
Testvérgyülekezeti kapcsolatok-  

Testvérvárosi kapcsolatok?
Bizonyára többen emlékeznek a tavaly őszi beszámolóra 

az Álandi Gyülekezet meglátogatásáról. Egyházközségünk 
viszontlátogatáson volt akkor, amely csodálatos élményt 
jelentett minden résztvevő számára. Az egész város dísz
ben volt, a Parlament megyar zászlókkal fellobogózva -  
ezzel köszöntve a magyar vendégeket. Már akkor hoztuk a 
hírt, hogy jó lenne, ha Aszód város is lépne ilyen irányba, 
és a testvérgyülekezeti kapcsolatból testvérvárosi kapcso
latot létesítenénk a fővárossal -  Marienhamn-nal.

Valahogy nehezen indul ez a kapcsolat. Bár a városok 
ajándékot küldtek egymásnak, jó lett volna, ha várossá 
avatásunk alkalmából itt köszönthettük volna az ottani 
városatyák egyikét -  de ez az ötlet csak ötlet maradt.

A gyülekezet viszont boldogan építi tovább kapcsolatait. 
Az Álandi Gyülekezet az idei konformandusok számára 30 
db fehér ruhát készíttetett, hogy a jövőben ne jelentsen 
anyagi gondot a konfirmáció. így egyforma fehér ruhában 
állhatnak először az oltár elé a gyerekek.

Augusztus 2-án egy 60-70 fős ifjúsági csoport látogat el 
Aszódra. Énekkaruk már tavaly nyár óta készül kb. 1 órás 
műsorral, melyben elsősorban spirituálékat fognak előadni. 
Augusztus 3-án az aszódi evangélikus templomban lépnek 
fel este 7 órai kezdettel. A csoport vezetője GunillaNilsson 
már járt nálunk. S Maria Sommardal és Guy Karlsson is 
régi ismerősünk. Meglepetés azonban, hogy a csoporttal 
egy amerikai születésű néger goszpel énekesnő is érkezik: 
CYNDEEPeters, aki Svédországban él, és amikor megtud
ta, hogy a csoport Magyarországra jön, boldogan csatlako
zott hozzájuk. Fellépéséért nem kér honoráriumot, viszont 
az offertóriumot egy alapítvány javára szeretné felajánlani, 
mégpedig az újra induló aszódi Evangélikus Gimnázium 
részére. A csoport augusztus 4-én -  vasárnap este 18.00 
órakor -  a budapesti Gorkij Fasori Evangélikus templom
ban szolgál ugyanilyen felállásban, ugyanilyen céllal. 
Strombom Ildikó -  az egyházközség ott élő magyar titkára 
(aki egyébként ott tartózkodásunk alatt hűséges kísérőnk és 
tolmácsunk volt) felajánlotta, bár szabadságát tölti itthon, 
mégis szívesen segít a tolmácsolásban.

Nagyon várjuk a csoportot. Gondolom nemcsak az 
egyházközség, hanem minden -  jó zenére és jó kapcsolatra 
vágyó -  aszódi fiatal, aszódi család, hiszen a finn vendégek

házaknál lesznek elhelyezve, s a vendéglátásukhoz az Ifjú
sági Alapítványtól is kaptunk 40.000 Ft-ot. Ez költségeink 
kb. 1/4 részét jelenti. Köszönjük ezt is. Talán ez lehet egy 
kezdeti lépés testvérvárosi kapcsolatok keresésében is.

Hadd fejezzem be kedvcsináló beszámolómat Ildikó le
velének jókívánságaival: „őszintén kívánom, hogy egész 
Aszód élvezhesse a csoport énekét, és Budapesten is 
annyian, ahányan csak beférnek a templomba.”

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Fischlné Dr. Horváth Anna 
az egyházközség felügyelője
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Az aszódi Podmaniczkyak második generációja —  szüleikhez 

hasonlóan —  szintén jelentős szerepet töltöttek be a családjuk, 
Aszód, Pest megye, sőt az ország történetében. Podmaniczky I. 
János és Osztroluczky Judit első gyermeke a Judit nevet kapta a 
keresztségben. A kor jeles költője, báró Orczy Lőrinc vette felesé
gül. A második gyermek, János II., aki Kisfaludy Zsuzsannával 
kötött házasságával, született gyermekeivel a család idősebb ágá
nak a megalapítója. A harmadik gyermek Sándor I., felesége báró 
Jeszenák Éva, ők a család fiatalabb ágának alapítói. A negyedik 
és az ötödik gyermek fiatalon meghalt. A hatodik, Erzsébet, báró 
Bulyanovszky János tábornok felesége lett. A hetedik Anna, gróf 
Beleznay Miklós tábornok felesége lett. A hetedik Anna, gróf 
Beleznay Miklós tábornokkal kötött házasságot, támogatója, se
gítője a zsendülő magyar művészeti életnek, pesti palotájának 
szalonja a kor neves íróinak találkozó helye.

Podmaniczky János I. birtokainak örökösei, az aszódi udvarház 
urai János II. (1718-1786) és Sándor I. (1723-1786). Kiváló 
gazdáknak bizonyultak. Az Aszód központú birtok a jó  házassá
gokkal gyarapodott, szervező munkájukkal a gazdaságok jövedel
me a háborús konjunktúrák idején (örökösödési-, hétéves háború) 
jelentősen növekedett. A pezsgő birtokközpont, Aszód 1761-ben 
mezővárosi rangot kapott, ahová az uraságok szívesen fogadták 
be az ország más tájairól és a külországból érkezett magyar és 
német iparosokat és (elsősorban zsidó) kereskedőket. Aszódot 
gyámolító intézkedéseik közé tartozott az evangélikus papiak és 
a latin iskola felépíttetése; a római katolikus templom építésének 
a segítése; az apjuk által építtetett régi udvarháznak csak a közép
ső, barokk részét hagyták meg, amelyhez a kor ízléséhez igazod
va, 1772-ben em eletes, francia m anzárdtetős (alatta nagy 
dísztermekkel) rokokkó oldalszárnyakat építtettek. A két család 
ekkor a kastélyt ketté osztotta: a keleti János II. (, János szárny”), 
a nyugati Sándor I. („Sándor szárny”) családjáé lett. Az utóbbinak 
dísztermében található Kracker János Lukács és Zách József 
alkotása (1776). A kiváló kompozíció (A kereszténység diadala 
a pogány bűnök felett) a XVIII. századi magyar freskófestészet 
kiemelkedő alkotása.

A XVIII. század utolsó harmadában a kis Galga menti mező
város Pest megye egyik legiparosodottabb, legélénkebb kereske- 
delm ű települése, ahol a három vallású (róm ai katalikus, 
evangélikus, izraelita) lakosságnak szép temploma, elemi iskolá
ja, az evangélikusoknak középfokú tanodája (scola latina) volt, 
ahol a díszes kastély urai gazdagságukhoz, tekintélyükhöz méltó 
elismerést kaptak az uralkodótól, II. Józseftől, aki 1782-ben bárói 
címet adományozott részükre.

