosságát az ünnepség
ről a hivatal külön meghívókkal értesítette ki.

Február 12-én tartotta a Képviselőtestület a soronkövetkező 

munkaterve szerinti ülését.

A napirendek között megvitatásra került a közmeghallgatás 
és a városi polgárok gyűlésére kerülő beszámoló. A beszámo
ló kiegészítését, az információ bővítését tartotta szüksé
gesnek a képviselőtestület.
Az építéshatóság 1990. évi munkájáról szóló beszámolót meg
hallgatva, a Képviselőtestület szükségesnek mondta ki Aszód 
városra vonatkozó - a korábban Makona Kisszövetkezet által 
készített építési és szabályozási terv - rendelet alkotá
sát.

Nyomatékosan felhívta a Műszaki Csoport figyelmét a még ér

vényben lévő rendezési terv betartására, s figyelembe véve 
a Makona terv általi ajánlásokat is, mely Aszód korábban 
kialakított kisvárosi jellegét megtartva, a településszer
kezet kialakult formáit, valamint a település épületeinek 
jellegzetes formai elemeit tartalmazza.

Megvitatásra került a Költségvetési Üzem lakóházfelújítási 
címjegyzék módosítása, mely szerint az Önkormányzat utasí

totta a Költségvetési Üzemet arra, hogy a bérleményeinél 
végzett karbantartási munkákról havonként készített számlá
kat - a munka elvégzésének leellenőrzése után - nyújtson 
be, amely a szükségea^igazolások után fizethető ki. Ily mó
don támogatja az Önkormányzat a Költségvetési üzem lakóház

felújítási tevékenységét. —

A Képviselőtestület elé került az Evangélikus Egyház koráb

bi tulajdonának visszaigénylési Ugye is. A képviselőtestü
let elfogadta a kérés jogosságát, s ideiglenes bizottságot 
hozott létre, amely feladatul kapta - az egyház által is 

létrehozott bizottsággal együtt - áz ügy kivizsgálását. 
Megállapításukról a Képviselőtestületnek március 16-ig kell 

jelentést tenniük. -

Az egyéb napirendi pontok között céltámogatás megigénylését 
mondta ki a testület, csatornahálózat kiépítésére.

Létrehozta továbbá az Egészségügyi Bizottságát, tagjai: Ba

logh Jánosné, Koncz István, Masznyik József, Nyemeczné Andó 
Edit, Papp Józsefné, Eötvös Károly; elnökeként dr. Bodó 

Zsoltot választotta meg.

A GAMESZ vezetői pályázat elbírálása érdekében soronkívüli 
ülés összehívását tartotta szükségesnek, melynek időpontja
ként 1991. február 19-ót jelölte meg.

Kérelmet vitatott meg a testület, melyben Herbária szaküz
let létesítését kívánja megvalósítani dr. Szász Károly. Te
kintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt helyiség Kos
suth L. u. 3. sz. - jelenleg kiürítve áll, mert ott kisáru- 
ház létesítését szeretné megvalósíttatni az önkormányzat, e 
helyiséget is pályázattal hirdeti meg a testület. A nyertes 
pályázó ideiglenes jelleggel valósíthatja meg vállalkozá
sát, a fenti indokok miatt.

A Képviselőtestület a 2. sz. óvodában tett helyszíni vizs
gálatról hallgatott meg tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban 
Tolmács! Miklós személyes hangú levélben fogalmazott meg 
egy cikket, melynek tartalmával a Képviselőtestület egye

tértett, s azt saját egyező véleményével erősített meg.

A Képviselőtestület nagyra értékelte a városi ünnepség 
megszervezésében közreműködő csoportok műsorait, közreműkö
dőit, s utasította a Polgármestert, hogy tolmácsolja elis
merését és köszönetét a képviselőtestület részéről.

Tóthné Lajkó Ilona

ONKORMANYZATI JEGYZETEK
—  január —

Reménykedem, hogy minden híresztelés ellenére Aszód város 
polgárait igenis érdekli városuk sorsa, saját és szomszéda
ik élete, a település jövője.

Sajnos, az immár hagyományos érdektelenség miatt - és ez 
nem a lelkes szerkesztő gárda hibája - a város egyetlen sa
ját újságja sem tudja betölteni az a szerepet, amit egy 

helyi lapnak kellene. Kevés az információ a helyi ügyek
ről, és ami a legérdekesebb mint azt aszódi szabad de
mokrataként tapasztaltam - vitát még kiprovokálni sem tud
tunk, mert egyszerűen nem akadt vitapartner. Az általunk 
megszólíttatott nem volt hajlandó vitatkozni.

Aszód jövője most az önkormányzat kezében van. A testület 
munkájáról havi rendszerességgel tájékoztató jelenik meg, 
amiben röviden informálják az olvasót a tárgyalásra kerülő 
témákról, a hozott döntésekről. Ebből azonban nem derül ki, 
mekkora viták előznek meg egy-egy határozatot, melyek vol

tak az elhangzott érvek pro és kontra, ki milyen álláspon
tot képviselt az adott ügyben. Éppen ezt a célt szolgálná 
ez az új rovat, lehetőséget teremtve a képviselőknek, hogy 
a nyilvánosság előtt is elmondhassák véleményüket, állás
pontjukat. Ezzel sok felesleges indulatnak, pletykának ele

jét vehetnénk, a testület működése közelebb kerülne'a város 
polgáraihoz.

A januári ülés talán legfontosabb napirendi pontja az Ön- 

kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatá
sa volt. Ez az az alapokmmány, amely alapvetően meghatároz
za a Képviselőtestület működését.

A legparázsabb vita - sajnos - a tiszteletdíjak körül ala
kult ki. Elöljáróban el kell mondani: tiszteletdijat eddig, 
- ellentétben más környező önkormányzattal - aszódi képvi
selő nem vett fel. A módosító indítvány a képviselői tisz
teletdíjat, mint lehetőséget meghagyta volna. És itt sze
retném elmondani a saját véleményemet, melynek az ülésen is 
hangot adtam.

A világ szerencsésebbik felén elfogadott gyakorlat, hogy 
aki társadalmi funkciót vállal, a többletmunkának megfele
lően tevékenysége szerényen díjazva van. Ezt a választópol
gárok is megértik, elfogadják, főleg akkor, ha számukra 
mérhető teljesítmény van mögötte. Nálunk azonban átmeneti a 
helyzet, hiszen éppen most igyekszünk kínkeservesen a szeb
bik égtáj felé. Ez a "hosszú menetelés" azonban mindenkitől 
áldozatot követel. Polgártól, képviselőtől egyaránt. Az ön- 
kormányzati képviselőnek kiváltképp példát kell mutatni ál
dozatvállalásból, önmérsékletből. Ez természetesen a pol

gármesteriekbe is vonatkozik. Nem felejthetjük el, minden 
efféle kiadás forrását az adófizető polgár teremti elő; kö
telességünk a lehető legtakarékosabban bánni vele. A taka
rékoskodást pedig magunkon kell elkezdeni.

