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Diákkoromban az október hónap a szomorúság, 
a gyász hónapjának számított. Hatodikán az isko
lákban rendszeresen, gyászünnepség keretében 
emlékeztünk meg az 1848-49-es szabadságharc 
13 aradi vértanújára és a többi kivégzett szabad
ságharcosra, mi úgy mondtuk: hősre. Igen, akkor 
már lehetett emlékezni, de az események után, az 
önkényuralom éveiben, évtizedekig Batthyány 
Lajos, Damjanich János vagy éppen Pöltemberg 
Ernő nevét kiejteni egyenlő volt a hazaárulással, 
hiszen az osztrák szoldateszkát kiszolgáló Bach- 
huszárok kíméletlenül lecsaptak minden olyan 
kimondott szóra, tettre, amelyek Kossuth Lajos
ra, a magyar forradalomra, a magyar szabad
ságharcra emlékeztettek.
Aztán már tanár voltam, amikor egy másik októ
beri nap, a magyar szabadságküzdelmek egy 
újabb forradalmának a napja íródott be hazánk 
történetébe. Ennek a forradalomnak is megvoltak 
a mártírjai (sokkal többen, mint 1849-ben!), ám 
erről sok-sok évtizeden át jobb volt nem beszélni, 
s ha igen, akkor inkább elmarasztalólag, elítélő- 
leg, hiszen a hatalom ezt nem forradalomnak, 
hanem ellenforradalomnak, az abban résztvevő
ket nem szabadsághősöknek, hanem bűnözők
nek, banditáknak nevezte.
Milyen érdekes hazánk története! A levert forra
dalmak, a vérbefojtott szabadságharcok után az 
országot gúzsban tartó idegen hatalom és azok 
hazai kiszolgálói mindig bűnözőknek, banditák
nak, jobb esetben „csak” rebelliseknek nevezték 
azokat, akik harcot indítottak népünk szabaságá- 
ért, hazánk függetlenségéért és életük feláldozá
sával tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről. 
Kísértetiesen hasonlít tehát 1849 és 1956 októbe
re. Régebben nem mertük, mostanság pedig már 
nem tartjuk fontosnak a párhuzam megvonását. 
Mintha elfelejtettük volna, hogy bár 1849 októ
ber 6-a egy hosszú küzdelem jelképes és tragikus

záróeseménye volt, 1956 október 23-a pedig egy, 
a magyar nép szabadságvágyából elementális 
erővel kirobbanó dicső forradalomnak a kezdő 
napja, ám az országban állomásozó világhatalom 
félelmetes hadseregét, a nemzetközi viszonyo
kat, a szomszédos országok ellenséges fellépését, 
a nyugati hatalmak közömbösségét figyelembe 
véve eleve kilátástalan és bukásra ítélt szabad
ságharcnak a kezdetét jelentette, mégis mindkét 
nap gyászában ott volt a kibontakozás, a szebb 
jövő reménye.
Mi, ma élők már világosan látjuk, hogy a két 
október ennek az idegen hadseregektől oly sokat 
megtiport, a hódító hatalamakat kiszolgáló hazai 
Quislingektől elárult országnak nemcsak gyász
napja, hanem boldog örömünnepe is.
A z élet és a halál, az öröm és a gyász az emberi ség 
születésétől édestestvérek. Az életet a halál köve
ti, ám a halál sohasem jelenti a teljes megsemmi
sülést, a teljes pusztulást, hanem belőle új 
reménység, új élet fakad. E két október így jele
nik meg népünk történetében. Amikor a hősökre, 
a vértanúkra, 1849 és 1956 októberére emléke
zünk, akkor hajtsuk meg mélyen az emlékezés 
zászlaját, mert a kivégzettek a magyar szabad
ságért küzdők önfeláldozása tette lehetővé, hogy 
több évszázad megpróbáltatása után a magya nép 
ismét szabad, szeretett hazánk ismét független 
legyen.

AJ.

KÖZMEGHALLGATÁS
1991. október 9-én (szerdán) 1800 órától az I. sz. Általános 
Iskola aulájában.
A közmeghallgatás vendégei lesznek:

DR. BŐD PÉTER ÁKOS ipari miniszter 
DR. BECKER PÁL országgyűlési képviselő 
Minden aszódi polgárt szeretettel várunk!

Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
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Aszód utcáit, tereit járva sokakban felmerülhet a kérdés, 

hogy az utca- és témevek kiket, milyen eseményeket, tör
ténéseket takarnak. Vannak közöttük olyanok, amelyek 
mindenki által ismertek, gondoljunk csak a Petőfi, a Kos
suth, az Ady vagy éppen a Rákóczi utcára. Nem kíván 
külön magyarázatot a Nyár, a Tavasz, a Pesti utca sem. Ám 
nagyon sokak számára már ismeretlen az Érdy János, a 
Hajnóczy, sőt még talán a Városréti út eredete is. Ezért 
aztán egy kis aszódi utcaismertetőt tartunk az érdeklődők 
számára.

Az Újtelep egyik leggondozottabb kis utcája a Hajnóczy 
utca. A magyar szabadságküzdelmek egyik legkiválóbb 
személyiségéről, Hajnóczy Józsefről kapta a nevét. Az 
1750-1795 között élt, jogi végzettségű tudós-politikus a 
felvilágosodás híve volt. II. József uralkodásának idején 
Szerém vármegye alispánja, majd az 1790-91-es nemesi
nemzeti mozgalomnak az egyik vezéregyénisége. Német 
és latin nyelvű röpirataiban, könyveiben egy polgári Ma
gyarország körvonalait rajzolta meg. 1794 tavaszán csatla
kozott Martinovics Ignác mozgalmához, annak egyik 
vezetője lett, amiért 1795. április 27-én halálra ítélték és 
társaival együtt a Vérmezőn lefejezték. Felmerül a kérdés: 
mi indokolta, hogy Aszódon utcát nevezzenek el róla? Már 
az a tény, hogy az első magyar köztársasági mozgalomnak 
a vértanúja volt éppen elegendő lett volna az utcaelneve
zésre, ám személye és Aszód városa között egyéb bensősé
gesebb kapcsolat is indokolja ezt. ugyanis édesapja, 
Hajnóczy Sámuel Aszód város evangélikus gyülekezeté
nek a papja volt. így tehát Hajnóczy József életének egy 
részét itt, e Galga menti kisvárosban töltötte, egészen bizo
nyosan diákja volt a már akkor működő scola latinának. -  
Megjegyezzük még, hogy ennek alapján választotta egyko
ron a 2. sz. Általános Iskola úttörőcsapat névadójának 
Hajnóczy Józsefet.

Áz új településrészen, az egykori Szabadosok dűlőjében 
(Papi földeknek is nevezték, mivel itt léteztek az egyházi-, 
papi-, kántor-tanítói-, professzori illetményföldek) több 
olyan utcanevet is találunk, amelyek kevésbé csengenek 
ismerősen. No, nem a Podmaniczky utcára gondolok, hi
szen éppen e lap hasábjain, több hónapon keresztül ismer
tettük a Podmaniczky család és Aszód kapcsolatát. Ám 
Érdy János utca névadójáról már csak nagyon kevesen 
tudják, hogy ő volt a magyar régészet egyik megteremtője, 
első nagy alakja. Érdy (eredeti nevén Lutzenbacher) János 
1796-1871 között élt. Iskoláit mint bencés szerzetes végez
te el, majd kilépett a rendből és életét a tudománynak 
szentelte. 1840-től a Magyar Tudományos Akadémia 
éremgyűjteményének, 1846-tól a Magyar Nemzeti Múze
um régiségtárának a vezetője. Ő fedezte fel és ismertette az 
első és legterjedelmesebb magyar kódexet (Érdy-kódex). 
Igen sok tudományos írása, könyve jelent meg. Székesfe
hérváron, 1848-ban ő tárta fel III. Béla királyunk és felesé
gének a sírját. 1851-ben pedig, az aszódi evangélikus pap, 
Mikulás Dániel Ede bejelentésére feltárta az Aszód és Bag 
között, a Peres dűlőben elterülő bronzkori (Hatvani kultú

ra) umatemető részletét. Ez az első hiteles magyarországi 
őskori ásatás. Mivel a Papi földeken terül el Európa egyik 
legnagyobb őskori (újkőkor -  lengyeli kultúra) települése 
és temetője, amelyet a Petőfi Múzeum és a Magyar Tudo
mányos Ákadémia Régészeti Intézetének a munkatársai 
1860-tól, több ásatáson feltártak, Aszód város méltó elis
merésben részesítette a magyar tudomány e kiváló alakját, 
amikor utcát nevezetett el róla, ezen a helyen.