Az idősebb testvér János II. fia volt az 1747-ben, Aszódon 
született László I. (1747-1803), aki katonaként az ezredesi rangig 
emelkedett. Leánytestvére Julianna (1751-1800), Roth György 
tábornoknak lett a felesége. Öccse, József báró (1756-1823) a kor 
legkiválóbb közgazdasági elméi közé tartozott. Hosszabb külföldi 
utazást követően a .kalapos király” türelmi rendelete után közhi
vatalt vállalhatott. Előbb a fiumei kormányzóság, majd a budai 
helytartótanács tanácsosa lett. Később szembekerült az uralkodó
val és az 1790-91-es nemzeti-nemesi mozgalom felvilágosult, 
reformista szárnyának a vezéralakja lett. Az országgyűlés megbí
zásából megírta az osztrák vámrendszer kritikai elemzését, rámu
tatva Magyarország alárendelt helyzetére és a belső vámvonal 
eltörlését javasolta. 1802-től Bács-Bodrog vármegye főispánja, a 
napóleoni háborúkat követő nemzetközi tanácskozáson, 1815- 
ben Ausztria párizsi megbízottja. Érdekességként említjük meg, 
hogy palotájában szerepelt először a közönség előtt a 7 éves Lis d  
Ferenc.

Báró Podmaniczky László ezredes első gyermeke, Amália 
(1784-1821) gróf Wartensleben Károly felesége lett. E lső fia, 
János (1786-1883), birtokközpontját Rákoskeresztúron építette

A Podmaniczky család
II. rész

ki. A majd 100 évig élt János báró híres gazda volt. Leányai neves 
mágnások feleségei lette: Mária báró Radvánszky Antalé (cs. és 
királyi kamarás, Zólyom és Túróc vármegye főispánja); Zsuzsan
na férje (második) a dúsgazdaág gróf Vigyázó Sándor. A második 
fiú, Mihály (1788-1860) gyermek a neves Levente báró (1839- 
1913), akinek fenyőharaszti kartély át a közelmúltban restaurálták, 
eredeti pompájában várja a látogatókat. A harmadik fiú, szintén 
László (1792-1865) császári és királyi kamarás, a M agyir Keres
kedelmi Bank elnöke volt. A budapesti Podmaniczky utcát róla 
nevezték el. A hetedik gyermeke Andor báró (1799-1861), aki 
élete javát Aszódon töltötte. Karolina lánya (1828-1875) a neves 
mágnás és tudós, Prónay Gábor, Gizella lánya Pátay Ferenc 
felesége lett.

Báró Podmaniczky Mihály gyermeke Géza báró (1839-1923). 
Öröksége és gróf Degenvfeld-Schomburg Bertával kötött házas
sága révén módos földbirtokos, kiváló gazda, akinek szakcikkei 
számos magyar újságban megjelentek. A kor híres tudósának, 
Konkoly-Thege Miklós biztatására kiskartali birtokán, 1884-ben 
magán-csillagvizsgálót létesített, ahol több, később igen neves 
csillagász (Kövesligethy Radó, W onaszek Antal stb.) dolgozott. 
Hatalmas könyvtárában 35000 kötet pihent a polcokon. E neves 
bibliotéka 1928-ban a Budapesti Evangélikus Egyház könyv
tárába került. Tudományos munkásságáért Géza bárót 1889-ben 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává fogadja. 
Mind Levente, mind Géza báró hosszabb ideig az Aszódi Evan
gélikus Egyház világi felügyelőiként sokat segítettek az algimná
zium felvirágoztatásában.

AJ.
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A MAKONA TERVEI
KOSSUTH LAJOS UTCA 3. ÚJ KISÁRUHÁZ TERVE

Az Önvédelmi Csoport tevékenységéről
Egy éve alakult meg az Önvédelmi Csoport Aszódon, amelynek 

jelenleg 40 tagja van. A közeljövőben tervezzük egy 7 fős -  
fiatalokból (18-24 év) álló csport megalakítását, illetve egy 5-6 fős 
női csoport megalakítását. A női csoport természetesen napközben 
látná el feladatát.

Az Önvédelmi Csoport tagjai szolgálatuk alatt az éjszakai órák
ban autóval és gyalog ügyelnek Aszód közbiztonságára. Segítséget 
nyújtanak különféle rendezvényeken (városi ünnepség, március 
15-i ünnepség, gyereknap stb.).

Munkájukat teljesen ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül 
végzik minden éjszaka. A szolgálat 22.00 órától hajnal 4.00 óráig 
tart. Hétvégeken 2-3 kocsi (3-3 emberrel), hétköznapokon valami
vel kisebb létszám vesz részt a szolgálatban.

A csoporton belül nagyon jó  az egység, a fiúk érzékelik, hogy 
szükséges és fontos ez a tevékenység. Munkánk akkor lenne még 
jobb, ha nagyobb lenne a létszámunk.

Szükségünk van minden olyan tisztességes emberre, aki szereti 
lakóhelyét, és fontos számára a város közbiztonsága. Voltak a 
csoportban olyan emberek is, akik azt gondolták, hogy ez a munka 
abból áll, hogy szolgálati időben be kell ülni egy presszóba és kész. 
Ezektől a személyektől a csoport hamar megvált, mert nincs ilyenre 
szükségünk.

Hadd említsünk néhány eseményt ismét csoportunk életéből.
Februárban a lakótelepen benzintolvajoat zavart meg csopor

tunk, akiket a rendőrökkel közösen vettünk üldözésbe. Sajnos 
akkor elmenekültek.

A Szabadság téri parkolóban szintén hasonló eset történt egy 
más alkalommal. Ott azonban sikerült elfogni a tettest, akinek 
autójában 5 db 20 literes benzines kanna volt.

Megakadályozott csoportunk tej- ill. tejterméklopást is a „Kö
zépső” népbolt előtt.

Legutóbbi eseményeink egyike volt a Kondorosi téri ABC-be 
való betörés megakadályozása. 3 személy akart behatolni, akik már 
négy kockaablakot kifeszítettek, illetve betörtek, amikor a szolgálat 
észrevette őket. Érkezésünkre azonnal elmenekültek. Sajnos tele
fonálni hirtelen nem tudtunk, üldözni sem lehetett őket, mert a 
helyszínt biztosítani kellett.

Az Önvédelmi Csoport nem rendelkezik semmilyen fegyverrel, 
és ezért az üldözés mindenkor veszélyes.

Történnek furcsa és elgondolkodtató esetek is. Májusban egyik 
szolgálatunk során egy 5 fős fiatal társaság azzal szórakozott, hogy 
a főutcán a kukákat az út közepére rakta ki. Érkezésünkkor kettőt 
közülük sikerült elfognunk. Mind a két fiú 15 éves volt! Hazakí
sértük őket. Az egyik szülő megköszönte a segítségünket, megdöb
benve vette tudomásul, mit csinált a fia. A másik azonban 
majdhogynem kirúgott bennünket azzal, hogy semmi közünk nincs 
ahhoz, hogy mit csinál az ő  gyereke!

Sok rendbontást sikerült megakadályozni csoportunknak az éj
szakai szolgálatok alatt. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert 
összesen egy rádióvevő készülék áll a rendelkezésünkre, melyet az 
aszódi Rendőrállomás biztosít, ezzel tartjuk a kapcsolatot velük.

Kapcsolatunk nagyon jónak mondható. LehetőségeikhezTcépest 
mindenben segítenek, nagy figyelmet fordítanak a csoport munká
jára.

Külön köszönet illeti Nagy László parancsnokot, aki szintén 
érdeklődéssel figyeli tevékenységünket, és nem tagad meg semmi
féle segítségadást.

A közeljövőben Aszód közbiztonságáért alapítvány kerül létre
hozásra az Önvédelmi Csoport támogatására. Hadd köszönjük meg 
név szerint is:

Kovács Péter („SÁRA” kisvendéglő),
Jakubovics László (SPORT büfé).
Takács László (RICSI presszó),
Bálik János kiskereskedő,
Székfi László kiskereskedő,
Jermi István kiskereskedő.
Oláh Károly GALGA ÁFÉSZ,
Marti István vállalkozó
segítségét, akiknek igen nagy részük van a Csoport anyagi 

támogatásában.
Szeretnénk köszönetét mondani a Polgármesteri Hivatalnak, 

illetve az Önkormányzatnak is az anyagi segítségért, bár úgy 
érezzük, nem tartja mindenki olyan fontosnak tevékenységünket.