Sajnos, ezt az indoklást a testület nem fogadta el, a tisz
teletdíj, mint lehetőség a szabályzatban maradt, ezért sza

vaztam nemmel, és így nem fogadtam el a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatot.

Kovács Tamás
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\ÁLTOZATOK EGY TÉMÁRA
A téma, a képviselői munka, ami olyan színes és összetett, 
változatos és sokrétű, hogy egy bizonyos témát kiragadni 
belőle személyeskedésnek tűnhet.

Többször éreztem már indíttatást, hogy e lap hasábjain is
mertessem munkánkat - munkámat -, amit felvállaltunk, ami
kor felkértek bennünket e város polgárainak képviseletére. 
Kezdem talán ott, amikor nagy többségünk minden gyakorlat - 
közigazgatási ismeret - nélkül elkezdtük felelősségteljes 
munkánkat, és mindjárt olyan nagy horderejű témákkal kezd

tünk foglalkozni, mint pl.:
- meglévő rendeletek megismerése, módosítása

- polgármesteri hivatal kialakítása
- vagyonmegosztás (társközségek között)
-•költségvetési terv készítése 1991. évre
- Költségvetési Üzem átalakulási feladatai

- 1990. év pénzügyi zárása
- az önkormányzat' Szervezeti és Működési Szabályzatá

nak megalkotása stb.

Természetesen ez csak kis töredéke a témáknak, amik ülésről 

ülésre felmerülnek, és sajnálom, hogy annak ellenére, hogy 

a képviselő ülések nyilvánosak, nem veszik igénybe e lehe

tőséget az állampolgárok.
Pedig nagyon tanulságos lenne, és nem vádolnák meg a testü
letet azzal, hogy döntéseit megalapozatlanul és nem körül
tekintően hozza meg.

És most szeretném nem személyeskedve, de mégis csakis az én 

saját véleményemet elmondani, arra a nyílt levélben, ami az 
előző számban megjelent a 2. sz. óvoda csoportjainak össze
vonásával kapcsolatban.

Előrebocsátom, három kiskörű gyermekem van, akik nemrég ke
rültek ki az óvodából, tehát ismerem azokat az érzéseket, 
melyeket rólunk nem tételeznek fel.

Az előzetes költségvetés tárgyalásakor nagyon körültekintő
en - adatok, vélemények, csökkentési javaslatok bekérésé
vel, szakemberek javaslatainak meghallgatása alapján - 

hoztuk meg döntésünket, ami a költségvetési hiány nagymérvű 
- indokoltan szükséges - csökkenését eredményezte. Ez a 
pénzügyi része a dolognak, és hogy azok az állítások, me
lyek a levélben részletezve vannak, nem minden esetben áll
ják meg helyüket, erre egy-két gondolatot szeretnék közöl
ni:
Az tény, hogy egy kislétszámú csoporttal foglalkozni minden 
esetben jobb, több sikerélményt jelent, mint nagyobb lét

számúval. De ne higgye senki, hogy itt embertelen körülmé
nyeket hoztunk létre.

Több helyen végeztem környezettanulmányt a környéken, és 
meg kellett állapítanom, hogy mi még így is jó körülmények 
között tudjuk óvodáskorú gyermekeink ellátását biztosítani. 
Nem szerencsés egyoldalúan az olvasó érzelmeire hatni a 
gyermekek lelki megrázkódtatásának bemutatásával, mivel a 
másik oldal épp az ellenkezője.
Ottjártamkor pont a levélíró anyuka búcsúzását láttam gyer
mekétől, ami éppen nem zokogás és betuszkolás volt, nem 
csattantak pofonok, és nem tapostak egymáson a gyermekek 

sem.

Részemről nem lehet hivatkozási alap az sem, hogy a tényle
ges létszám hogyan alakul napról napra, de azért megkérdez
tem: az étkezési adatok alapján hány gyermek hiányzik álta
lában, és az eredmény: 20-25 % hiányzó.
Arra, hogy a Képviselőtestület figyel az "Emberre", az is 
bizonyítja, hogy a döntés után többször szóba került a cso
portösszevonás és annak következményei. A tényleges helyzet 
megismerésére a képviselők egy csoportja meglátogatta az 
óvodát, ahonnan egyáltalán nem rossz benyomással távoztak.

Szeretném a téma lezárásaként még egyszer hangsúlyozni, 
hogy mi is emberek vagyunk, tehát nem tévedhetetlenek, de 
minden döntésünket úgy próbáljuk meghozni, hogy az a lehető 
legjobb legyen, minél több embernek, embercsoportnak, ezál
tal a városnak az érdekeit szolgálja.

Bízom abban, hogy munkánk segítéseként minél többen keres

nek meg bennünket gondjaikkal, problémáikkal és tanácsaik
kal, amit személyesen én is szívesen fogadok:

Tolmácsi Miklós 

városi képviselő

A K épv ise lő tes tü le t a levélben fo g la lta kka l egye t
é r t ,  azt saját vé lem ényével egyezőnek ta r t ja .

KÖZMEGHALLGATÁS ASZÓDON

A VÁROS MŰKÖDÉSÉNEK ANYAGI FELTÉTELEI BIZTOSÍTOTTAK

Aszódon - az új városban - az első közmeghallgatásra 
került sor, vagyis beszélgettek a polgárok és a képviselő- 
testület tagjai február 15-én.

Bagyin József polgármester tájékoztatójában arra kí
vánt választ adni, hogy mit tett a Városi önkormányzat az 
október 15-e óta eltelt időszakban. Ha valaki szenzációt 
keres, azt nem talál, de megtalálhatja mindazt az akarást, 
cselekvő igyekezetét, amellyel a tisztséghez jutottak dol
goznak, fáradoznak a település fejlődéséért. Minden kedden 
üléseznek, s eddig soha, senki távol nem maradt a városa
tyák közül. A munkatempóra-jellemző, hogy hatvan határoza

tot hoztak, s öt állásfoglalásuk született.

- Nincs könnyű dolga a Képviselőtestületnek - állapí
totta meg a polgármester -, hiszen az elvárások szintjét a 
város polgárai meglehetősen, magasra emelték, és szinte 
egyik napról a másikra kellene pótolni évtizedek mulasztá
sát. Minden vezetőnek az a vágya, hogy a jogos kéréseket 
teljesítse, hogy a lakóhelyül szolgáló település mindent 
megadjon, ami az otthonosság érzéséhez, a jó közérzethez 
szükséges. Sajnos, a lehetőségek nagyon korlátozottak. 