Egyébként az itt található Régész utca az 1960-tól itt, e 
világhírű lelőhelyen kutató, dolgozó régészeknek állít em
léket, ezzel egyben ország-világ előtt hirdeti e nagyhírű 
lelőhely jelentőségét. Emlékezteti az utókort, az itt élőket, 
hogy a megtalált emlékanyagot ne szórják el, ne semmisít
sék meg, hanem méltó helyen, a Petőfi Múzeumban helyez
zék el.

A.I.

N Y IL A T K O Z A T
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

1085 Budapest V ili., Üllői üt 24.
Telefon: 130-886

nyilatkozat

Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő Intézdt száz éves jubileumi 

ünnepén az Aszódi Egyházközség, A Pestmegyei Egyházmegye, a 

Déli Egyházkerület és a Magyarországi Evangélikus Egyház 

nevében kijelentjük, hogy a na&ymultu Aszódi Evangélikus 

Gimnáziumot, amelyik jelenleg állami iskolaként működik, a volt 

egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 

törvény alapján visszaigényeljük és egyházi középiskolaként 

kivánjuk újra gyülekezeteink és egész népünk szolgálatába 

állitani 1993.. szeptemberétől kezdve. Kérjük ehhez az egyház 

népe, a gyülekezetek, Aszód város önkormányzata és az illetékes 

állami szervek segitségét.

Aszód, 1991. szeptember 8.

D r. Sólyom  «eno 

kerületi felügyelő

Fischlné Dr.Horváth Anna 

gyülekezeti felügyelő

/  jLj ''■O

Keveházi László 

esperes

Képsorozat indul! Seregélyes János és A sztalos 
Tamás: Kelet-Nyugat halárán címmel fényképeket 
fogunk megjelentetni folyamatosan az újságban. 
Célunk arra a sokak által áthidalhatatlannak ítélt 
problémára való „rávilágítás”, ami városunk egyes 
részei között feszül. Szívesen veszünk témát, javas
latul.’

V ............... ................... ....J
Helyesbítés:
Az előző számban Honig Antal: Ha túl messzire nézünk c. 

cikke sajnálatos módon nyomdai korrektúra nélkül került az ol
vasókhoz. A szerzőtől a nyomda nevében elnézést kérünk.
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A TESTVÉRGYÜLEKEZETI É S  
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKRÓL

Az Aszódi Tükör legutóbbi két számában megjelent cikkek 
késztetnek bennünket arra, hogy Frajna Miklós és Hónig Antal 
után mi is elmondjuk gondolatainkat a testvérgyülekezeti kapcso
latról. Sem válaszolni, sem vitatkozni nem akarunk ezekkel a 
cikkekkel, de úgy érezzük, hallgatnunk sem szabad. Ezért, mint 
az Aszódi Evangélikus Gyülekezet Presbitériuma a szeptember 
15-én megtartott ülésünkön így foglaltunk állást:

Világosan látni kell, hogy nem minden kapcsolat felvétele és 
tartása az evangélikus egyház feladata Aszódon! Frajna Miklós és 
a gimnázium felvállalta az erdélyi kapcsolatot. Semmi akadálya 
sincs annak, hogy Hónig Antal felvállalja a felvidéki kapcsolatot. 
Mi a f i n n  (tehát azálandi és helsinki) kapcsolatot vállaltuk és 
tartjuk. Ebbe mi nem engedünk beleszólni senkit! Egyébként is 
egyházi koordináló szervezetünk jóváhagyásával történt a kap
csolatteremtés.

Szeretnénk, ha minél kevesebb félreértés és tájékozatlanság 
érződnek ebben az ügyben megszólalók írásaiban! Ezért hangsú
lyozzuk, hogy a mi esetünkben egyházi kapcsolatról van szó. Nem 
tartjuk bűnnek azt, ha egy evangélikus gyülekezet evangélikuso
kat keres és talál testvérként! Aki ismeri az evangélikusság euró
pai térképét, az nem csodálkozik kapcsolatunk irányán! A testvér 
szót pedig -  túl a családi értelmén -  mi az azonos hitűek kapcso
latára használjuk.

Természetesen mi is tudjuk, hogy az aszódi evangélikus csalá
dok honnan származnak! De a testvéri kapcsolatnak az ottaniakkal 
való kiépítése ma még problémás. Az akadály a háború idejére 
nyúlik vissza, amikor a magyarok erőszakos kitelepítését nem 
támogatta a magyar evangélikus egyház, sőt azt határozottan 
nehezményezte. Mindezideig az egyházi kapcsolat hűvös. De nem 
a mi hibánkból! Ezt nem oldhatja meg semmiféle magánkezde
ményezés. A reményt azonban nem adtuk fel.

Mi úgy érezzük, hogy a testvérgyülekezeti kapcsolatunk a 
kölcsönös találkozásuk révén ma még felbecsülhetetlen lelki ér
tékeket és maradandó élményeket jelentenek sok-sok aszódi csa
ládnak, amit meg sem közelít az ezért meghozott anyagi áldozat.

Az Aszódi Evangélikus Egyházközség 
Presbitériuma

JAVÍTÓ -  KETTŐS OPTIKÁVAL!

1991. szeptember 18-án intézetünket meglátogatta az Európa 
Tanács Jogi Szekciója. A küldöttség 29 országot képviselt. A 
munkanapon miniszter, miniszterhelyettes, jogászok, kriminoló
gusok, javítóintézeti igazgató nyert betekintést hétköznapjainkba.

Előítélettel érkeztek és nagyon kellemes meglepetésben volt 
részük, látva a gyermekek elhelyezését, a foglalkoztatások sok
színűségét. Beszélgettek nevelőkkel, gyerekekkel egyaránt. Ér

deklődtek lehetőségeinkről, tapasztalatainkról, gondjainkról. 
Kérdeztek a város és az intézet kapcsolatáról. Ennek kapcsán 
jutott eszembe, hogy írjak pár sort az elmúlt időszakban, az elmúlt 
években tapasztalható országos és nemzetközi érdeklődés és a 
város közömbössége közt tapasztalható különbségről.

Ha lenne érdeklődés mi szívesen megmutatnánk milyen munka 
folyik az intézetben, milyen gyerekeket nevelünk, mik azok a 
problémák, jelenségek, melyek időbeli felismerése segíthet ab
ban, hogy megelőzzük az antiszociális viselkedés kialakulását. 
Szakmai érdeklődés esetén szívesen megosztanánk módszertani 
tapasztalatainkat.

S ha Önök megismernének minket, gyerekeinket, talán keve
sebben mennének át az út túlsó oldalára, ha sétáló javítósokat 
látnak.

Puskás Péter

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
A SZÓ DO N

Szeptember 5-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Ma
gyarországi Szervezetének tagjai látogatást tettek az aszódi Fiú
nevelő Intézetben. A küldöttségben, amelyben országgyűlési 
képviselő, író, jogász szakemberek vettek részt, meglepetésünkre 
Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság elnökét is üdvözölhettük. 
A bizottság jövetelének célja: intézményünk struktúrájának, fel
adatainak és problémáinak megismerése volt

Szarka Attila igazgató tájékoztatója után vendégeink rövid 
sétát tettek az intézetben. Személyesen győződtek meg növendé
keink elhelyezési körülményeiről, problémáiéi, mindennapi mun
kánk nehézségeiről. Göncz Árpád megjelenése a gyerekek 
körében osztatlan tiszteletet és elismerést váltott ki. Neveltjeink 
őszinte ámulattal fogtak kezet a mindig mosolygó köztársasági 
elnökkel, aki szeretettel vegyes kíváncsisággal érdeklődött vágya
ikról, céljaikról. Közte és a gyerekek közt pillanatok alatt olyan 
kapcsolat alakult ki, mint egy kedves nagypapa és szeretett uno
kája között. Néhány növendékünk egyéb híján zenével kedveske
dett a nem mindennapi vendégnek.