Szívesen veszünk minden segítséget, mely a Csoport munkáját 
támogatja, legyen az anyagi vagy emberi segítség.

Végezetül úgy érezzük, meg kell említenünk azoknak a nevét, 
akik eddig -  ez alatt az egy év alatt —  sokat tettek azért, hogy az 
Önvédelmi Csoport jól végezze munkáját;

Kvaka István és csoportja,
Bánfalvi Pál és csoportja.
Szabó Pál és csoportja,
Molnár József és csoportja
Egyénileg ki kell emelni: Budai István, Búzás István, Bárány 

István, Kvaka István Sindely József, Stefanik István, Szatmári 
Sándor, Vénig György munkáját.

Ezúton köszönjük családunk, feleségeink megértését, türelmét, 
hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a munkát önzetlenül végezhes
sük.

Szívesen látunk’új tagokat is a csoportban. Akik felelősséggel 
tudják ellátni ezt a szolgálatot, áldozni tudnak szabadidejükből, 
pihenésükből arra, hogy lakóhelyünk közbiztonsága javuljon.

Szenoráczki Ferenc 
az Önvédelmi Csoport vezetője
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Önkormányzati hírek
1991. május 28-án a Képviselőtestület meghallgatta az új főkapi

tány -  dr. Komáromi István -  közrend-közbiztonság helyzetéről szóló 
rövid tájékoztatását. A főkapitány előadása, s tájékoztatójának hall
gatása a képviselők jórészének elismerő szavait váltotta ki, s egyben 
az állampolgárok közbiztonságának megteremtését, illetve annak 
megvalósítását látták biztosítottnak. Az aszódi rendőrállomásból, ki
bővített rendőrőrsöt szeretne kialakítani. A rendőrség munkájának 
megkönnyítésére, s egyben korszerűsítésére a legfejlettebb technikai 
eszközök beszerzését, ill. bevezetését szorgalmazza.

A bűnügyi helyzetről elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest 
67%-os emelkedést mutat a bűnözési statisztika.

A bűncselekmények zöme vagyon elleni, a bűnözés szervezetten, 
csoportosan történik. Vannak akik rendszeresen, hivatásszerűen élnek 
ebből, s e bűnöző csoportoknál külföldi elkövetőket is felfedtek több 
alkalommal. Növekvő az erőszak, a fegyveres posta- és benzinkutak 
kirablása. A fényes nappal utcákon jogsértéseket követnek el.

A közlekedési morál is erősen javításra szorul, így pl. elmondta: 
„...nyugati autókkal,keleti közlekedési morál...” valósul meg hazánk
ban, melyen szintén változtatni szükséges!

Olyan terveket ismertetett a képviselőtestülettel, mint pl. polgár- 
mesteri hivatalokhoz szeretné átadni a személyi igazolvány és útlevél 
intézéseinek ügyét, mely természetesen még kidolgozás alatt áll.

A főkapitány terveinek megvalósításához, s az önkormányzatokkal 
való együttműködéshez a képviselőtestület sok sikert, eredményes 
munkát kívánt.

E napirenden belül az Önvédelmi Csoport vezetője -  Szenoráczki 
Ferenc -  is rövid tájékoztatást adott a területen végzett munkájáról.

Megállapítást nyert, hogy szükség van az Önvédelmi Csoport 
jövőbeni közreműködésére, hiszen -  mint azt hallhatta a testület- több 
esetben bűnmegelőzési munkát végeztek!

A hatósági igazgatási társulások alakulásáról szóló jelentésben a 
Képviselőtestület szükségesnek mondta ki, hogy a gödöllői Fogyasz
tói Érdekvédelmi Társulás a települések végzett ellenőrzéseiről, mun
kájáról adjon beszámolót

Képviselői javaslatként hangzott el, melyet a testület is magáénak 
mondott, hogy szükséges és fontos, hogy a gázprogram megvalósítá
sához, a veszélyes hulladéklerakó telep kompenzációjaként ígért álla
mi támogatást a város igényelje meg. E lakossági követelést Antall 
József miniszter úrnak javasolta továbbítani a testület.

Képviselői lemondást jelentett be Koncz István, mely bejelentését 
-  egyhangúlag -  megfontolásra ajánlotta a képviselőtestület. 

* * * * *

1991. júnus 18-án: a gödöllői Rendőrkapitány mutatkozott be a 
testület előtt, aki megerősítette a főkapitány által elmondottakat, és 
elképzeléseket.

Az újjá alakult Unikomis Kft áthidaló hitel iránti kérelmét, s az 
arról való döntést alapos vita előzte meg. A végleges döntés szerint a

D r. Becker Pál

országgyűlési képviselő fogadóórája

Június 21-én Dr. Becker Pál országgyűlési képviselő tartott 
fogadóórát a  Művelődési Házban.

A képviselő úr az eredeti l, félévre meghatározott program- 
tervezetében kiadott időpontban jött, várható érkezéséről 
azonban csak későn értesültek a Polgármesteri Hivatalban. így 
a lakosság felé történő kiértesítés is csak az utolsó pillanatban 
történhetett. A jövőben jobban oda kellene figyelni ezekre az 
időpontokra.

Ennek ellenére azonban kellemes és érdekes beszélgetés 
alakultkí a képviselőm  és a jelenlévők között. Mivel zömében 
vállalkozók jöttek el, ez meghatározta a beszélgetés témáját is. 
Leginkább közgazdasági jellegű, a vállalkozásokkal, hitelek
kel kapcsolatos kérdések merültek fel. Szóba kerültek ennek 
során olyan információk is, amelyek hasznosak voltak Dr. 
Becker Pál számára is.

kft az aszódi rendőrőrs épületén elvégzendő munkát kapta meg— ill. 
az elvégzett munka fejében annak költségét a megyei kapitányságtól 
- ,  valamint az aszódi szeméttelep rekonstrukciójára biztosított összeg 
fejében -  amennyiben a versenytárgyalást az Unikomis kft nyeri el -  
kap előleget, ill. támogatást. Természetesen, amennyiben a verseny- 
tárgyalást nem a kft nyeri meg, az előleg visszafizetéséről gondoskod
nia kell.

Úgyszintén hosszú vita alakult ki a gimnáziumnál végzett ellenőr
zési megállapításokról. A gimnázium nehéz helyzetben van, súlyos 
teherként szerepel költségvetésén a tanuszoda működtetése, a nagyér
tékű klímaberedezés beszerzése, melyhez a szükséges anyagi fedezet 
nem áll rendelkezésre.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításai, valamintaPénzügyi 
Ellenőrző Bizottság Elnökének javaslata alapján:

-  Szükségesnek tartotta a Képviselőtestület határozatában megfo
galmazni azt is, hogy a gimnázium igazítsa pedagógiai feladattervét 
az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez.