Igaz, örömmel jelenthetem, a város 191 millió forintos 

költségvetése biztosítja az oktatási, művelődési, egészsé
gügyi intézmények zavartalan működését és mintegy 25 millió 
még fejlesztésre is jut, de a fejlődés megkövetelt ütemé
hez, a jogosan megfogalmazott vágyak megvalósításához sok
kal többre lenne szükség.

Ezt a többletet kérte a város polgármestere a jelenlé

vőktől, amikor arról szólt, hogy az aszódi polgárok lokál- 

patriótizmusa, városuk iránti szeretete a közös munkában 

forintos!tható, értéket teremthető.
Elsőnek Sápi Tibor kért szót. Kifogásolta, hogy a gyű

lésen kevés fizikai dolgozó jelent meg, pedig a város la
kosságának döntő többségét ők adják. Sürgette a gázprogram 
megvalósítását. Arra kérte a Képviselőtestület tagjait, 
hogy a város egészében gondolkozzanak, ne vesszenek el 
részfeladatokban.

Búzás Pál javasolta, hogy ki-ki a saját portáján, a 
lakóháza előtt viselkedjen városi polgárhoz méltóan. A pol
gármesteri hivatal nem építhet minden lakóház előtt virá
goskertet, nem képes a járda naponkénti söprésére, de meg
teheti ezt a lakosság. Mint gondról, szólt a főutca nagy 

leterheltségéről, az átmenő forgalom által okozott zajárta
lomról és a szemetelésről. Javasolta, alkossanak helyi tör- 
tényt a köztisztaságról és a környezetvédelemről, jelölje
nek ki fizető parkolóhelyeket. Kívánságainak egész listáját 
terjesztette elő: tegyen kísérletet helyi munkahelyek te
remtésére, szervezzék meg a kereskedelmi ellenőrzést, külö
nös tekintettel az áraknál tapasztalható visszaélésekre. 
Próbálják megállítani a szénkereskedelemben tapasztalható 
visszaéléseket, s végül kérte a lebontott és a város főte
réről eltávolított Niké szobor új helyen történő felállítá
sát.

Bejelentette annak az alapítványnak a létrejöttét, amellyel 
az Aszódi Rendelőintézetet kívánják segíteni, hogy mintegy 
kétmillió forintért új orvosi műszereket szerezhessenek be.

Kustra László gratulált a város vezetőinek, amiért 
vállalták a városi keretek közötti többletmunkát. Kérte a 
Kondoros tér közvilágításának korszerűsítését, s egyben be
jelentette, hogy barátaival és lakótársaival közösen megé
píti a közlekedési szempontjából veszélyes híd korlátját.

Szőke Károly a szeméttelep rendezésének a jelentőségé

re hívta fel a figyelmet, hogy megszűnjön a "pernye-eső" az 
aszódi újtelep felett. Arra intette az illetékeseket, hogy 
már most gondoljanak a nyári vízellátásra.

Farkas József okos javaslatai között jelentős helyet 
foglalt el unokája kérésének a tolmácsolása: épüljön torna
terem a 2. sz. Általános Iskolában is. Sajnálatos, - mondta 
- hogy huszonötéves lemaradást kell behoznunk, hiszen ami
kor Aszód megszűnt járási székhely lenni, elkezdődött a te
lepülés leépülése. Az egyének rengeteget segíthetnek, de 
ehhez ismerniük kell a vezetés elképzeléseit, ezért lenne 
jó, ha a város újságja, az ASZÚDI TÜKÖR heti lappá alakul

hatna át.

Sok mindenről szó esett még. Az este legnagyobb érté

két éppen ezek a javaslatok, ötletek adták. Teli tarisznyá
val távozhattak az önkormányzat tagjai: pár évig nem lesz
nek munka nélkül!

Fercsik Mihály
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Múltról a mának
Aszód régészeti emlékeinek az első ismerte

tésekor a Papi földeken (más néven Szabadosok dű
lője, vagyis a város feletti, a Régész utca és a 
Városréti utca között) elterülő, világhírű újkő- 

kori települést és temetőt mutattuk be.
Az űjkőkort követő átmeneti időszak, a réz

kor emlékei helyenként éppen a Papi földeken buk

kantak elő.
A következő nagy korszak a bronzkor (Kr.e. 

1900-800) emlékeit azonban már több helyen sike
rült megtalálni, feltárni. A Kaukázus, a Balkán 
vidékéről és kisebb részben Nyugat-Európa terüle
teiről a Kárpát-medencébe vándorló népcsoportok 
magukkal hozták a réz és ón ötvözetéből készült 
bronz eszközök, fegyverek és ékszerek készítésé
nek tudományát. Gazdasági életünk a földművelésre 
és az állattartásra épült. Már lovat is tartot
tak, és ez meggyorsította a különböző kortárs 
népcsoportok közötti cserekereskedelmet. A ko r 
szak közepétől a törzsi arisztokrácia a köznéptől 
elkülönült és törzsi központokat, földvárakat lé
tesített. Jellemző a bronzkorra a halottak ham- 
vasztása, az így keletkezett maradványok nagymé
retű urnába helyezése és eltemetése. Mivel a 
korszak népeinek nevét az írásbeliség hiánya m i 
att nem ismerjük, a régészek a jellegzetes tár

gyak (pl. a mészbetétes edények népe) vagy a le

letek első megtalálási helyéről (pl. hatvani kul

túra) nevezték el. A településünkben előkerült 
leletek túlnyomó többségét e sorok írója találta 
meg, gyűjtötte össze az aszódiak segítségével, 
illetve szervezett ásatást szakrégészek bevonásá
val a szélesebb körű feltárás, alaposabb kutatás 
érdekében.

Aszód város területén a bronzkor legkorábbi 
szakaszának, a zóki kultúrának az emlékeit a mai 
TEFU telep, a GAVIT telep területén tártuk fel’ 

1961- b e n .

A Galga vidék legjellegzetesebb bronzkori 
népcsoportja a hatvani kultúra népe volt, amely 
közel háromszáz éven át ( K r . e . 1850-1550) élt 
ezen a vidéken. Jellegzetes, textilmintás, szépen 
megmunkált, változatos agyagedényeiket Aszódon is 
sok helyen megtaláltuk. Már 1854-ben hírt adott 
az aszódi "pogány1' sírokról a magyar régészet el
ső, korszakos nagy alakja, Érdy János (emlékét 
Aszódon utca őrzi!), aki az első hiteles magyar- 
országi őskori ásatása folyamán a hatvani kultú
rához tartozó urnasírokat tárt fel. Ennek az ur
natemetőnek két, agyagedényekben roppant gazdag 
sírja került elő az 1960-as években. Ugyancsak a 
hatvani kultúrához tartozó sírokat tártunk fel a 
Csendes u. 2/b. sz. ház telkén és a Kenderfölde
ken. E korszak k i s m é r e t ű ,.sánccal körülvett, erő
dített telepét 1968-ban a Manyikon Stanczik Ilona 
régész tárta fel. Nagyon valószínű, hogy a telep 
és a fent említett temetők (temetőrészletek) 
összefüggtek egymással.