Nehéz lenne eldönteni, hogy kinek a meglepetése volt na
gyobb: az intézetünkben élő gyerekeké, akik azt tapasztalták, 
hogy még egy ilyen illusztris személyiség is előítélet nélkül képes 
őket embernek tekinteni, vagy vendégeinké, akiket kellemesen 
lepett meg az otthonos környezet és lakóik őszintesége, nyíltsága. 
A Göncz Árpáddal való találkozás mindnyájunkat meggyőzött 
arról, hogy nem véletlen a politikusok népszerűségi listáján elfog
lalt első helye.

A köztársasági elnök személyes érdeklődése megerősítette a 
gyermekvédelem, s ezen belül az intézetünkben folyó munka 
fontosságát, az itt dolgozók felelősségét.

Farkas János 
név. tanár
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A Képviselőtestület az 1991. augusztus 27-i ülésén 

több rendeletet alkotott.
A Népjóléti igazgatás feladatainak ellátásáról a 1311991. 

sz. rendeletét. E rendelet Aszód Város szociálisan hátrá
nyos helyzetben lévő lakóinak támogatására, a tartósan, 
illetve átmenetileg támogatásra szorulók anyagi és termé
szetbeni segítése érdekében készült.

A benyújtott kérelmekben e rendelet hatásköri leírása 
szerint:

4 .  §.
-  köztemetés elrendeléséről,
-  temetési segély nyújtásáról,
-  elemi károsultak segélyezéséről,
-  rendkívüli, méltánylást és sürgős intézkedést igénylő 

esetben,
-  rendkívüli szociális és nevelési segély megállapításá

ról a
p o l g á r m e s t e r  d ö n t .
5. §.
A N é p j ó l é t i  B i z o t t s á g  (elnöke: Dr. Bodó 

Zsolt) dönt:
-  szociális segélyek megállapításában, módosításában, 

és megszüntetésében,
-  engedélyezi a jogszabályban meghatározott értékha

tárnál magasabb összegű rendszeres segély folyósítását,
-  kétévenként felülvizsgálja a segélyezettek, és tartásra 

kötelezett hozzátartozók szoc. helyzetét,
-  kiegészítik segéllyel a tsz-tagok munkaképtelenségi, 

öregségi vagy özvegyi járadékát,
-  az esetenkénti szociális segély, temetési segély, vala

mint elemi károsultak segélye odaítéléséről, engedélyezi a 
köztemetést,

-  ellátja a lakbér megfizetésének támogatásával össze
függő feladatokat,

-  a Gondozási Központban és Idősek Klubjába történő 
felvétel iránti kérelmekben, és megállapítja a térítési díjat,

-  ápolási díj jogosultságot állapít meg, annak összegét, 
a kötelezettség teljesítését figyelemmel kíséri, a jogosult
ságot évente felülvizsgálja, és követelheti a jogtalanul fel
vett díj visszafizetését,

-  elbírálja az üzemanyagköltség hozzájárulás iránti ké
relmeket,

-  dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről,
-  segélyt állapít meg védő és óvóintézkedésként,
-  kétévente felülvizsgálja a rendszeres nevelési segélyre 

való jogosultság feltételeit,
-  megállapítja méltányosságból a közgyógyellátásra va

ló jogosultságot.
A Képviselőtestület a Vásár- és piactartás a 1411991. sz. 

rendeletét alkotta meg. E rendeletében szabályozta az állat- 
és kirakodó vásárra, alkalmi vásárra, az autóvásárra és az 
élelmiszerpiacra vonatkozó tevékenységeket.

Országos állat- és kirakodóvásárt tart:
február, március, május, augusztus, november, decem

ber hónapok 3. hetének szombati napján.
Autóvásárt:
február, április, június, október, december hónapok 3. 

hetének vasárnapján.
Piactartás:
április 1-től szeptember 30-ig minden hét kedd, csütör

tök, szombati napokon 4-10 óráig,

október 1-től március 30-ig minden hét kedd, csütörtök, 
szombati napokon 6-10 óráig.

Vásáron és piacon nem hozható forgalomba:
-  nemesfém,
-  gyógyszer,
-  látást javító szemüveg,
-  tűzveszélyes robbanó és robbantószer,
-  muzeális értékek,
-  nem termesztett gomba, szakértői bizonyítvány nélkül,
-  bármely termék, melynek forgalomba hozatalát jog

szabály tiltja!
A Képviselőtestület a 1511991. sz. rendeletével hatályon 

kívül helyezte a
-  nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról,
-  a házadóról,
-  a rövidített hatályú ügyintézésről, 0
-  a Tanács által alapított kitüntetésekről és egyéb elis

merésekről,
-  a Tanácsi szervek ügyfélfogadásáról és munkarendjé

ről szóló
t a n á c s r e n d e l e t e k e t .
E napon módosításra került a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési szabályzata a 16/1991. sz. rende
lettel.

A Képviselőtestület a 116/1991. sz. határozatával lét
rehozta az Aszód Városért Önkormányzati Alapítvá
nyát.

Az alapítvány tevők:
Székfi László, Kovács Péter, Marti István, Jermi István,

Oláh Károly (ÁFÉSZ, képv.) Takács László, id. Laukó 
Józsefné, Jakubovics László, Bálik János -  hozzájárulásuk
kal az alapítványi célok közül az Önvédelmi Csoport támo
gatását kívánják teljesíteni.

Dr. Kovacsik Erzsébet -  havi 200 Ft, Bagyin József 
polgármester -  havi 1.000 Ft-tál járult az alapítványhoz.

A Képviselőtestület is csatlakozott az alapítványtevők- 0  
höz, s -  s egy fő kivételével -  az 1990. évben jóváhagyott 
tiszteletdíjuk részbeni, illetve teljes egészében való felaján
lását adták az alapítványba, az abban megfogalmazott cé
lokra.

Az alapítványi célok:
-  egészségügyi ellátás javítása,
-  városi sporttevékenységek támogatása,
-  művelődés és kulturális tevékenység támogatása -  

műemlék és műemlék jellegű épületek helyreállítása,
-  ösztöndíj, nappali tagozatos aszódi lakos, felsőfokú 

tanulmányokat folytató fiatalok megsegítésére,
-  az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak hozzájá

rulásához,
-  Aszód Város infrastruktúrális fejlesztéséhez való hoz

zájárulás,
-  Aszód Város közbiztonságának javítása,
-  Aszód Város Önvédelmi Csoport támogatása.
Aszód Városért Önkormányzati Alapítványhoz -  az ab

ban megfogalmazott célok megvalósítására -  a csatlakozá
si lehetőség még biztosított!

Az 1991. szeptember 17-i ÖKT ülésen a Képviselőtes
tület megtárgyalta a GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet) átalakulásának előkészítéséről szóló előteijesz-
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tést. Az átalakulást a szervezet létrehozására vonatkozó 
rendelet hatályon kívül helyezése tette indokolttá. A módo
sító rendelet (40/1990. PM.) több gazdálkodási, szervezeti 
formát ismertet, ill. tesz lehetővé, mely közül a Képviselő- 
testületnek a legalkalmasabbat kell kiválasztania.

Döntésük szerint, a szervezet továbbra is a Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezetként fog továbbműködni, ennek 
végleges kialakítására. Szervezeti és Működési Szabályza
tának kidolgozására a soronkövetkező testületi ülésen kerül 
sor.

Második napirendi pontjaként a Közmeghallgatás előké
szítés szerepelt. A közmeghallgatást (falugyűlést) a Képvi
selőtestület 799/ . október 4-én (pénteken) délután 6 órakor 
tartja az l.sz. Alt alános Iskola aulájában, mintahogyan azt 
az előző évben is tartotta.