Meghatározásra került továbbá:
-  készítsen pedagógiai feladattervet a 91-92-es tanévre, valamint 

egy 4 éves átfogó tervezetet,
-  téljen ki a pedagógus létszámszükségletre, esetleg túltöltöttség 

esetén adjon javaslatot a létszám, ill. a túlmunka csökkentésre vonat
kozóan,

-  pótolni kell minden, gimnázium működésével kapcsolatos doku
mentumokat, mely alapul szolgál a gimnázium működéséhez, és 
biztosítékot teremt a finanszírozás feltételeihez,

-  szükségesnek tartotta a testület, hogy pedagógiai és gazdasági 
számításokat készítsen a gimnázium, melynek egybevetése alapjául 
szolgálhat ahhoz a döntéshez, mely szerint a gimnázium jövőbeni 
működtetése az Aszód Város Önkormányzatához, illetve a Pest Me
gyei Önkormányzathoz való tartozását mondja ki,

-indokolt és szükséges a tanuszoda működéséhez szükséges pénz
ügyi keret kiszámítása, és a tanuszodánál elvégzendő munkákra való 
feladatterv készítése, s e tervezetnek költsége különüljék el a gimná
zium költségeitől,

-javítani szükséges a felügyeleti szerv közötti kapcsolattartáson,
-  szükséges a bevételek fokozása, a tartalékok feltárása, melynél a 

testület külön kihangsúlyozta, hogy a normatív finanszírozáson túl, az 
önkormányzat a többletkiadások finanszírozását nem vállalja!

Mindezek teljesítésére, illetve végrehajtására a testület határidőt, 
és felelősöket határozott meg.

Döntött a testület ezen kívül még pénzügyi átcsoportosításról, 
melyben a le nem kötött szabad fejlesztési keretét zárolta ez év 
szeptemberéig.

A még betervezett, és idő hiányában megvitatásra nem kerülő 
napirendek megtárgyalására, soronkívüli ülés -  június 25 -  összehí
vását tartotta szükségesnek a Képviselőtestület.

Tóthné Lajkó Ilona

Jótudni...
A Gödöllői Rendőrkapitányság Igazgatási Osztálya 

megbízásából az aszódi Rendőrőrsön minden héten kedden

ÍO00 -  1730 óra között

útlevél ügyintézés,személyigazolvány érvényesítés, 
csere lehetőség van.

Galgamácsán, 1991. június 22-én adták át először a

V A N K Ó N É  D U D Á S  JULI d íja t.

Az évenkénti díjkiosztást egy alapítvány kamatai biztosít
ják. Az alapítványhoz csatlakozhatnak mindazok, akik 

a Galga mente népi kultúráját, népművészetét 
támogatni akarják.

Bővebb felvilágosítás az aszódi Petőfi Múzeumban.
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KULTURÁLIS ELET
„G ondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"

VÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ (M űvelődési Ház) 
Aszód, Kossuth L. u. 72. Telefon: 9.

A Művelődési Ház július hónapban a nyári szabadság 
miatt zárva lesz. Ügyelet: hétköznap 1000-1 2 00 óra

FIGYELEM!
A Művelődési Házon belül működő

CSALÁDI INTÉZET
vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszer
vezését és lebonyolítását. Kívánsága szerint rendezzük meg 

és tesszük emlékezetessé családi ünnepeit.
VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT: zenés iro

dalmi összeállítás, fotózás, videofelvétel készítés. 
IGÉNYBEJELENTÉS:

a Polgármesteri hivatalban (A szód Szabadság tér 9.) 
Tóthné Lajkó Ilonánál (Telefon: Aszód 2.) 

a Művelődési Házban (A szód Kossuth L. u. 72.)
Pardi Lászlónénál (Telefon: Aszód 9.)

. . . ____ - - - - - - _________________________-  -  _ J

FIATALOK, TAN ÜLNI VÁGYÓK, FIGYELEM!
Már most felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Művelődési 

Ház 1991. szeptembertől az alábbi szakmunkásképző 
tanfolyamokat tervezi indítani:

• kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam 3 hónap
• festő tanfolyam 1 éves
• kőműves, ács-, állványozó tanfolyam 1 éves
• betanított ív- és lánghegesztő tanfolyam 4 hónapos
• targoncavezető tanfolyam 2 hónapos.

A tanfoly amokra jelentkezési feltétel:
17 éves kor, 8 általános iskolái végzettség.

A tanfolyamok tandíja: 7.000 -  8.000 Ft között lesz.
A tanfolymokat 30 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 

Szakmunkásképző tanfolyamok
• ABC áruházi eladói (élelmiszer, iparcikk, ruházat) -  

1 éves,
15 éves kortól, 8 általános iskolai véguzettséggel

• ABC áruházi eladói tanfolyam -  2 éves,
14 éves kortól, 8 általános iskolai végzettséggel 
(Tandíj: kb, 35.000 Ft)

• Szakács tanfolyam 17 éves kortól, 8 általános iskolai vég
zettséggel

Középfokú végzettséget biztosító tanfolyamok
• boltvezetőt tanfolyam (kereskedelem) -  1 éves 

érettségivel vagy szakirányú szakmunkásbizonyítvánnyal 
rendelkezők részére

• vendéglátó ipari üzletvezetői tanfolyam -  1 éves 
érettségivel vagy szakirányú szakmunkásbizonyítvánnya! 
rendelkezők részére
A tanfolyamok Aszódon történő indulásának feltétele: 

25-30 fő jelentkezése.
A tandíj 12.000 -  20.000 Ft között várható.

A tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Műve
lődési Házban Pardi Lászlóné ad személyesen vagy telefonon.

A Művelődési Ház igény esetén augusztus hónapban angol és 
ném et nyelvből a lapfokú  nyelvtanfolyam ot indít.

a Művelődési Házban személyesen vagy telefonon. 
Július hó folyamánjelentkezés hétköznap 

J(f 5  _  12m  óra között lehetséges.

MUÓUAUUUI

Szeptemberi előzetes:
Holub Sándor és Holubné Kogler Katalin 

táncpedagógusok ajánlata:
• balett tanfolyam ovisoknak és alsó tagozatosoknak
• jazzbalett tanfolyam felsőtagozatos iskolásoknak, gimi- 

seknek
• body building előkészítő fiúknak

Szeptembertől júniusig hetente 1 foglalkozás 
Tandíj: 400Ft/hó 

Jelentkezés: a Művelődési Házban

A HUNGARORING AUTÓSISKOLA (Gödöllő) 
megfelelő létszámú jelentkezés esetén augusztus hóban is

mét tanfolyamot indít 
A kát. -  nagymotoros 

B kát. -  személygépkocsi 
Sm kát. -  segédmotor kerékpár 

a Művelődési Házban.
4 hetes elméleti felkészítés, részletfizetési kedvezmény! 

Érdeklődés és jelentkezés a Művelődési Házban július hó
napban hétköznap de. 900 -  1200 óra között.

o00
FIGYELEM! ÚJDONSÁG!

Kábel TV műsora minden csütörtökön és vasárnap 18u 
tói 4  órás műsort közvetít a Művelődési Ház 

ifjúsági klubjában.
A TV programja a heti rádió és TV újságban megjelenik. 

Mindenkit szeretettel várunk.
Szelényi Tamás stúdióvezető

Vécsey Károly Helyőrségi Klub
Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: 83

A JÚLIUSI PROGRAMBÓL
Minden pénteken

2j00 _ O200 óra közön .9Q DISCO program

Július 5-én fellép a REPUBLIC együttes

MI ELŐRE SZÓLUNK!
A Helyőrségi Klubban ősztől az alábbi tanfolyamokat indít

juk:
-  gyors- és gépírói tanfolyam 

-  titkárnői tanfolyam
-  diákújságíró tanfolyam
-  tánc- és illemtanfolyam

Tanfolyamainkról felvilágosítást a Helyőrségi klubban 
adunk naponta 10°°—1900 óráig

1. .STARMAN.
am trilti
2 . n a ^ e r e e e k

u ttr iltifw tttfít/ltf

3, RENDŐRA/CADÉM/A s.