A bronzkor késői szakaszának, a pilinyi k u l 
túrának az emlékeit a Hunyadi u. 8/a. sz. ház és 
a Rákóczi u. 1. sz. ház telkén Kővári Klára ré
gész hozta a felszínre.

Későbronzkori urnatemetőt találtak már 1871- 
ben a Cukorgyár (a mai Fiúnevelő Intézet) helyén. 
Amikor aztán az 1970-es években bővítették az In

tézetet, a földmunkák során újabb urnasírok ke
rültek elő. Különösen értékes és figyelemre méltó 
az a későbronzkori lelet, ami a Nagyvölgyben ke
rült elő. Stilizált, embert ábrázoló és nyilván
valóan kultikus célokat szolgáló, ún. hegedű al a 
kú idolokra bukkant Szőke Mátyás régész.

A Galga vidéknek azon a részén, hol a későb
biekben Aszód kialakult, már évezredek óta két 
nagy forgalmú út keresztezte egymást. Az egyik az 

Északi-középhegység déli lábánál húzódott kelet

nyugati irányban, a dunai átkelőhelyek felé; a 
másik a Galga völgyében észak-déli irányban veze
tett, és összekapcsolta az Alföld sík területeit 
az északi dombos, hegyes vidékekkel. Ezeken a

természetes útvonalakon vándoroltak a különböző 
irányokba a vaskor, a római kor és a népvándorlás 
kor népei. Emlékeiket Aszód területén is m e g t a 

láltuk.

Koravaskori leletek kerültek elő a Pesti 
úton, a Kerekréten, a N a g y v ö l g y b e n . S zkíta emlé
keket találtunk a N a g y v ö l g y b e n , a Szabadosok d ű 

lőjében. Kelta sír emlékei a Micsinay hegyen és a 
Nagyvölgyben kerültek elő. Amikor a rómaiak Pan
nónia provinciában (a mai Dunántúl területén) vi
rágzó városokat létesítettek, a Dunán innen (és 
így a Galga vidékén is) egy iráni eredetű pász
tornép, a szarmaták éltek. Emlékanyagukat m e g t a 
láltuk a N a g y v ö l g y b e n , a Galga árterén több h e 

lyen. A pesti úton 1962-ben Erdélyi István régész 
ásatással tárta fel emlékeiket. A népvándorlás 
kor népei közül az avarok és a longobárdok h a g y 
tak emléket a mai Aszód területén.

A felsorolt roppant gazdag régészeti anyag 
az aszódi Petőfi Múzeumban tekinthető meg.

A. I.

A tóalmási
ÉLET SZÁM. ALAPÍTVÁNY

igazgatója városunkban
Aszódtól 28 km távolságra levő Tóalmáson az Élet Szava 

Alapítvány evangéliumi gyermek- és ifjúsági üdülőt működtet 

az Andrássy kastélyban, a volt úttörőtáborban.

Eric Murphy, az Alapítvány igazgatója február 24-én Mű

velődési Házunkban - nagy létszámú közönöség előtt.ifjúsági 

evangélizációt tartott, és feleségével énekelt is.

Külön szólt a 35 hektáros, parkkal övezett kastélyban 

az üdülési lehetőségekről. Ezek szerint június 15-től heti 

váltásokkal gyermek (0-12 évig) és ifjúsági (12-22 évig) 

csoportok üdülnek. Négy héten át angol és német nyelvi tár

salgást is szerveznek. Külföldről meghívott angol és német 

csoportokkal lehet ismerkedni.

Egyszerre kb. 300 fiatalnak lesz hely a komfortos ba

rakkokban. A bibliatanulmányozás mellett lesz idő sok já

tékra, sportra, vetélkedőkre, tábortűzre. A gyermekek tevé

kenységét videóra rögzítik, és a táborozás végén megnézhe

tik önmagukat. A különböző csoportok kialakításában számí

tógép segít.

Eric Murphy szólt a nehézségekről is. Szívesen látnak 

lelki munkásokat, de konyhai kisegítőt is. Kérdésekre vá

laszolva megígérte, hogy minden egyház részére küld majd 

jelentkezési lapot.

Az üdültetés pontos programja a Művelődési Ház hirde

tőtáblájára ki lesz függesztve, illetve megjelenik az ASZÓ

DI TÜKÖR-ben is.

Egy hét üdülési díja: 1950,- Ft.

Eric Murphy végezetül meghívta a jelenlévőket május hó 

4-én és 5-én tartandó Családi hétvége rendezvényükre.

Mint jelenlévőnek, jó volt látni és hallani egy ember 

elkötelezett szolgálatát az ifjúság jobbá nevelésében.

Kovács Ferenc 

a baptista gyülekezet nevében
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35 MILLIÓS OTP-BERUHÁZÁS ASZÓDON 
Üzletek, iroda, lakások egy épületben

Évekkel ezelőtt már hallottam Aszód vezetőinek tervez- 
getését arról, hogy a 48-as emlékműnél szanált két lakóépü
let helyére áruházát, lakóházakat vagy valamilyen más közé
pületet kellene építeni, amely önmagában is meghatározóan 
hatna a település későbbi fejlődésére, vagyis a telken egy 
modern, már az ezredforduló építési stílusát kifejező épü
letegyüttesről álmodoztak.

A Városi Költségvetési Üzemben Dicse János igazgató 
újságolta, hogy a nagy terv 357 munkanap, azaz tizenhat és 

fél hónap alatt megvalósul, tehát 1992. május 31-én a tu

lajdonosok birtokukba vehetik az 1284 négyzetméter nagyságú 
létesítményt.

Az igazgató megmutatta a terveket, amelyekből megtud
tuk, hogy a földszinten helyezkedik majd el az OTP aszódi 
fiókjának mintegy 300 négyzetméteres irodája. Az iroda mel
lett három üzlethelyiséget alakítanak ki, amelyeket árverés 
útján kíván értékesíteni az OTP Pest Megyei Igazgatósága. 
A helyiségeket, a leendő tulajdonosok kívánsága alapján, az 
üzlet profiljának megfelelően alakítják ki.

Az épület emeleti részén hét lakás épül, s ezekben 37 
fő részére biztosítják a kényelmes életfeltételeket. A la

kások átlagos nagysága 74 négyzetméter, s van köztük egy
szobás, de van négyszobás is. Ezeket a lakásokat szintén az 
OTP értékesíti, és az eladásnál figyelemmel lesznek a vevő 
előtakarékosságára, de a vételár egy részére kölcsönt is 
biztosítanak.

- Minden lakás összkomfortos kivitelben készül - mond
ta Dicse János. - Központi fűtés biztosítja a meleget. A 

konyhába villanytűzhelyet építenek be.
Az igényes létesítmény 35 millió forintba kerül, s ezt 

az összeget az OTP Pest Megyei Igazgatósága biztosítja.