A közmeghallgatáson információt kap a lakosság a gaz
dálkodási helyzetről, a gázellátás bevezetéséről, a csator
názási tervekről, elképzelésekről, valamint a lakossági 
adók bevezetésének lehetőségéről, várható mértékéről.

A Képviselőtestület meghallgatta a Petőfi Sándor Gim

'O Polgármesteri Hivatal
Ö Aszód, Szabadság tér 9.
i Telefon: Aszód 2
ac
O Ügyfélfogadási rend:
k,> Polgármesteri Hivatal
k; hétfő-szerda-péntek 8-16 óráig
s* Polgármester:
k
Q minden hónap/, hétfőjén
ae

■ta Jegyző:
N minden hónap i, hétfőjén
* 14 órától 18 óráig

názium Igazgatójának szóbeli tájékoztatóját a gimnázium 
kéttannyelvű tagozatának működéséről, várható átalakulá
sáról, mely szerint az evangélikus egyház a gimnáziumra 
igényt tart. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestület utasítot
ta a Polgármestert és a gimnázium Igazgatóját, hogy az 
előkészületek és elképzelések megismerésére a szükséges 
tárgyalásokat kezdjék meg.

Tekintettel arra, hogy az általános iskola, a gimnáziumi 
tankönyvárak a testület által biztosított támogatásaként a 
100%-os térítést is lehetővé teszi, ezért úgy döntött a testü
let, hogy a teljesértékű támogatását biztosítja az itt tanuló 
aszódi diákoknak.

Egyéb napirendek tárgyalása során döntött a testület 
kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálásában, megemelt 
kamatterhek csökkentésének támogatásában, az aszódi 
Kossuth L.u. l .  sz alatti egy részének, valamint a Kossuth 
L. u. 3. sz alatti bérlemények hasznosításában, ahol gyer
mekruházat és felnőttruházati árucikkeket fognak kínálni a 
vállalkozók.

Tóthné Lajkó Ilona

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
az Aszód, Kossuth L. u. 1. szám alatti 
raktározási célra alkalmas, udvari 
bejárattal —127 m2 valamint 32 m2 
nagyságú helyiségeket -  pályázattal 
M E G H I R D E T I .
Pályázat leadásának határideje: a 
megjelenéstől számított 2 hét. Cím: 
Polgrámesteri Hivatal 2170 Aszód,
Szabadság tér 9.

ASZÓD -  OBERNBURG TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATA

S zep tem b er 2 0 -á n  A szód p o lg á rm e s te ré n e k  m eg h ívására  O b e rn b u rg  n ém et váro s  
p o lg árm es te re  és k é t m u n k a tá rs a  te t t  b a rá ti lá to g a tá s t v á ro s u n k b a n . A  k é t  váro s  
te s tv é rk a p c s o la ta  m ost v a n  k ia la k u ló b a n . E  lá to g a tá s t m egelőzően B ag y in  József 
p o lg á rm e s te r já r t  O b e rn b u rg b a n  a váro s  v e z e tő in e k  m eg h ívására , a m ik o ris  to lm á 
c s o ltá k  fe lé  eg yü ttm ű kö d ésse l kap cso la tos  k é ré s ü k e t.

A  szep tem b er 2 0 -i lá to g a tá s ra  ez a lk a lo m b ó l k e r ü lt  so r. K é p v is e lő te s tü le tü n k  
ta g ja i é rd ek lő d ésse l h a llg a ttá k  tá jé k o z ta tó ju k a t v á ro s u k ró l, az o t t  é lő  em b erek  
é le té rő l, m u n k á já ró l.

A  b a rá ti beszélgetések so rán  s o k m in d e n rő l sző esett. S zívesen  a já n lo ttá k  fe l 
seg ítség ü ket A szó d  váro s  k ö rn y e z e té n e k  szebbé té te lé b e n  és egyéb m ás te rü le te n .

s z e rk .

ANYA
KÖNYVI

i i l r v l i í l v

H ázasságot kötöttek:

Kovács Zsolt -  Kiss Andrea 
Fábián Mihály -  Szentgyörgyi Rozália 

Mándó Attila -  Barborás Katalin 
Sápi Tibor -  Takács Éva 

Fóthi Vince -  Füleki Magdolna 
Juhász Sándor -  Palik Marianna 

Csitári Sándor -  Fürtön Erika

Gólya Zoltán -  Palik Edit 
Bodor Zoltán -  Ondrik Mária 
Braun József -  Török Annamária

Születtek:

Asztalos Anett Aszód, Rákóczi u. 2.
Cseh Zoltán Aszód, Dózsa Gy. u. 46. 
Harkai Vivien Aszód, Podmaniczki u. 14j 
Varga Noémi Aszód, Régész u. 18.
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n y íl t  l e v e l

TISZTELT ÖNKORM ÁNYZATI KÉPVI
SELŐTESTÜLET ÉS SZÉKELY GYULA 

IGAZGATÓ!

Az UNIKORNIS KFT-től elbocsátott dolgozók ezúton kívánnak fel
háborodásuknak hangot adni, valamint sérelmükre orvoslást találni. 
1991. augusztus 1-ét megelőzően megbeszélésen vettünk részt az 
Igazgató Urnái, mikor is közölte velünk, hogy létszám leépítés lesz a 
Kft-nél aköltségek csökkentése érdekében, valamint beindul a számí
tógépes adatfeldolgozás és nem lesz szükség ennyi alkalmazottra. Ezt 
az intézkedést meg is értettük volna, mi akik az utcára kerültünk, de 
ezen a megbeszélésen az is elhangzott, hogy a nyugdíjasokkal kezdik 
a létszám csökkentést mivel azoknak már van egy jövedelmi forrásuk, 
s nem velünk, kik családokat tartunk el és szakképzett dolgozók 
voltunk.
Tudomásunk szerint ez országosan is így van, figyelemmel kísérjük 
az országban történt eseményeket, minden vállalatnál ahol eddig még 
létszám leépítés történt, először a nyugdíjasokat küldték el, hiszen 
azoknak van biztos anyagi bázisuk, ebben a Kft-ben pedig ez fordítva 
történt: a szakképzett dolgozó mehet, a nyudíjas villanyszerelő ma
radt. Jó volna ha a képviselőtestület felülvizsgálná, vajon miért ma
radhat egy szakképzetlen olyan beosztásban, amit az elküldött 
dolgozók közül bárki el tudott volna végezni. Tudomásunk szerint a 
Kft. alkalmaz árkalkulátort, kinek pontosan az lenne a feladata, hogy 
elő-utó kalkulációt készítsen, költségvetést és számlát. A bérel
számolónak a valézokból pedig el kellene tudni számolni az embere
ket, és nem nevetséges rajzos zöldlapokat kiküldeni. Nem tudjuk 
megérteni, hogy ki és miként döntötte el a neveket, -  nem vizsgálta 
azt, hogy közgazdasági szakközépiskolát végzettek, főmérnök egye
temi diplomával és még sorolhatnám -  került az utcára, egy villany- 
szerelő pedig, akit a múlt rendszer kiemelt és művezetőként dolgozva 
leszázalékoltak, majd erre a munkára betanítottak, maradt. Ránk nem 
volt szükség, mert nem tudtunk földig hajolni köszönés közben az 
igazgató előtt, vagy éppen nem tudtunk in trikusan mindenkiről rosszat 
állítani, és jól sugdosni, talpat nyalni. Úgy látszik a múlt rendszer 
kísérletezései még ma is itt vannak és teszik amit tenniük kell, amihez 
hozzá szoktak a 40 év alatt, és el tudják hitetni másokkal, hogy ez így 
van jól, minek volt a rendszerváltás, ha ezt még tűrjük?
Aszód jó érzésű polgárai is kifogásolták ezt, hogy O még mindig ott 
ül elfoglalva mások elől a munkalehetőséget. A művezetők munkáját 
kritizálja, O próbál analitikát készíteni, ami azonban nélkülözi a 
realitás alapjait, csak a saját véleményét tükröző semmit mondó „O” . 
Ez az ember félre vezeti az igazgatót, nem csodálkozánk azon, ha az 
OTP építése teljesen csődöt mondana a dolgozók feháborodása miatt, 
az a dolgozó aki az építkezésen dolgozik egész nap nem visz haza 
annyi fizetést, mint ez az ember, aki jól tud talpat nyalni, ez volt az 
előző vezetés hibája is, hogy arra hallgatott, aki talpat nyalt. Ha ennek 
az embernek lenne csipetnyi önkritikája, saját maga mondott volna 
már fel, de sajnos nincs. Tudni szeretnénk az igazságot és kérjük ezen 
a fórumon keresztül a nyilvánosság elé tárni azt, meddig lehet még ezt 
eltűrni, hisz akkor semmi sem változott, csak a gyerek neve. 
Vizsgálja felül a képviselőtestület, miért marad még mindig ez az 
ember ott, mikor még mindig létszám leépítésről beszélnek és olyan 
dolgozó kerülne ismét az utcára, aki ezen feladatnak ha be lenne 
tanítva még jobban megfelelne, minta nyudíjas.
Aszód, 1991. szeptember 18.