.Sikerlista
y. SZNPERNENNSDN
t t t f Z  f í p í t í l

5 MEGTÖRTANíjVAí
m t. t i r i f f i

zinkron videó
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VÖRÖSKERESZT NAPOK 1991
B ár m ár 2 hónap eltelt a V öröskereszt által szervezett 

rendezvénysorozat óta, de úgy gondoljuk m égis érdem es szól
ni azokról az esem ényekről, am elyek ez alatt az egy hét alatt 
zajlottak, m ert rendkívül sok m unkát igényeltek, és sok em bert 
m ozgattak meg.

(H elyhiány m iatt nem  került közlésre a júniusi szám ban, 
Szerk.)

A m ájus 1-től 8-ig terjedő időszakban szinte m inden nap 
volt rendezvény. A z A nyák napi köszöntőkön keresztül -  
m elyet a kis óvodások adtak az Idősek N apköziotthonában, az 
ism eretterjesztő előadásokon, ételbem utatókon át sok olyan 
program  került m egvalósításra, m ely m inden résztvevőnek 
hasznos tapasztalatokat nyújthatott.

M indenképpen em lítést érdem el a m ájus 2-án rendezett 
egészségügyi vetélkedő, m elyen 14 csapat vett részt a körzet 
általános iskoláiból (A szód i, sz. iskolából 6, a II. sz. iskolából 
2 csapat versenyzett).

A kérdések az egészséges életm óddal, a környezetvédelem 
mel foglalkoztak hol játékos, hol kom olyabb formában.

N agyon kedves gesztus volt a V öröskereszt részéről, hogy 
m inden gyerek ajándékcsom agot kapott.

E z  a vetélkedő is bizonyította, ha az em ber kom olyan akar 
valam it, el is tudja érni. Itt a szervezők nem  elégedtek meg a 
versenyre szóló felhívással, szem élyesen járták  végig az isko
lákat, m elynek eredm énye a 14 csapat indulása volt.

Tulajdonképpen június 12-én érkezett utolsó szakaszához a 
rendezvénysorozat, ez pedig a „FU T A SZÓ D ” verseny győz
teseinek Párádra tett k irándulása volt. A z időjárás kedvező 
volt, és a m átrai táj szépsége m indannyiszor, ahányszor látja 
az em ber, lenyűgöző.

A kiránduló csapatnak -  az óvodás korosztálytól egészen a 
felnőtt korosztályig -  szám os élm ényben volt része. V ittünk a

híres parádi vízből is haza. M űanyagvilághoz szokott ónunk  
nem  sokáig bírta elviselni a  term észetes szagokat a Cifra 
istállóban. N agyon érdekes vo lt a K ocsim úzeum  is, korabeli 
hintóba képzeltük m agunkat.

H űek m aradtunk önm agunkhoz, am ikor a szalonnasütést, 
illetve jó ízűen elfogyasztott ebédet követően m inden szem etet 
összegyűjtöttünk, hogy az utánunk jö v ő  kirándulók is jól 
érezzék m agukat a tiszta környezetben.

N agyon sajnáljuk Péter E szter versenyző lem aradását a 
kirándulásról, véletlenül nem  került fel a neve a m eghívó 
lapra. E lnézést kérünk tőle, és június 22-én m eghívtuk őt egy 
m ásik kirándulásra.

K öszönettel tartozunk m indazoknak, akik a lakosság nagy 
többségét m egm ozgató rendezvényeinket támogatták:

az Ifjúságért A lapítvány
TYPOVENT' Kft, Aszód, G ALGA  ÁFÉSZ, Túra H áztar

tási Bolt, A szód Juhász József kiskereskedő. Szeretnénk, ha 
nem csak a „V öröskeresztes N apok”, hanem  az év minden 
napján tennének egym ásért egy keveset az em berek.

Balogh Jánosné Kovács Ferencné

A nyakö n yv i h írek

Házasságot kötöttek 
Magyari Zoltán és Laczkó Erzsébet 

Ursinyi Géza és Dávid Katalin

Született
Búzás Zsuzsanna Falujárók útja 5/13 

Berki Brigitta Berkes u. 2.

TÖRÖK, MAGYAR RAJTAÜTÉSEK, PORTYÁK A GALGA VIDÉKÉN 1550 -  1590

Az 1543-ban megindított szultáni hadjáratot a budai pasa Jah- 
japasazádé Mehmed már öntevékenyen folytatta -  vállalva a 
kudarcot és a sikert. (A sikertelenség selyemzsinorral járt.) Az 
1544-es és azt ezt követő többi hadjáratot általában 10 -  20 000 
fős sereggel hajtotta végre, ezzel az erővel Ő rendelkezett.

Az 1547 -ben megkötött béke Ferdinánd részére igen megalázó 
volt, de kényszerűségből kénytelen volt alávetni magát a szultáni 
feltételeknek, mint pl. „A Budun alá tartozó tartományok... ösz- 
szeírattak és defterbe (jegyzékben) vétettek. Ezért ha az én terü
letemről valamelyik rája (keresztény alattvaló) amoda szökik, 
nem szabad befogadni, hanem vissza kell küldeni illetőségi helyé
re... Ha ezen kikötésem nem tartatik tiszteletben... mentegetődzés 
nem fogadtatik el.”

A ráját mindég oltalmazták, ha közülük egy eltűnt hivatalosan 
keresték -  nem humanitásból, hanem mert adófizető volt.

1556-tól viszonylagos béke következett be, ami azonban a 
lakosságnak közel sem jelentett békét, mert úgy a törökök, mint 
a végváriak ki-ki csaptak és ilyenkor a behódolt területek falvait 
épp úgy feldúlták, mint a be nem hódoltakat. A magyar közigaz
gatás Pest megyében megszűnt, a török pedig lassan működött, de 
annál aktívabb volt az adóilleték behajtása.

1569 előtt a hajdúk feldúlták, felégették Püspökhatvant, kárt 
okozva ezzel a töröknek, de a valóságos hatást a lakosság érezte.

1559-ben a fegyverszünetben bízva pozsonyi kereskedők jö t
tek Vácról, ezeket a mácsai (Machia) mezőn megtámadták -  
életüket meghagyva kifosztották őket. A hatvani rác és szerb 
martalócok nemcsak a hatvani szandzsák, hanem a szolnoki és 
pesti területeken is raboltak.

Túrát kétszer dúlták fel, eztmutatja az 1546-1559-es halálozási 
arány, mely szerint a férfi lakosság 126 főjéből 76 fő halt meg. 
Rárontottak Bagra (Bagna), majd ugyancsak a bagi mezőn meg
öltek és teljessen kiraboltak 22 kereskedőt.

Ebben az időszakban a törököket csak az egriek zavarták, de 
ez a zavarás igen intenzív volt. Igen eredményesen zárult az 
1566-os várütés, majd az 1585-ben végrehajtott túrái vásárütés, 
miközben két esetben beütöttek Pest alá 1567-ben és 1572-ben, 
elhajtva a budai pasa mintegy 3000 db-os birkanyáját is. Mind
ezek a rajtaütések azonban nem jelentették azt, hogy akár a török, 
akár a magyar végvári katonák meggazdagodtak volna, csupán a 
létfenntartásukról gondoskodtak. A falvak pedig meg-meg futot
tak, a föld megműveletlen maradt oly annyira, hogy a művelni 
kívánóktól már nem is kívánták a birtoklási illeték megfizetését, 
sőt 1-2 évi adómentességet is felkínáltak nekik.