A munkákat - amennyiben az időjárás engedi - február 
18-án kezdjük. Látványosnak ígérkezik az úgynevezett cölöp

alapozás elvégzése. A tereprendezést már elkezdtük. Márci
usban felgyorsul, és látványossá válik az építkezés üteme.

Miközben a tervekkel ismerkedtem, akaratlanul is meg
fogalmazódott bennem a kérdés: vajon képes-e Aszód város 
Költségvetési Üzeme ilyen értékű munkának a megadott idő 

alatti elvégzésére?
Az igazgató megnyugtatott:- A megbízást versenytárgya

láson nyertük el, de csak azért mertünk pályázni, mert üze
münk huszonkét éves fennállása alatt hasonló feladatot már 
megoldottunk. 1978-Bi között megépítettük a Csengey-úti ál
talános iskolát, 1987-89 között pedig befejeztük a 24 laká
sos Régész utcai építkezést. A két munka igazolja, hogy 
rendelkezünk a szükséges műszaki felkészültséggel és az 
ilyen feladathoz szükséges szákmai gyakorlattal. A munkála
tokhoz nagy, építőipari gépek, daruk nem szükségesek, mert 
hagyományos építési technológiával dolgozhatunk, amelynek 
alkalmazásával a tervkészítők számoltak, ehhez pedig kiváló 
szakmunkásgárdával, lelkiismeretes dolgozókkal rendelke
zünk.

Búcsúzáskor kérte Dicse János, hogy a következőket 
tolmácsoljam még Aszód polgárainak: Az építkezéssel járó 
munka miatt a Petőfi utca a 48-as szobortól zsákutcának mi
nősül majd, és ez bizonyára többeknek bosszúságot okóz. Má
sok az anyagok, építési eszközök tárolása miatt kerülőre 
kényszerülnek. Kérem, legyenek megértőek, türelmesek, mert 
a munkálatok befejezése után a most városi címet kapott te

lepülésünk új arculatának alakulásával, gazdagodásával ta
lálkoznak.

Fercsik Mihály

GONDOLATOK,TERVEK, ELKÉPZELÉSEK, HÍREK 
az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesületéről

Az egyesület 1989-ben alakult újjá. Célul tűzte ki a 

nagymúltú Alma Mater oktató-nevelő munkájának erkölcsi és 

anyagi támogatását, továbbá szeretné összetartani a volt 

iskolatársakat; szoros kapcsolattartást tűz ki a jelen di

áksággal; az iskola és a társadalom kapcsolatát erősíteni, 

a hagyományok megőrzését továbbra is ápolni kívánja.

Tagja lehet: mindenki, aki az iskola tanulója vagy tanára 

volt.

Tiszteletbeli tag lehet az, akit a közgyűlés az egyesület 

célkitűzéséé érdekében kifejtett munkája elismeréséül annak 

megválaszt.

Pártoló tag lehet, aki az iskolát támogatja.

Az egyesület tiszteletbeli elnöke az iskola mindenkori 

igazgatója: jelen esetben Frajna Miklós igazgató.

A közgyűlés által választott elnök: dr. Tóth Péter

Ügyvezető elnök: Nyíry Szabolcsné

A Baráti Egyesületnek több munkacsoportja (hagyományá

poló, publikációs, sport, rendezvény, gazdasági) működik a 

20 tagú választmány mellett. Jelenleg az egyesület 300 fö

lötti taglétszámmal rendelkezik. Az éves tagsági díj 200,- 

Ft, melyért minden egyesületi tag tagsági igazolványt és a 

minden évben megjelenő évkönyvet kapja.

A Baráti Egyesület 1989-ben alapítványt létesített. 

Volt aszódi diák, Dajka Ernő támogatásával a GL0BKER Válla

lat 100.000,- Ft-tal járult az alapítványhoz. Az Ipari Mű

szergyár 50.000,- Ft-tal, a galgamácsai volt Tanács 5.000,- 

Ft-tal támogatta az alapítványt.

Az Egyesület ismét megrendezte a majálist az 1990- 

es évben. Ezzel felelevenítette a régi emlékeket, tovább 

ápolta a lassan feledésbe menő hagyományokat. A Galga vidé

ket megmozgatta, s az igen kellemes és jó hangulatú nap is

mét közelebb hozta a volt öregdiákokat, a fiatalokhoz s a 

régi iskolához.

A rövid bemutatkozás után kérnénk minden volt öregdiá

kot , hogy ha kedvet érez csatlakozni az egyesülethez, ke

resse ismét a régi iskoláját személyesen vagy levélben.

Minden segítséget és támogatást szeretettel és köszö

nettel veszünk.

a Baráti Egyesület Elnöksége

Helyreigazítás

Az előző számban megjelent "Közérzetjavító hírek" 

című cikkem következő megjegyzéséért: "Megszavaz

tuk az országgyűlési képviselők 13. illetve 14. 

havi fizetését" kérem az érintettek elnézését, 

mivel az állítás* alaptalan és sértő!

Asztalos Tamás
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olvasói levelek
Tisztelt Szerkesztőság!

Novemberi számukban olvastuk a "Séta" című cikket.
Még sok észrevételt lehetne tenni. Régebben a lakék vagy 
háztulajdonosok kötelesek voltak a házuk előtt az utcát is 
rendben tartani Nem tudjuk, miért nem lehet ezt most is 
megkövetelni? Az OTP-vel szemben volt egy rövid ideig egy 
Üveges bolt, majd egy játékbolt. Amikor átköltöztek a régi 
játékboltba, a szemetet kisöpörték a járdára, ami azóta is 
ott van. Naponta többen ott várunk a buszra, és azt tapasz
taljuk, hogy bár 100 méterre van egy parkoló, a személyko
csik felállnak a járdára, a gyalogosoknak kell vigyázni.

Folytatni lehet a "sétát11 a lakótelepen is. Itt a Honvéd 

presszó mellett volt egy füves tér diófákkal szegélyezve. 

Ott nyugodtan szaladgálhattak a kisgyerekek, nem kellett 
félni, hogy elüti őket az autó. Sajnos, most már ez is meg
szűnt. Régebben megengedték, hogy esetenként egy-egy ván
dorcirkusz idetelepüljön. Utána nem győztük kerülgetni a 

szamarak, zebrák "hagyatékát". De ez, hogy a tér közepére 
három épületet engedélyeztek építeni, ez már nagyon szomo

rú. Vajon miért éppen a közepére és nem a repülő helyére?

Az egyik épület jelenleg játékkaszinó. Ez nagyon hiányzott! 