Tisztelettel 
az elbocsátott dolgozók

Szerkesztői megjegyzés
A NYÍLT LEVÉLHEZ

Az Aszódi Tükör nem volt és nem is lesz cenzúráit újság! Az Aszódi 
Tükör, mint városunk közérdekű folyóirata nyitott lap. Mindenkinek

lehetőséget biztosít a problémák fölvetésére, azok megválaszolására, 
igyekszik mindenről tájékoztatni olvasóit, próbál diszkrimináció nél
kül megjelenni és megjeleníteni!
De!
A Szerkesztőbizottság nevében kijelentem, hogy névtelen vagy sze
mélyhez, illetve személyekhez pontosan nem köthető cikk utoljára 
jelenik meg a lap hasábjain!
Konkrétan arra gondolok, hogy a Nyílt levél szerzői hitelességüket 
alátámasztandó, fölfedhették volna kilétüket, mint te ttékaztalegutób- 
bi számban a Podmaniczky utca lakói. Nyilván Önök tudják, hogy 
kikről van szó, de mi nem.
Egyébként véleményem akövetkező: Haegy ál tálunk meghaladottnak 
ítélt társadalmi berendezkedés ellen az ő módszereivel próbálunk 
harcba bocsátkozni, ugyanolyanokká válunk mi magunk is!

Asztalos Tamás
felelős szerkesztő

NYÍLT v a l a s z

A SZEPTEM BERI 9. SZÁMBAN M EG JE
LENT NYÍLT LEVÉLRE

Szeretném a tisztelt városlakót reálisan tájékoztatni az előző számban 
kifogásolt út építésével kapcsolatban.
A szóbanforgó út a Podmaniczky út, aminek az építését az idei évre 
tervezte az önkormányzat, saját munkaerővel, saját kivitelezésben.
A tervezésnél figyelembe kellett venni a terület adottságát (6-8% 
lejtő), a meglévő ráfordítható pénzt, az ott élők társadalmi munka 
felajánlását, és az aszódi Tavasz utcát, mint referencia munkát Ennek 
alapján a Műszaki Csoport és a GAMESZ mint építő, úgy döntött, 
hogy betonlap fektetéssel (sóder ágyban) kívánja az utat megépíteni, 
amit az utca lakóival egyeztettek. Már a tervezésnél sem lehetett a 
lapok betonba ágyazását figyelembe venni a tetemes költségráfordítás 
miatt.
A félreértés abból adódott, hogy a vízlefolyó kiképzése volt tervezve, 
ami betonkitöltéssel készült el.
Az út háromnegyed részben elkészült úgy, hogy a felajánlott segítsé
get, amit az ott lakók Ígértek, megkérésre sem teljesítették, néhány 
kivételtől eltekintve. Nem az utat kellett volna megépíteni, hanem 
területrendezést, vízelvezetéstmegoldani, ami nagy bán akadályozhat
ta volna az időközben szinte trópusi felhőszakadások károkozását A 
természet nem vár, hogy egy út elkészüljön, nem válogat, hogy itt túl 
meredek a lejtő.
Sajnos, a még nem teljesen elkészült utat két szakaszon igen csúnyán 
alámosta az ár, a többi szakasz állta a „sarat” .
„Boldog” az az ember, vagy az a közösség, aki ilyen helyzetben 
ékelődni tud, akkor, amikor a építőknek az addig végzett munkája 
szinte teljesen kárba veszett
Az ár elvonultával és a megfelelő ülepedés után az utat teljes hosszá
ban helyreállítottuk, amin teljes biztonsággal lehet közlekedni.
Az építőnek még egy pár megjegyzése a levél kapcsán:
-  nem kell a világot bejárni, csak esetleg Bagra vagy Aszód Tavasz 
utcába elmenni, ahol az ugyanilyen technológiával készült úton már 
évek óta járnak;
-  igaz, hogy ezen az úton száguldani nem lehet, de hogy mentő, vagy 
más gépjármű minden időszakban meg tudja közelíteni a házakat és 
nem akad el a sárban, ez már nagy előny;
-  felkérem a Tisztelt Városlakót, főleg azokat, akik nem is nagyon 
ismerik ezt a dinamikusan fejlődő városrészt, hogy tegyen egy sétát 
és győződjön meg róla, hogy mennyire volt szándéka az építőnek ezzel 
az útépítéssel a Rekordok könyvébe kerülni.
Végezetül, az építő bízik benne, hogy az ott lakók úgy fogják kialakí
tani környezetüket, hogy a város egyik legszebb utcájába jut majd el 
az arra járó.

Tolmácsi Miklós
önkormányzati képviselő 

GAMESZ vezető
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100 ÉVES

az A szódi Evangélikus Leánynevelő
Szeptember 8-án, vasárnap az evangélikus templom 

ökumenikus istentisztelete és a dísztermet zsúfolásig meg
töltő emberek serege a 100 éve megnyitott leánynevelő 
intézetre és polgári leányiskolára emlékezett. Az ország 
minden részéből érkeztek a régi növendékek városunkba, 
hogy újra beüljenek a templom padjaiba és megcsodálják 
a díszterem falfestményeit. Az ünnep jelentőségét emelte 
az is, hogy eljött erre a napra Aszódra dr. Harmati Béla a 
déli egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus 
egyház püspök-elnöke, dr. Frenkl Róbert orvosprofesszor, 
országos felügyelő, dr. Sólyom Jenő kutató-professzor, a 
déli kerület felügyelője. Közöttünk köszönthettük Lukács 
Miklóst, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkárát. 
Velünk töltötte az ünnepnapot Bagyin József polgármester 
is.

A templomban kezdődött az ünnep, ahol ökumenikus 
istentisztelet volt. Zsúfolásig megtöltötték a részt vevők a 
templomot. Ahogyan a leánynevelőben is sok-sok másval- 
lású leány tanulását tették lehetővé, így voltunk együtt a 
templomban is különböző felekezetűek. Az ünnepi liturgi
ában dr. Harmati Béla püspök, dr. Huszka Mihály plébános, 
ifj. Detre János budapesti segédlelkész és Detre János 
aszódi lelkész szolgált.

Emlékezetes marad Huszka plébános úr igehirdetése, 
melyben a keresztyén nevelésről, az iskola és család fele
lősségéről szólt. Kiemelte, hogy a példaadás, a feddés, a 
szeretet szabadsága a keresztyén nevelés alapmotívumai. 
Ezt tanultuk Jézustól. Tanulságos és elgondolkodtató ige
hirdetést hallottunk Huszka plébános úrtól.