Bank László
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Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 
sportéletéről, eredményeiről

Iskolánk csaknem 550 tanulójának egyik szabadidő-tevékenysége a sport. Ezt a tevékenységet iskolánkban a Diáksport- 
kör szervezi és különböző versenyeit az iskolán belül és kívül bonyolítja le. Tanulóink ilyen irányú lehetőségei sokfélék. 
Az iskolán belül különböző osztályok közötti versenyek és bajnokságok folynak az egész év folyamán, amelynek fő célja, 
hogy minél több tanulót vonjunk be a rendszeres, szórakoztató testedzésbe. A tömegsport versenyeken a legjobbak vesznek 
részt, a legtehetségesebb tanulók a Diáksportkör szakosztályaiban tanulhatják magasabb szinten az általuk választott 
testgyakorlati ágak valamelyikét, és versenyezhetnek a megye más középiskolai diákjaival. Iskolánk tanulói mindig 
meghatározó szerepet játszottak és játszanak ezeken a versenyeken, és több évtizedre visszamenően hagyományosan 
eredményesen és jól szerepelnek.

A Diáksportkörben leány torna, fiú kézilabda, fiú és leány úszó és sakk szakosztály működik. Ezeknek a szakosztályok
nak az eredményeiről szeretnék beszámolni és arról, hogyan képviselték iskolánk színeit az elmúlt tanévben.

A leány torna a megyei középiskolák egyik legeredményesebb szakosztálya. Az év folyamán 20-25 tanuló 
tomászik rendszeresen Nyiry Szabolcsné testnevelő tanárnő irányításával. Ebben a tanévben az „A” kategóriás 
csapat megnyerte a megyei bajnokságot, egyéni versenyben Nyiry Lilla 2. b és Varjú Krisztina l.b osztályos 
tanulók voltak a legeredményesebbek több első, második és harmadik helyezéssel.

Eredményesen vesznek részt a szakosztály munkájában az aszódi általános iskolákból jövő tanulók, mint Nyiry Lilla
2. b, Teliér Anita 2.c, vagy Probocskai Zita 1 .b. A tavasz folyamán iskolánk válogatottja nyerte a Nagykőrösön rendezett 
„Pest megyei Kupa” csapatversenyt a nagy rivális, a nagykőrösi Toldi Szakközépiskola otthonában.

A fiú kézilabdások két kategóriában indulnak a megyei középiskolás bajnokságokon: az I-II. osztályosok (IV. 
korcsoport), és a III-IV. osztályosok (V. korcsoport) bajnokságán. Jobb eredményük idén az idősebbeknek volt, 
hiszen megyei második helyezést értek el, de a kicsik is, a most alakuló új csapattal, Észak-Pest megye 3. 
helyezettjei lettek. A tél folyamán iskolánk csapata nyerte a hatvani „Bajza Kupát”, ahol 6 Pest és Heves megyei 

középiskola előtt lettek elsők. Ebben a szakosztályban is szerepelnek meghatározó aszódi lakosú diákok, mint Süli Miklós
3. c, Bán Zoltán 2.d, vagy Szőke András 2.e osztályos tanulók. Itt kell megemlítenem, hogy iskolánk kézilabdázói adják 
hosszú évek óta az IMI Vasas felnőtt kézilabdázói mellé az utánpótlást, hiszen ennek a csapatnak, mint ifjúsági csapata 
szerepelnek a különböző megyei bajnokságokon. A kézilabdások munkáját Nyiry Szabolcs testnevelő tanár irányítja.

Négy éve adták át iskolánk tanuszodáját és ekkor alakult meg az úszó szakosztály. Munkájukat Sárdi Erzsébet 
úszást oktató tanár, szakedző irányítja. Már az induló évben is szép eredményeket értek el a megyei 
versenyeken, de az igazán kimagasló eredmények az utóbbi két évben jelentkeztek, amikor nagy különbséggel 
nyerték meg a megyei középiskolák közötti pontversenyt. A legeredményesebb versenyzők Béres Szilárd 4.b 

és Zászlósi Attila 2.d osztályos tanulók, akik több első helyet szereztek a megyei bajnokságon és részt vettek az országos 
bajnokságon is. Helyezéseket értek el egyéni és váltó számokban Szabó Ferenc 3.a, Schneider Lars Le, és Nádasdy Éva 
l.d osztályos aszódi tanulók.

A sakk szakosztályt három éve a tanulók kérésére alakítottuk meg, vezetését Breuer Gábor és Koncz István 
tanárok vállalták. Eredményeik figyelemre méltóak, hiszen tavaly a leányok megyei bajnokságot nyertek és 
sikeresen képviselték oskolánkat az országos bajnokságon. Az idén a leányok a második, a fiúk a negyedik 
helyet szerezték meg a megyei középiskolai versenyen. A legeredményesebb versenyzők Belecz Ágota 3.b, 

Kada Péter 3.b, és Péter Balázs 3.a osztályos tanulók voltak.
Összefoglalva: iskolánkban a sok bejáró tanuló utazási nehézségei ellenére eredményes sportélet folyik. Rendszeresek 

voltak az osztályok közötti tömegversenyek és a magasabb szinten sportoló tanulóink is eredményesen képviselték iskolánk 
színeit a különböző megyei és országos középiskolai versenyeken. Reméljük, hogy az egyre nehezebb anyagi és egyéb 
nehézségek ellenére is tovább folytatódik ez a hagyományos jó szereplés a következő tanévben is.

Nyiry Szabolcs

Kis csapat, nagy siker
Hajrá Aszód! Zengett június 15-én Budapesten a Bozsik stadionban mintegy 200 torokból a bíztatás. A rekkenő 
hőségben a pályán a Tatai HAC és az Aszódi Honvéd labdarugói hajtották, űzték a labdát. A két csapat a magyar 
Honvéd Kupa döntőjét játszotta. Szemre tetszetősebben, lelkesebben és átgondoltabban az aszódi fiúk kombi
náltak. Ez a fölény az első félidőben Sajtos két remek villanásával két gólos vezetéshez juttatta az aszódiakat. 

A második félidőre kicsit feljavult a Tata, és kiengedett az Aszód, de még így is tartani tudták az eredményt. Sajnos a tataiak 
egy tizenegyes góllal szépítettek, de ez a Kupa sorsán már nem változtatott.

Az 1991. évi Honvéd Kupa győztese az Aszódi Honvéd labdarugócsapata lett!
A pályáról lejövő boldog fiúkat Sztán István alezredes helyőrségparancsnok a pálya szélén kézfogással üdvözölte. A 

Bp. Honvéd-MTK VM mérőzés szünetében került sor a Kupa átadására, és ekkor adták ajándékaikat az aszódi csapat 
támogatói, szponzorai is. A fiúk pedig, akik a kiképzés és a szolgálat mellett készültek fel és érték el ezt az egész életükre 
szóló sikert, meghatódottan, mintegy 10.000 fő tapsa kíséretében vonultak le a pályáról. Megérte!

V.L.



8 A S Z Ó D I

ASZÓDI M O ZAIKO K * ASZÓDI M O ZAIKO K * ASZÓDI M O ZAIKO K *ASZÓDI M O ZAIKO K

A favágóhoz!
Rémülten olvastam Asztalos Tamásnak, a júniusi szám

ban megjelent „A KASTÉLY KERTJE” című stílusgya
korlatát. Utal benne az előző számra is, melyben a Fő téren 
fakivágásokat helyezett kilátásba. ÁLLÍTSUK LE!

Az első ténykedése ez ügyben a ZSIDÓ TEMETŐBEN 
zajlott le, a szomorú eredmény, mintegy 100 db élő fa 
kiirtása volt. Arról nem is beszélve, hogy most a műemlék
temető sivár, holdbéli tájhoz hasonlít, és nyomasztóan te
lepszik a város fölé, amint az autós utazó Aszód felé 
közeledik Gödöllő felől.