Az ablakainkból gyönyörködhetünk a hátsó oldalához összetá
kolt göngyölegraktárban. Hogy milyen göngyöleg kell egy já

tékkaszinóban? Hát nyilván: ital.
A második épületben kozmetika működik. A harmadik pedig, 
amely közvetlenül az olaját mellé került, bár presszónak 

készült, de közönséges kocsma. Reggel 5-kor nyit, hogy a 
legkorábban munkába járók se legyenek kénytelenek lemondani 

a felesükről. És este sem zárnak 9 órakor általában. Szük
ség volt erre? A tulajdonos az autójával az olajkút mel

lett jár be, sokszor a járdát is elfoglalja, ráhordva a sa
rat. így örökké sárban járhatunk - amikor éppen szabad a 
járda. De ez még nem elég! Általában a 9~es épület előtt 
járnak ki kocsival az útra, végig a járdán. Sokszor nem le
het az olajkúthoz férni az ott álló autók miatt. Tudomásunk 
szerint nem is szabadna autóknak járni közvetlenül az olaj
kút mellett.
Az ittas emberek az utcán végzik a dolgukat. Undorító ez az 

egész, és mi lesz itt a nyáron? Nem beszélve arról, hogy 
itt van az óvoda és az iskola egy része is.
Ha már megengedték, hogy ide építsenek, miért nem biztosí
tottak a gépkocsiknak bejárót?

Továbbmenve a víztorony -felé, mindenhol csak a szemét. Az 
út mentén buszok, teherautók parkolnak. Mivel az út amúgy 
is keskeny, kész életveszély a közlekedés. A víztorony 
előtt a tiszti épületnél van egy játszótér. Az egyik teher

autó gazdája ott megy keresztül, és úgy parkol.

A Liget utca, Kinizsi utca, Mosolygó Antal utca elején a 

sártenger esős időben minden képzeletet felülmúl. És itt az 
utakat már megjavították!

Ehhez képest igazán felüdít egy újtelepi séta. Ott is az 
ottlakók csinálják a rendet.

Ennyit szerettünk volna elmondani, és közzétenni.

Tisztelettel:
az Aszód, Falujárók útja 5/9. sz. épület

több lakója

M, S
B É K E  V E L E D !

Válasz Asztalos Tamásnak

Iszonyat rázza a nagyvilágot. Rémek rettentik az em

beriséget. Félünk.
És félünk, mert megszaporodtak a gondjaink. Nehezebben 

élünk. Igaz, nem tart örökké, de most nehezülő napjainkkal 
fizetjük az elmúlt évtizedek viszonylagos nyugalmát és jó
létét. A fölélt vagy elherdált milliárdokat most vissza 
kell fizetni. Még szerencse, hogy nem kell ütemes tapssal 
kísérni.

Nehéz helyzetünkben különösen megnőtt az írástudók fe
lelőssége. Nem mindegy, hogy a fölkavarodott indulatok 
sokszor szemtelen áradását hagyják-e lecsillapodni, vagy 
újra és újra fölkavarják felelőtlen szavakkal.

Béke! - szólok, és arra gondolok, hogy elég volt! Elég 
a hangulatrontásból és elég a sárdobálásból is. (Előbb- 
utóbb nem látszik, ki kezdte - piszkos lesz mindenki.)

Béke! - ismétlem, és a nyugalomra gondolok. Arra hogy 
sokkal több szeretettel kellene egymás felé fordulni, s 
végre nem szemrehányásokat és keserű, rossz híreket vagy 
igazságtalanságokat vagdalni a másik szemébe. "Na, most jól 
megmondtam neki!" - Na és? Jobb lett ettől valakinek a ked
ve vagy a helyzete?

Bűnt követ el, aki a rosszat tovább rontja, aki a két
ségbeesettet még mélyebbre löki. Aki építés helyett pusztí
tani akar, aki a szeretet helyett a gyűlöletet hirdeti.

"Néha az a kötelességünk, hogy ne lássunk meg mindent, 
ne halljunk meg mindent. Ezt hívják kíméletnek, s erre 
mindannyiunknak szükségünk van." - mondja Strindberg. Igaza 
van.

Legyünk végre EMBEREK! Fogjunk már végre kezet őszinte 
jószándékkal! És próbáljunk már mosolyogni, mert derű nél
kül nem lehet élni!

És próbáljunk meg felelősséggel szólni, mert sokan fi

gyelnek ránk, és

"Nehogy, ki távol sír e nemzeten,

Megútálni is kénytelen legyen!"
(Tompa Mihály)

<0b
SZERETLEK ASZÓD!

Ha az Aszód és Kartal közti határba kisétálok, megragad a 

végtelen szántóföldek dimbes-dombos vidékének látványa, s 
úgy érzem magam, mint kalitkából felreppentett vadmadár, 
melynek szíve a boldog szabadsággal teli; s elfog a szabad
ság édes mámora.
Itt még néhány ház, sajnos, néhány autó is van, de nemsoká
ra vége, s a berek kis erdeje kapaszkodik fel a dombra, a 
Kakas-hegy oldalára. Hamarosan véget ér a mélyzöld erdő, s 
már csak bokorcsoportok húzódnak meg a földút gyér füve 
mellett.

Mint zátony a vad tengerből, úgy emelkednek helyenként a 
facsoportok. Ha bevetik a földeket, az érett kalászok hul
lámzó sárga tengere a szél érintésére enyhén zizzen, s ha a 
távolba nézek, tekintetem elvész a csodálatos tájon.
Aszód déli határán csöndesen folydogál az öreg Galga. Saj
nos, vize nem kristálytiszta, de gyönyörű, zöldellő part 
nyújtózik mellette, s Petőfi kedves verset írt hozzá "Galga 
partihoz" címmel. Még sohasem tudtam meg, hol kezdődik, de 
már gyerekes izgalommal teli utakat tettem arrafelé néhány 
pajtásommal.

Észak-nyugat felé a nevezetes* "fűzfa" vidékének vadregényes 
tája kapja meg a nézelődő tekintetet, mely boldog, ha lát
hatja a határt, ahonnan a Páskom, aztán a Hosszú-völgy nyí
lik erdejével, tisztásaival, poros földútjával. Engem leg
jobban a végeérhetetlen szántóföld látványának mámora ragad 
meg; itt kilométereket kerékpározom a végtelen szíve felé, 
mely az enyémmel együtt lüktet.

Aszód önmagában is érdekes, de a táj felemelő. A Galga vize 
csöndesen súg történeteket a fülembe szerelmesekről, kalan

dorokról, lovagokról. A Hosszú-völgy régmúlt csatákról, 

bújdosókról, remetékről, tündérekről zizeg a szél szárnyán 
regéket.
A táj nélkül Aszód - csak várrom lenne.

Béke veled, kedves Olvasó!