Harmati püspök felolvasta az ősi igazságot: „A bölcses
ség kezdete az Isten félelme...” (Példabeszédek könyve 9, 
10). Igehirdetésében így értékelte az ünnepelt iskolát: 
„Aszód leánynevelő intézete olyan különleges helyet fog
lal el a magyar pedagógia történetében, amelyet érdemes 
külön megvizsgálnunk. Ilyen nem volt több, ilyen csak ez 
volt.!”  -  mondta. A folytatásban kiemelte, „nem kell szé
gyenkeznie ennek a régi iskolának a mai iskolarendszerben 
sem, mert előremutató, életre nevelő, Isten és embertárs 
szeretetét munkáló iskola volt” ... Az egyházi iskolák fel
adatáról ezt hallottuk: „a bölcsesség, az Istenhez tartozás 
mellett istenfélelemre oktatott ez az iskola is, ahol az isten
félelem nem az Istentől való félelmet jelentette. A Bibliá
ban benne van az Istentől való félelem is, de ennek az oka 
a bűn, amellyel oda kell állnunk Isten elé. Itt azonban az 
istenfélelem tiszteletet, megbecsülést jelent. Félni az Istent, 
tisztelni a szülőt, elöljárót -  mennyire hiányzik ez ma! 
Ezért kell mindent a helyére tenni. Istent oda, ahol imádat 
és tisztelet illeti. A szülőt oda, ahol őt a tisztelet és szeretet 
illeti meg. S erre nevelt ez az iskola, amire most emléke
zünk...” . így érkeztünk el a mai problémákhoz, melyre így 
mutatott a püspöki igehirdetés: „Biztos vagyok benne, 
hogy a mai magyar társadalomnak nem az a legnagyobb 
baja, hogy kevés a pénz -  talán sok is! Nem az a baja, hogy 
nincs mit ennie -  talán túl sokat is eszünk. Nem az a baj, 
hogy nincs elég, hanem az a baj, hogy nem tudjuk becsülni 
a másikat”  -  hallottuk a szószékről.

Hogyan tovább? -  ez a legfőbb kérdés, amikor Aszód 
iskolavárosi múltjára emlékeztünk! Ekkor jelentette be az 
evangélikus egyház nevében Harmati püspök, hogy 1992- 
ben a gimnáziumot egyházi iskolaként kívánjuk újra indí
tani! (A szándéknyilatkoztato t más helyen teljes 
szövegében olvashatjuk.) így megyünk a múltból a jövő 
felé: fejet hajtva az alapítók, a tanítók előtt -  s előre nézve 
terveinkre, céljainkra!

A zsúfolásig tele templomban a még élő tanárnők, haj
dani növendékek és a gyülekezetek tagjai figyeltek a püs
pöki igehirdetésre, s gondolatban felidézték a közel fél 
évszázad távlatából megelevenedő élményeket, emlékeket, 
melyek témát adtak a Tisztiklubban elfogyasztott ebéd 
mellett, vagy a park padjain ülve, a városban sétálgatva.

A Díszteremben tartott tovább az ünnepély délután, ahol 
a Kollégium összes székére szükség volt, hogy ülve vehes
senek részt vendégeink a csaknem másfél órás megemlé
kezésen.

Az ünnepi köszöntőt Lukács Miklós államtitkár mondta 
el. Beszédében kihangsúlyozta: számára érdekessé az teszi 
ezt az ünnepnapot, hogy egyszerre két eseményt ünnepel
hetünk. Az egyik a 100 éves leánynevelő intézet. A másik 
az a bejelentés, hogy 1992-ben indítja meg újra Aszódon 
az evangélikus egyház a gimnáziumi oktatást. Ezzel ösz- 
szefüggésében kijelentette, hogy „ismeretes az egyházi 
iskolák értéke, magas szellemi munkája, nyitottsága a tu
dományok iránt, a hit megőrzéséhez való támogatása és 
alapja. Ezt példázza a Leánynevelő története is. ...A mögöt
tünk levő 40 év után súlyos gazdasági és erkölcsi válságot 
örököltünk. Ezeknek az újból megnyíló iskoláknak hosszú 
távon jelentőségük van ennek a gazdasági és erkölcsi vál
ságnak a leküzdésében. Ezt a kettős munkát az egyházi 
iskolák szívesen vállalják. Ezekkel a célokkal a kormány 
is egyetért és a legmesszebbmenőkig támogatja, melynek 
nyilvánvaló jele az egyházi ingatlanok visszaadásáról ké
szült törvény, hogy az egyház nevelő munkája újra lehetővé 
váljék a szociális téren eddig is megtapasztalt módon.” 
Reálisan ismerve az egyházi iskolák újraindításával kap
csolatos vádakat és értetlenségeket, így szólt: ” Az egyházi 
iskolák újra indításával sokszor ért bennünket -  de az 
egyházakat is -  olyan vád, hogy talán valamilyen kötelező 
ideológiát akarunk bevezetni, rátukmálni a társadalomra. S 
ellenállásba ütközünk, amikor az egyházak újra akarják 
indítani iskoláikat. Ilyenről szó sincs!”  -  jelentette ki ha
tározottan az államtitkár úr. „A beadott igények alapján a 
két háború közötti 50-50% egyházi és állami iskola arányá
val szemben most kb. 1-2%-os egyházi iskola aránya lesz. 
Ezért sem lehet már szó semmiképpen kötelező idológiá- 
ról! ” -  Sokak megnyugtatására rövid tájékoztatót kaptunk 
a tervekről is: készül a működtetést segítő törvény is, mely 
segíteni fogja az iskola kialakítását és működtetését. Végül 
Lukács államtitkár úr gratulált a 100 évhez és sok sikert 
kívánt a tervek megvalósításához.

Dr. Sólyom Jenő kerületi felügyelő úr köszöntőjében 
egyházi oldalról értékelte az egyházi iskolák jelentőségét 
és a nevelésben megmutatkozó többletét. Ennek szellemé
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ben készül az evangélikus egyház megnyitni aszódi gimná
ziumát is 1992-ben.

Benczumé Dr. Kada Judit a tanárnők nevében mondott 
kedves, hangulatos visszaemlékezést. Ehhez csatlakozott 
Penák Béláné, mint volt növendék, a hálás tanítványok 
szavával. Programon kívül lépett az emelvényre egy férj, 
Penák Béla kezében virágcsokorral, hogy férjtársai nevé
ben megköszönje az iskolának és az ott tanítóknak, hogy jó 
feleségnek-valókat neveltek a családok számára ezen ősi 
falak között.

Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő az egész magyar 
evangélikusság köszöntését tolmácsolta.

Az ünnepélyt Dctre János aszódi lelkész szervezte és 
vezette. Az ünnepi programban az evangélikusok énekkara 
és az 1. sz. Általános Iskola kórusa énekelt Tarr Gábor 
vezényletével. Dudás Judit és Berta Nóra pedig verset 
mondott. A folyosón kis kiállítás emlékeztette a régi nö
vendékeket iskolájukra, az ott folyt kézimunkára. A tárlók
ba Asztalos Tamás helyezte el a bizonyítványokat, 
csoportképeket, kézimunkákat és az iskolai egyenblúzokat. 
S ezen a napon sok-sok ember kezében láttuk a lila borítású 
iskolatörténetet is.

A bűcsúzáskor gondolatainkban Harmati püspök szavai 
éltek: így megyünk a múltból a jövő felé! Fejet hajtva az 
alapítók, a tanítók előtt, s előre nézve terveinkre, céljainkra.

Detre János

EGYHÁZI
ÉS/VAGY
VILÁGI

KÖZÉPISKOLA
ASZÓDON?

1991. szeptember 8-án egy magas rangú evangélikus 
egyházi vezető hivatalosan bejelentette, hogy az 1948-ban 
államosított aszódi ingatlanaikat visszakérik. Az 1991. 
XXXII. törvény erre jogi kereteket ad.

A törvény száraz, érzelmeket nem tűrő paragrafusaival 
vitatkozni nem lehet. Mégis megkísérlem ezúton elkezdeni 
azt az egyeztető beszélgetést, amelyet hitem szerint a jövő 
év szeptemberéig, az egyházi oktatás elkezdéséig még na
gyon sok fórumon folytatni kellene.

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskola sorsáról van szó. Ez a középiskola jelenleg 
négyféle képzést nyújt a Galga völgye 14-18 éves gyerme
keinek. Évfolyamonként két osztályban általános gimnázi

umi oktatás folyik úgy, hogy az egyik tanulócsoport a 
humán, a másik a reál tárgyakat tanulja intenzíven. A 
szakközépiskolai oktatást az elmúlt időben úgy módosítot
ták, hogy a jövőben is keresett, biztos megélhetést adó 
szakmák végzésére készítik fel a diákokat: a technikum 
mobilizálható ismereteket ad, az autószerelőket remélhető
leg nemcsak a javítóvállalatok, hanem az autógyárak is 
várják majd. Országos beiskolázású a francia-magyar két 
tanítási nyelvű tagozat, ahol most már két évfolyamon 
hetven gyerek tanul. Ezek alapján elmondható, hogy nem
csak a régi evangélikus gimnáziumnak, de a mainak is 
rangja van.