Régen az öregek így végrendelkeztek:
„Ültessetek egy fát a síromra, ha majd meghalok”, és

ezáltal a természethez -  emberhez méltó környezet alakult 
ki -  a temetőben is.

Az újabb rendelkezések viszont engedélyhez kötik a 
fakivágást, és előírják a pótlást is.

Ez vajon hogyan áll?
A 100 fa hol lett pótolva?
A Fő téren és a Kastély kertjében még állnak és élnek is 

a fák, nehogy rövidesen „belátható, tiszta és stflusos” le
gyen mindkettő!

Gerlai Pál

Válasz Gerlai Pálnak!
Nagy örömömre szolgált, hogy tollat ragadott és vála

szolt két korábbi cikkemre! Örvendetes esemény ez az 
Aszódi Tükör életében is, hiszen így az olvasók több oldal
ról értesülnek a város lakóinak elképzeléseiről, terveiről.

Mint az újság szerkesztője felelős vagyok, hogy a lapban 
mindenki elmondhassa véleményét pártállástól, szemlélet- 
módtól függetlenül. Viszont felelős vagyok azért is, hogy 
az újságban ne jelenhessen meg egy olyan cikk sem mélta
tás nélkül, ami a valóságot elferdítve próbál népszerűséget 
elérni az olvasók körében. Ezért válaszolok rögtön, mint 
szerkesztő és nem várok a következő számig, mint magán
ember.

Először. Cikkemben nem állítottam kész tények elé sen
kit, csupán alternatívát ajánlottam a Fő tér és a kastély 
kertje rendezését illetően. Ezt már azért sem tehettem, 
mivel semmi módom nincs arra, hogy a fakivágásokat 
elrendeljem. Ha módomban állna sem rendelném el önké
nyesen, szakértői! véleményezés nélkül. Egyébként ha fi
gyelmesen olvasta cikkeimet, nem csupán a fák kivágásáról 
írtam, hanem a tér új kialakításáról is megfogalmaztam 
elképzeléseimet.

Másodszor. Cikkemet nem hamar hamvú zsarátnokok 
ihlették, hanem körültekintő forráskutatás a szakiro
dalomban. így formálta szemléletemet Lewis Mumford: A 
város a történelemben, Szentkirályi Zoltán: Az építészet 
világtörténete és többek között a világhírű sorozat, a His
tória dél Arte barokkról szóló kötete. Nem takaróként 
használom a fent említett műveket, csupán azt szeretném 
láttatni, hogy nem kizárólag az én nézetem érvényesült a 
cikkekben. Természetesen hatást gyakoroltak rám magyar- 
országi és európai utazásaim is.

Harmadszor. A temetőben való ténykedésemről. Tisztet 
Gerlai Úr, mint a lap olvasója bizonyára érdeklődéssel 
kíséri nyomon a benne megjelenő cikkeket. Talán elkerülte 
a figyelmét az 1990. szeptemberi, októberi, illetve novem
beri számban megjelent írásaim néhány mondata. Javaslom 
lapozzon bele! Ha nem áll módjában, szívesen kölcsöna
dom, de addig is hadd emlékeztessem néhány ide vonatko
zó sorára! A munkámat a MIOK engedélyével végzem, 
szakemberek széles körű bevonásával — statikus, tervező, 
biológus, történész stb. A „dzsungelirtás” a földújítási 
munka első részét képezi csupán, a későbbiekben a mauzó

leum újjápítése, a sírok restaurálása, parkosítás, faültetés 
következik. Gondolom belátja, amíg munka folyik a terü
leten nem éppen célszerű fát, bokrot ültetni. Ámi a 100 
„élő” fa kivágását illeti, közölnöm kell, rosszul tippelt, 
ugyanis 30 darab fát vágtunk ki megközelítőleg. Sajnos 
ezeket az akácfákat nem fűrész szabadította meg az élet 
terheitől — a természet ezt a minőségi munkát már meg
tette, illetve megtette volna egy-két éven belül. (Pontosan 
tudom igazolni fényképekkel állításomat.) Arról nem is 
beszélve, hogy az akác Észak-Amerikából származik, így 
nem tekinthető őshonos kárpát-medencei növénynek. 
Szándékunkban olyan növények telepítése szerepel, amik 
közelebb állnak mind a magyar flórához, mind pedig zsidó 
temetőről lévén szó, a zsidó szimbólumvilághoz egyaránt 
— ilyen például a fűzfa. Megjegyzem mindezek ellenére 
néhány fa a mauzóleum statikai biztonságát is veszélyez
tette, tehát azok kivágása ezen okból is indokolt volt.

Negyedszer. A városrendezésnek két alapvető szempon
tot kell figyelembe vennie, amiket egymástól elszakítani 
dőreség lenne. A két meghatározó elem a funkció és az 
esztétika. Természetesen játszhat szerepet emocionális ér
dek is, de nem az a meghatározó.

Ötödször. Nem vagyok a fák ellensége. E válaszlevelem 
szükségtelenné teszi azon írásom megjelenését, ami a fák 
telepítésével, valamint az áldozatul esettek pótlásával fog
lalkozik. Tartalmát összegzem. Elképzelhetőnek tartok fa
sorok telepítését a bagi elágazástól a Kenyérgyárig, a 
Fiúnevelő Intézettől a Laktanya irányába, a városhatárig, 
sőt a Galga partján is. Fontosnak tartanék néhány sort 
ültetni a Szeméttelep köré, valamint célszerűnek tartanám 
a Berek megóvását a szemétlavinától. Persze nem tudom, 
hogy a rendeletek ezt mennyiben teszik lehetővé. (Talán 
emlékszik, Tisztelt Vitapamerem, én vetettem föl a Szilos 
természeti katasztrófáját. Aszódi Tükör 1990. május.)

Hatodszor. Nem találom az Ön nevét azok között, kik 
fölhívásomra tujacsemetéket ajánlottak a temető részére.

a favágó
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PORTRÉK PROFILOK
címmel új rovatot indítunk, amiben érdekes vállalkozásokról számolunk be.

Környezetbarát szerek
A XX. század embere mindinkább érzi a környezet terv

szerű megvédésének szükségét, de sajnos egyre jobban 
részese hiánya következményeinek. Igaz, a környezetvédő 
szervezetek szerepe nő, ez önmagában kevés. A környeze
tünket tőlünk emberektől, nekünk embereknek kell megóv
ni! Tudományos-technikai eredményeinket túlnőve, 
önmagunkban szükséges kialakítani egy olyan reflexet, 
ami érdekeink elé helyezi életterünk megkímélését.

Mit tehetünk konkrétan ennek érdekében? Sokat. Idéz
hetném például Kovács Lajost, ki többek közt a szelektív 
szemétgyűjtésről írt a legutóbbi számban. Ennek egyelőre 
akadályt szab az országos szervezetlenség, no meg valójá
ban egy kicsit mi magunk is. (A nyugati polgárnak termé
szetes tevékenysége külön gyűjteni a papírt, üveget, 
műanyagot és az ún. komposztot -  persze ott külön is 
szállítják el.)