Hőnigné Zádor Éva

Hónig László 5.Z. 
I. sz. Általános Iskola
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KULTURÁLIS ÉLET
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 

(VÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ)

Nyitvatartási rend;
Hétfőtől - péntekig 9.00-12.00 éra 

14.00 - 19.00 óra 
Szombaton KLUB 18.00 - 23.00 óráig
Vasárnap s z ü n n a p

Hs
A MŰVELŐDÉSI HÁZ MÁRCIUS HAVI PROGRAMJA

Március 1-8. Virágkiállítás és vásár 
az ifjúsági klubban 
a Nőnap alkalmából

Március 7. A Nyugdíjas Klub nőnapi 
ünnepsége

Március 15. ünnepi megemlékezés
Március 22.

18.00: A Művelődési Ház régi ama
tőrcsoportjainak s a volt 
Új Tükör Klub tagjainak 
baráti találkozója

Március 29.

17.00: Aszódi Baráti Kör soronkö- 

vetkező összejövetele

*
Az

Aszódi Művelődési Ház Ifjúsági Klubja 
és a Sasadi MGTSZ

a N Ő N A P  alkalmából 
virágkiállítást és vásárt szervez 

a Művelődési Ház Ifjúsági Klubjában.

Megnyitó:
1991. március 1-én 9.00 órakor lesz.

A kiállítás március 3-ig,
a vásár március 8-ig tart.

Megtekinthető: naponta 9.00-19.00 óra 
között.

Mindenkit szeretettel várunk!

TANFOLYAMOK
Közkívánatra
ismét TERMÉSZETGYÓGYÁSZ tanfolyamot 
szervezünk.
A tanfolyam 12 hetes (heti 1 alkalom, 2 
órás foglalkozás)
Tandíj: 2000,- Ft + 300.- Ft vizsgádíj 
Indulási feltétel: 30 fő jelentkezése.

*

Kazánfűtő tanfolyam (kisteljesítményű 
kazánokra mind a három fűtési módra) 
Szakmunkás bizonyítványt ad!
Tandíj; kb. 7000,- Ft 
A tanfolyam 3 hónapos, heti 2-3 alkalom 
Indulási feltétel: 35 fő jelentkezése,

NŐI TORNA KLUB
Továbbra is várjuk a tornászni, mozog
ni, erősödni, fogyni vágyó lányokat, 
asszonyokat női torna klubunkba, mely 
minden szombaton 16.00-18.00 óra között 
van a II. sz. Általános Iskola torna
termében.

Klubtagsági díj: 200,- Ft/hó 

Vezeti: Dr. Révész Sándomé

*
Február 23-án - az 1990. szeptemberében 
indult másfél éves vendéglátóipari-üz
letvezetői tanfolyam résztvevői tettek 
sikeres szakvizsgát a Művelődési Ház

ban.
A Váci Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Továbbképző Vállalat által vezetett 
tanfolyamon 30 hallgató vett részt,
A vizsgáztató bizottság - Soós János, 
Teasdelle Harold és Rajnoha Béláné - 
elismerését fejezte ki a hallgatóknak a 

jó felkészülésért. A legjobb eredményt 
Szokolné Nagy Mariann, Stvorecz Gyula- 
né, Sné Halmos Éva, Péli Márta, Kovács 

Istvánná, Csoóry Zsuzsanna érte el.
A hallgatók még ezen a napon megkapták 
a vendéglátóipari szakmában középfokú 
végzettséget jelentő bizonyítványt.

KISMAMÁK, FIGYELEM!
Továbbra is várjuk CSIRIBIRI JÁTS2ÓHÁ- 
ZUNKBA az 1-3 éves gyerekeket. A ját- 
szóház segítséget nyújt a kismamáknak a 
gyerekek közösségre neveléséhez - közös 
játék, közös tízórai, éneklés, kézü
gyesség fejlesztése stb.

A játszóház minden csütörtökön 9.30-
11.00 óra között működik, a Művelődési 
Házban.
Vezeti: Kovácsné Németh Judith

G É P Í R Ó  T A N F O L Y A M  

Egyéni vizsgára felkészítő gépíró tan
folyam indul 1991. március 7-én (csü
törtökön) a Kollégiumban.

A tanfolyam 3 hónapos (március-április- 
május), minden héten csütörtökön 16.00-
18.00 óra között, 
írógép szükséges!
Tandíj; diákoknak: 600,- Ft

felnőtteknek: 1000,- Ft 
Jelentkezés: március 7-ig a Kollégium
ban

2170 Aszód, Szabadság tér 7.

Telefon: 78

FIGYELEM!!
A HUNGAR0RING NEMZETKÖZI AUTÓSISKOLA 

szervezésében
segédmotor, motorkerékpár és személy- 

gépkocsi kategóriákban 
tanfolyam indul 

az aszódi Művelődési Házban 

1991. március 12-én.
A tanfolyam időtartama: JL__ h ó n a p

Jelentkezés és egyéb felvilágosítás a 
Művelődési Házban személyesen vagy te
lefonon (Aszód 9.).

MEGHÍVÓ Szeretettel várjuk 
1991. március 22-én 18 órától rendezen
dő baráti találkozónkra mindazokat, 
akik tagjai voltak a Művelődési Ház 
bármelyik amatőr kulturális csoportjá
nak (színjátszók, népitánc stb.), il
letve az Új Tükör Klubnak.

"VÉCSEY KÁROLY" Helyőrségi Klub 
márciusi rendezvényei

2-án 19.00: 

7-én 18.00:

8-án 16.00:
13- án 18.00:
14- én 15.00:

17.00:

15- én 16.00:
18.00: 

25-én 19.00:

27-én 15.00: 

30-án 19.00:

Szülők-nevelő farsangi bálja 
a II.sz. Általános Iskola SZMK-nek rendezvénye 
A MORÁLISA női rock együttes és a Pacific 
aszódi jazz-rock zenekar hangversenye a Petőfi 
Sándor laktanyában 
Nyilvános rendezvény!
Belépődíj: 50,- Ft 
Helyőrségi nőnapi rendezvény 
Optimista Klub - alakuló foglalkozás 
"Ifjúság" Vándorkupa - nyílt tekeverseny 

"Ki Mit Tud?"
- a II. sz. Általános Iskola diákjainak 

Helyőrségi ünnepség március 15-e alkalmából 
Kommendánsbál 
"Boldogság - szerelem"
A BETLI duó hangversenye 
Belépődíj; 100,- Ft

"JELES NAPOK" - általános Iskolások húsvéti
hagyományőrző játéka

Locsolóbál

Belépődíj: 80,- Ft .

DIÁKOK! FIÚK! LÁNyOK!
Március 28-tól minden nap "Szüni Klub11 a Helyőrségi Klub

ban! A programokról tájékoztatást az iskolában kaphattok.

Minden pénteken 16,00-18.00: LüTRÁ Klub - matrica csere 
és vásár!