Az iskola egyházi kezelésbe való átvételével kapcsolat
ban a kérdéseim a következők. Hogyan működik majd a 
jövőben a gimnázium? A mostani képzési formák mellett 
indítanak egy új, evangélikus szellemű osztályt? Talán 
valamelyik most élő tagozatot szüntetnek meg, hogy helyet 
teremtsenek maguknak? Netán az egész, most működő 
rendszert átdolgozzák?

A következő kérdésem -  nem kevésbé súlyos, mint az 
előző -  annak az önkormányzati testületnek szól, amelyik 
jelenleg még felelős az oktatáskörében működő oktatási 
intézmény sorsáért. Nekik mi a véleményük erről a hely
zetről?

A szeptember 17-i testületi ülésen azt tapasztaltam, hogy 
az általam is választott képviselők szinte semmit sem tud
nak az evangélikus egyház terveiről. Úgy gondolom, hogy 
rendkívüli testületi tanácskozáson a felelős egyházi veze
tőkkel, a középiskolás gyerekek szüleivel és a gimnázium 
dolgozóinak képviselőivel együtt, demokratikus módon 
kellene a jövőről beszélnünk. Nem vezetjóra,haaz 1948-as 
rákosista módszerrel végrehajtott államosítás elveit követ
ve, az érdekeltek véleményét figyelmen kívül hagyva tör
ténne meg a „visszarendezés” .

A vagyonjogi kérdéseket nem lehet az emberek érzése
itől elvonatkoztatni. Nagy értéket képvisel a gimnázium 
épülete, a kastély evangélikus szárnya, a Múzeum és a 
Szontágh-lépcsőn található épületegység.

De pénzben ki nem fejezhető az a veszteség, amely akkor 
érné az embereket, ha az egyház a vallásos oktatást -  
amelyet egyébként minden gondolkodó aszódi ember elfo
gad -  nem az egyház tanításának szellemében, nem türe
lemmel és megértéssel indítaná el.

A címben feltett kérdésre válaszolok is. Jó lenne a Galga 
völgyének centrumában két olyan középfokú oktatási in
tézmény, amely kielégítené mind a vallásos, mind a világi 
oktatást kívánó szülők és gyerekek igényeit. A két iskola 
nevelői egészséges versenyben bizonyíthatnák felkészült
ségüket a felügyeletük alól kikerülő fiatalok emberségével, 
tudásával.

Legelképzelhetőbbnek azt tartanám, ha az evangélikus 
gimnázium első egy-két évfolyamának diákjai a kastély és 
a kollégium épületében kezdenék el a tanulást.

Ha az egyház mégis visszaveszi a gimnázium épületét, 
akkor ez fokozatosan történjék, hogy közben elindulhasson 
az állami oktatás feltételeinek megteremtése olyan aszódi 
középületben, amelyekről az önkormányzatnak az érdekelt 
felekkel tárgyalnia kellene. (Gondolok itt a „nőtlen tiszti” 
szálló, a volt szovjet laktanya, esetleg a Fiúnevelő Intézet 
alig-alig használt épületeire.)

Várom a meghívót a polgármesterünktől egy olyan ta
nácskozásra, ahol a fenti feltett és a még fel nem tett 
kérdéseket felelős személyekkel meg lehet vitatni.

Péter Sándor
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A  M ű v e lő d é s i  H á z  n y i t v a t a r tá s a
Hétfőtől -  péntekig 

9.00-19.00 óra
Szombaton rendezvény esetén 

Vasárnap s z ü n n a p

O K TÓ B E R ! P R O G R A M

Á l la n d ó  f o g la lk o z á s o k

Hétfő 17.00-18.30 óra angol kezdő nyelvtanfolyam 
/ \  17.00-20.00 óra kőműves- festő szakmunkás tanfolyam

Kedd 17.00-19.00 óra német kezdő nyelvtanfolyam 
Szerda 17.00-20.00 óra kőműves- festő szakmunkás tan

folyam
Csütörtök 14.00-16.00 óra LUTRA CSERE
15.00- 17.00 ÓRA Nyugdíjas klub (minden páratlan héten)
17.00- 19.00 német kezdő nyelvtanfolyam
Péntek 13.00-18.00 óra ABC áruházi eladói tanfolyam 
Szombat 9.00-13.000 óra szakács-üzletvezetői tanfolyam 
18.30-20.00 óra MOZI

R e n d e z v é n y e k

Október 9. (szerda) 9.00-17.00 óra
RUHAVÁSÁR TERMELŐI ÁRON! (szoknyák, 
blúzok, nadrágok, öltönyök)

Október 26. (szombat 9.00-13.00 óra 
PETŐFI SZAVALÓ VERSENY 
Jelentkezéseket várunk még 
SZABÁS-VARRÁS tanfolyamra.
Tandíj: 3.000 Ft/30 óra A tanfolyam 10 fő jelentke
zése esetén indul!

K e d v e s  S zü lő k !

Holubné Kogler Katalin táncpedagógus vezetésével
JAZZ BALETT tanfolyam indul a Művelődési Ház
ban október 4-től. Minden héten pénteken 13.45— 
14.30 óra Tandíj: 400 Ft/hó

Kultúrált, egészséges mozgás, testtartás javítás! Várjuk a 
jelentkezéseket a Művelődési Házban! Jelentkezé
seket várunk angol középhaladó, illetve haladó tan
folyamra. A tanfolyamok 10 fő jelentkezése után 
indulhatnak. Tandíj: 2.500 Ft/40 óra Jelentkezés: a 
Művelődési Házban hétköznap 9-19.00 óra

F IG Y E LE M !

A Művelődési Házon belül működő CSALÁDI INTÉZET 
vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények 
megszervezését és lebonyolítását. Kívánsága sze
rint rendezzük meg és tesszük emlékezetessé csalá

di ünnepeit. VEGYE IGÉNYBE SZOLTÁLTATÁ- 
S AINKAT: zenés irodalmi összeállítás, fotózás, vi
deofelvétel készítés. IGÉNYBEJELENTÉS: a Pol
gármesteri Hivatalban (Aszód, Szabadság tér 9.) 
Tóthné Lajkó Ilonánál (Tel.: Aszód 2)

M e g h ív ó

A Petőfi Múzeum és a Petőfi Sándor Művelődési Ház régi 
hagyományainak megfelelően ez évben is megren
dezi PETŐFI SZAVALÓVERSENYÉT, amely 
1991. október 26-án (szombaton) 10.00 órakor kez
dődik az aszódi MH Helyőrségi Klubban. A szava
lóversenyen két kategóriában -  általános iskolai és 
felnőtt -  indulhatnak a versenyzők. Kötelező vers
ként Petőfi Sándor bármely versét vagy prózáját, 
szabadon választott műként bármely magyar vagy 
külföldi író, költő egy versét, prózáját kell elmon
dani. Jelentkezni lehet: 1991. október 20-ig a Pe
tőfi Sándor Művelődési Házban.

A versenyt megelőzően de. 9.00 órakor a Petőfi Múzeum 
előtti téren ünnepséget tartunk, melynek során lehe
tőség nyílik a Múzeum megtekintésére. E rendezvé
nyünk a Múzeumi Hónap keretében zajlik. Tiszte
lettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt.