Ehhez a témához illően szeretném üdvözölni azt a kez
deményezést, amit Jólesz József doktor úr orvosi munkája 
mellett, kiegészítő tevékenységként végez. Egy amerikai 
részvénytársaság magyarországi üzlethálózatának ügynö
keként ENSZ-díjas környezetbarát háztartási szerek forgal- 
m azását vállalta. Ezek az áruk az ún. közvetlen 
termékforgalmi láncon keresztül jutnak a vásárlók kezébe, 
ennek bonyolítása az ügynök feladata. A termékek csak 
ezen az úton szerezhetők be, bolti forgalomba nem kerül
nek. A szigorú megkötöttségekre jellemző, hogy a forgal
mazást csak vállalkozói igazolvánnyal lehet végezni.

Első lépésként háztartási tisztítószerekkel ismerkedhe
tünk meg, majd kozmetikai és pipere cikkek követik a már 
megszokott termékeket.

Mi az előnye ezeknek a szereknek? Elsősorban az, hogy 
mind a csomagolás, mind pedig maga az anyag környezet
barát — biológiailag lebomló vegyületékből áll. Lefordít
va: egyrészt a szervezetbe kerülésekor ott nem épül be, 
hanem mint az ételek távozik onnan; másrészt a flakonok 
égésekor nem keletkezik káros gáz; harmadrészt a spray-k 
propán-bután hajtógázzal működnek, nem károsítják a lég
kör ózonrétegét.

A következő szerekből választhatnak az érdeklődők:
Univerzális tisztítószer: a felmosástól az autómosásig, a 

tinta- és festékfolt oldásáig mindenre használható.
Mosogatószer: cseppmentesen szárad, kézkímélő, az el

mosott edényen maradt nyomok a szervezetbe kerülve nem 
károsak. Kisgyermekes családban fokozottan ajánlott!

Mosószer: minden mosható anyaghoz alkalmas. Fontos 
megjegyezni, hogy a szer hatékonyságát alacsonyabb hő
fokon fejti ki a legeredményesebben -  így energiatakarékos 
(automata mosógépnél nem elhanyagolandó!).

Öblítőszer: igazán jó illatú, fehérítő éa lágyöblítő. Csök
kenti a sztatikus feltöltődést.

Előmosó spray: az áztatást hivatott helyettesíteni, vala
mint az erős szennyezettséget -  pl. olaj -  közömbösíteni.

Fém tisztító paszta: gáztűzhelyek, mosogatók, egyéb réz, 
alpakka, acél tárgyak, küszöbök vasalása, autók díszléce

stb. tisztítására, fényezésére alkalmas. Kapható még üveg
tisztító spray, valamint a szerekhez szükséges adagoló- és 
keverő flakon.

A termékek minősége és környezetbarátsága mellett az 
ember saját energiájából is sokat takaríthat meg a szerek 
magasfokú hatékonysága miatt. De erről bővebben és rész
letesebben Jólesz doktor úr mindenkit szívesen tájékoztat, 
kérés esetén a használatukat be is mutatja.

Ha esetleg valaki a használatukon kívül a forgalmazá
sukban is lát fantáziát, a doktor úr lehetőséget biztosít 
számára, ami a kiskereskedelmi hasznon kívül, forgalmi 
jutalékot is jelent az ügynöknek.

Érdeklődni hétfő, szerda, péntek 18 órától a doktor úr 
lakásán, ill. a 429-es telefonon lehet.

A.T.

T estv érv á ro s N ém etországban?

OBERIYBURG

Felhívás-felkérés
Örömmel venné szerkesztőségünk, ha Önök, Olva

sók, leveleket juttatnának el hozzánk észrevételeikről, 
gondolataikról -  mind az újság, mind a város tekinteté
ben. Mi, amennyiben tudunk, utánajárunk és tájékoz
tatjuk Önöket!

Cím:
Városi Közösségi Ház (Művelődési Ház) 

Aszód, Kossuth L. út 72.
Szerk.
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FELHÍVÁS
TISZTELT Ö R E G D IÁ K !

Az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesülete 
szeretné kiadni az Öregdiákok Aranyköny
vét. Ehhez kérnénk a segítségedet! írj ma

gadról! Mikor végeztél, ki volt az 
osztályfőnököd -  érettségi után hogyan 

alakult az életed?
Családodról, munkahelyedről, régi iskolai 
emlékeikdről számolj be -  nosztalgiázz egy 

kicsit -  ebből állna az Aranykönyv.
Kérlek, hogy ismerőseid között, ha van 

aszódi diák, továbbítsd felé is kérésünk -  
minél több írásos emlék gyűljön össze!

Juttasd el -  Aszód, Gimnázium, Nyiry Sza- 
bolcsné ügyvezető' igazgató cím ére szep

tem ber 1-ig.

KÖ SZÖ NETTEL M IN D E N  Ö R E G D IÁ K  V Á R 

H A T Ó  SEGÍTSÉGÉÉRT!

V J
p l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l i i l l l l l l l l l l l l l l l  f

[ SZAKMUNKÁSOK! [
E Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé- S 
E szeti Szakközépiskola Levelező Tagozata érte- E 
\ siti a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező : 
\ fiatalokat, hogy iskolánkban az 1991/92-es ta- £ 
£ névtől a három éves érettségi felkészítés mel- £ 

lett számítástechnikai képzést is adunk.
E Jelentkezés: augusztus 21-től munkanapokon, :  

nyáron szerda délelőttönként.

NŐI — FÉRFI FODRÁSZÜZLETEMET 
megnyitottam.

Mindenkit szeretettel várok. 
MUDRI CSILLA 

Aszód, Rákóczi u. 22/a

ASZÓDI TÜKÖR HIRDETÉSI DÍJSZABÁSA; 
Apróhirdetés: 10,- Ft/szó
1/4 oldal: 500,* Ft
1/2 oldal: 1000,- Ft
1 oldal: 2000,- Ft
Külön betétlap; 2500,-Ft

O P O R T Ó
BORÁSZATI TERMELŐ KFT

Aszód, Kossuth L. u. 66. 
Rendkívül olcsó ár -  Termelői borok 

Egységár: 48 Ft/liter 
Nyitvatartás:

Hétfőtől-péntekig 15 -1 9  óráig 
szombaton 8 - 1 9  óráig 
vasárnap 8 - 1 2  óráig

MOZI A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

JÁRJON ISMÉT MOZIBA!!!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
1991. július havi moziműsora

6-án 18.30 órától Nicsak, ki beszél?
Színes, szinkronizált, amerikai 
filmvígjáték
Főszereplő: John  Travolta

13-án 18.30 órától Filofax
Színes, amerikai, bűnügyi filmvígjáték

20-án 18.30 órától Ovizsaru
Színes, szinkronizált, amerikai 
filmvígjáték
Főszereplő: Amold Schwarzenegger

27-én 18.30 órátQl Esőember
Színes, szinkronizált amerikai film 
Főszereplő: Dustin Hoffmann,
Tóm Cruise

Jegyek: 40,- Ft fenntartott hely (számo
zott hely) 30,- Ft egyéb ülőhely 

A Művelődési Ház Nyugdíjas klubjának 
tagjai az előadásokat ingyen látogathatják.

MATINÉ MŰSOR
Egységesen 20,- Ft-os helyár

20-án 10.00 órától Az erdő kapitánya
Színes magyar rajzfilm

27-én 10.00 órától Dotés a moszkitó
Színes szinkronizált ausztrál rajzfilm

MOZI A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

AZ ASZÓDI TÜKÖR ÚJABB 
ANYAGI TÁMOGATÓJA

Petták Béla nyugdíjas 100.- Ft

Felelős kiadó: Dinnyés László * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás * Szerkesztőbizottság: Pardi Lászlóné, Tóthné 
Lajkó Ilona, Vörös László * Munkatársak: Dr. Asztalos István, Fercsik Mihály *

Engedélyszám: IE/PHF/207/P/1989.
Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth Lajos u. 72.