Latin-amerikai tánctanfolyam indul március 18-án a Helyőr
ségi Klubban. A tanfolyam 30 órás, díja: 200,- Ffc. 
Jelentkezni lehet: a tanfolyam kezdetéig folyamatosan a 

Helyőrségi Klubban.

OPTIMISTA KLUB Az üPtim*sta Klubok szervezete
nemzetközi szervezet, melynek 

már Magyarországon is számos követője létezik. A klubok 
azokat hívják tagjaik sorába, akik bíznak és hisznek saját 
maguk, családjuk, lakóhelyük, hazájuk és az emberiség szebb 
jövőjében. Hitük mellett cselekvőén tesznek is céljaik ér

dekében. Ez a klub nem kiváltságosok, az elkülönülni vágyók 

klubja. Ez a klub mindenkié, korra, nemre, foglalkozásra és 
felekezetre való tekintet nélkül.

Várjuk tehát március 13-án 18,00 órakor a Helyőrségi Klub
ban azokat az aszódi polgárokat, fiatalokat, időseket, ér

telmiségieket, vállalkozókat és ipari munkásokat, akik bíz

nak városunk jövőjében, és érte tenni akarnak. (vörös L.)
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Acupunktura: A hagyományos távolkeleti gyógyító eljárások 
közt talán legismertebb a nyugati világban. Olyan komplex 
diagnosztizáló, preventáló és gyógyító rendszer, mely tel
jesen empirikusan alakult ki - régészek találtak i.e. 
10000-4000 év körüli időkből származó pien (hegyes köveket, 
amely acupunkturás kezelésre utal - és amely kialakulásában 

elválaszthatatlan a kor uralkodó filozófiai rendszerétől, a 
taoizmustól. (Ezért nehéz igazán jó acupunkturnak lenni, 
aki a nyugati világ eszmerendszerén nevelkedett.)

Taoizmus: i.e. VI. szd.-ban élt Lao Ce - az országot járva 
bivalyhátról terjeszti tanait, leghíresebb műve a Tao Tö 
King. Tao: az út, a természet követését jelenti, a megisme
rés módja a meditálás. (Az aryuvéde kialakulásában is a me
ditáló papok a risik szerepe hangsúlyos.)
- Légzési gyakorlatok, nem éri el a jóga szintjét

- Napkúra
- Tai Chi Chuan, célszerű tomagyakorlatok
- Szabályozott nemi élet
- ásványi eredetű és növényi gyógyszerek (Moxibusztio, acu

punktura)
- Helyes életvitel, étrend

Taoizmus tárgya az egész természet, a földi élet, emberi 

kapcsolatok.
Az embert a mikrokozmoszs-makrokozmosz egységében szemléli. 

A teljes makro-mikrokozmosz két ellentétes pólusa, egymás
tól elválaszthatatlan alapvető fogalompárja, melyek nem lé

tezhetnek egymás nélkül, a YANG - YIN.
Yang-Yinből születik és fordítva, e kettő dinamikus köl
csönhatása tartja mozgásban az egész makro-mikrokozmoszt. A 
dualitás az ellentét, az ellentétek időnkénti elsimulása, 
majd újraképződése - az élet lényege.

Yin jellegű: éjszaka, hideg, befogadás, női(es)
Yang: nappal, meleg, aktív, férfi(as)
E kettő dinamikus egyensúlya jelenti az egészséget.

Ez így roppant egyszerűnek tűnik. Nézzük, mit is kell érte
ni ez alatt a dinamikus egyensúly alatt.

A Yin és Yang energia a szervezetben 12 fő és 8 extra meri
dián mentén áramlik. Minden egyes meridián (értelmező egy
szerűsítéssel) csatorna több szervvel, szervrendszerrel van 
összekapcsolva. Ez a kapcsolat nem feltétlenül - a mai or
vostudomány által - funkcionálisan vagy anatómiaiig igazol
ható, de hatásaiban nagyrészt igen.

Ezekben a csatornákban, illetve a csatornák mentén áramlik 

a Qi (esi), az energia. Minden egyes meridiánnak van kiin
duló pontja vagy szerve, jellemezhető az energiaáramlás 
arányaival és az érintett szervek aktivitásának idejével. 
Az egyes meridiánok több ponton érintkezhetnek egymással. 
Ezekben az ún. pontokban lehet megvalósítani az energiák 
harmonizációját. (Egyik meridián vagy szerv energiatelí
tettségét megszüntetni, az energiát más meridiánba vezet
ni.) A szervek nagy része - a hozzátartozó meridián mentén 
- rendelkezik egy úgynevezett alarm - vészjelző - ponttal, 
ennek a pontnak az érzékenysége diagnosztikai jelentőségű. 

Ugyanígy található tonozáló illetve szedáló pont is. Maga a 

kezelés nyilván ettől sokkal bonyolultabb. Az anamnézis 
részletes, amelyben hangsúlyt kap a páciens beszéltetése 
is.

Ferenczy László 
természetgyógyász

(Folytatása következik)

—  HIRDETÉSEK  -----------

AJÁNDÉK! AJÁNDÉK!

A BUDAI FANTÁZIA KFT Aszód Méter-darabáru boltja 

2000,- Ft feletti vásárlás után ajándékot ad vásárlóinak.

TAVASZI ÁRUVÁLASZTÉK!

- LAKÁSTEXTÍLIA - FÜGGÖNY - SZŐNYEG - 

- ALSŐ-FELSŐ KÖTÖTT ÁRU -

Várjuk kedves vásárlóinkat!

M E G N Y Í L T !

Száraz tészták és

olcsó áron palackozott

szeszes italok és üdítők boltja.

ASZÓD, Csendes u. 2. 

Temetővel szemben

Aszódon hamarosan nyíló magángyógyszer

tárunkba asszisztenst keresünk.

ÉRDEKLŐDNI: Telefon: 179.

VIDEOFELVÉTELEK készítése 

kedvezményes áron családi 

eseményekről

Gyimesi Tivadar 

Aszód, Liget u. 16.

D0M0NYVÖLGY Őslakos területén panorámás 

építési telek megosztással is eladó! 

Érdeklődni lehet: 2173 Kartal,

Felszabadulás u. 53.

18.00 óra után

Aszód Városi Sportkör

Ipari és Elektronikai Részlege

kedvező elszámolási feltételekkel

felvesz bedolgozói állományába 

munkával rendelkező 

személyeket, brigádokat.

Érdeklődni lehet;

Aszód, Kossuth L. u. 72. 

(Művelődési Ház)

Telefon: Aszód 9. 

Ungi József ügyvezetőnél.

BUDAI FANTÁZIA KFT 

ASZÓD -  CIPŐBOLT

Téli áruk kiárusítása

- amíg a készlet tart!

Olcsó válogatott vegyes konfekcióáru 
érkezett!

Kézi kötőfonal 

nagy választékban kapható!

KERESSE A KFT ÜZLETEIT!

M E G É R I !