S Z IN K R O N  V ID E Ó  SIKERLISTA

1. A sogun háreme
(japán erotikus film)

2. A nagy bunyós
(amerikai játékfilm)

3. Csillagközi hajótörött
(amerikai fantasztikus)

4. A massza
(amerikai horror)

5. Futó viszonyok
(fór. szex)
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KULTURÁLIS ÉLET

A  M ű v e lő d é s i  H á z  o k tó b e r i  m o z i  

m ű s o r a

Október 5. HÁZINYÚLRA NEM LÖVÜNK • Színes 
szinkronizált amerikai bűnügyi vígjáték • Főszerep
lő: Kristie Aleey

Október 12. ESZELŐS SZÍVATÁS • Színes amerikai 
horror-paródia • Főszereplő: Chevy Chase, Dán 
Aykroyd

Október 19. JOBB MA EGY ZSARU, MINT HOLNAP 
KETTŐ • Színes szinkronizált amerikai bűnügyi 
vígjáték • Főszereplő: James Woods, Michael J. Fox

Október 26. TERMINÁTOR 2 (Az ítélet napja) • Színes 
amerikai sci-fi • Rendezte: James Cameron • Fősze
replő: Amold Schwarzenegger

Az előadások 18.30 órakor kezdődnek.
A jegyár: 30 Ft
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Művelődési Ház

ba!
Mozi után látogassa meg színvonalas klubbüfénket, ahol 

finom süteménnyel, hideg italokkal várják a vendé
geket!

SPORT

Okt. 13-án: Sakkmérkőzés Aszód II -  Fót II 
Okt. 20-án: Sakkmérkőzés Aszód -  Érd

F IG Y E LE M !

Az alábbi tanfolyamra, szakkörökre, klubokra 
még várjuk a jelentkezőket:
Gyors- és gépíró tanfolyam -  diákoknak kedvezményes
Csillagászszakkör
Diák újságíró tafolyam
Jazz-balett tanfolyam
Képzőművészeti szakkör
HEK színpad -  színjátszókor
Önismereti kör

S z ó r a k o z á s  -  s p o rt!

Tekepályánk és pad biliárd asztalunk várja az érdeklődőket 
keddtől-péntekig 14.00-20.00 óráig!

Családi, baráti és munkahelyi rendezvényeknek helyet 
adunk, szervezésüket magas színvonalon vállaljuk!

M e g a l a k u l t  a  P e t ő f i  S á n d o r  

T á rs a s á g  a s z ó d i h e ly i c s o p o rtja .

Tagjai a Petőfi nevét viselő intézmények és a társaságnak 
három aszódi egyéni tagja. A helyi csoport örömmel 
venné, ha más intézmények, különösen pedig egyé
nek csatlakoznának a szervezethez. Aszód az orszá
gos Petőfi-kultuszban kiemelkedő szerepet játszik. 
Úgy érezzük ezt a feladatot még hitelesebbé tehet
né, ha a Társaság tagjai sorába több aszódi csoport, 
közösség és aszódi lakos lépne be. Az érdeklődők
nek részletesebb felvilágosítást a Lap szerkesztősé
gében adunk.

A  V é c s e y  K á ro ly  H e ly ő r s é g i  

K lu b  o k tó b e r i  p r o g r a m já b ó l

Okt. 3-U-lg: Hajók Széchenyinek c. kiállítás 
gróf Széchenyi István születésének 200. 
évfordulója alkalmából Megnyitó: októ
ber 3-án 16.30 órakor

Okt. 26-án 9.00 órától: Petőfi vers- és próza
mondó verseny (Jelentkezés a kiadott 
nyomtatványokon)

Okt. 31-én 18.00 óra: Mozart hangverseny a 
Zeneiskola tanárainak és növendékei
nek részvételével.

FELH ÍV Á S

Aszód város Önkormányzata, a város közművelődési in
tézményeivel közösen 1991. november-december 
hónapokban meghirdeti az „Aszódiak az aszódiak
nak’ ’ című kulturális és művészeti játékot. A játék
ban részt vehet minden jelenlegi vagy valamikor 
volt aszódi lakos, aki tehetségét, tudását, művé
szetét mások szórakoztatására, önmaga gyarapítá
sára bemutatná.

A bemutatkozásokra az alábbi kategóriákat javasoljuk: 
Előadóművészet:

-  vers és prózamondás
-  színjátszás (max. 15 perc)
-  ének (egyéni v. kórus, max. 8 perc)
-  zene (szóló v. zenekar, max. 10 perc)
-  tánc (szóló v max, 3 pár, max. 10 perc)
-  pantomim (egyéni v. csoportos, max. 15 perc)
-  egyéb -  ide minden más belefér (max. 8 perc) 

Képzőművészet:
-  festmények, grafika, plasztika, fafaragás
-  kézimunkák (varrás, szövés stb.)

A játékra a jelentkezés alsó határa: 12 év.
A jelentkezőket folyamatosan várjuk 1991. október 11-ig. 
Jelentkezés személyesen a Vécsey Károly Helyőrségi 

Klubban és a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A játékban a legnagyobb közönség és szakmai sikert elér

tek jutalomban is részesülnek.
A szervezők nevében:

Vörös László



TÜKÖR 11

r A

. r \

ÚJRA MEGNYÍLT A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
FÖLDSZINTJÉN A TOTÓ-LOTTÓ IRODA

Nyitvatartási

hétfő: 1000—1200 óra 1300-1 7 00 óra 

kedd :1000-1 2 00 óra 1300-1 7 00 óra 

szerda: 10°°-1200 óra 1300-1 7 00 óra 

csütörtök: 1300—1700 óra 

péntek: 10oo-1 2 00 óra 1300—1700 óra 

T otó-Lottó-kollektív szelvények, 

bongó, sorsjegy!

Szeretettel várunk mindenkit, 
aki nyerni akar/szerene! 

Művelődési és Sportegyesület vezetősége

FIGYELEM!
Az Aszódi Művelődési és Sportegyesénél a szabad

idős programok színesítése ős az egészséges életmód 
kialakítása céljából

TESTÉPÍTŐ KLUBOT 

illetve
' '  TERMÉSZETJÁRÓK 

ÉS KERÉKPÁROZÓK BARÁTI KÖRÉT 
sz e rv e z  o k tó b er 1 tö l1 

A Testépítő klub foglalkozásának időpontjai:
Nők részére;

hétfő-szerda-péntek de. a - 12; :  óra 
kedd-csütörtők-szom batdu. 14 - 1 800 óra 

Férfiak részére:
hétfő-szerda-pénték du. 1 4 - 1 8 uu óra 
kcdd-csíitőrtök-szombat de. 8 -1 2  óra 

Helye: Kollégium (Mély út felőli bejárat!)
A Természetjárók és Kerékpározók Baráti Körébe 

jelentkezni szintén a Kollégiumban lehet.
A program ok szervezik és vezetik: Klausmann Fe- 

rencné
Tar Gábor 
Nyíri Zsolt

Petőfi Gimnázium, Uszoda 

SZABADÚSZÁS

Hétfő: ÍS00- ^ 00 óráig 
Kedd: 1.730-1 8 30 óráig 

Szerda: 1830-1 9 30 óráig 
Csütörtök: 1730-1 8 30 óráig 

Péntek: 1800- 19°°^ 
Szombat: 15°°-17°1 

Belépő:
diák 25 Ft, felnőtt 35 R  

B édet 10 alkalomra:

200 Ft (diák), 300 Ft (felnőtt)

FELHÍVÁS
IH. „Sápi Ferenc’ ’ Kispályás labdarúgó teremtorna 

1991. decem ber 7 -1  ^
A to rn a  helye: L sz. Általános Iskola tornaterme 

Aszód, Cscngey út
Nevezési határidő: 1991. október 31-ig folyama

tosan !
Nevezni lehet: a Művelődési Házban Pardi László

nknál
Nevezési díj: csapatonként 1.500 Ft
Elsősorban azoknak a csapatoknak a nevezését vár

juk, akik az előző tornán is részt vettek. A tornán csak 
amatőr játékosok játszhatnak.

Versenykiírást a M űvelődési Házban kapnak a ne
vezők.

Amennyiben az előző tornákon részt vett csapatok 

közül nem mindeki jelentkezik, a hiányzó helyekre 
váijuk új csapatok jelentkezését november 10-ig.

Összesen 16 csapat nevezésére val lehetőség.
A terem tom anyíltlesz, minden érdeklődőt szívesen 

látunk.
A sorsolás pontos időpontjáról, illetve a 2 nap prog

ramjáról részletes tájékoztatást az ASZÓDI TÜKÖR 
novemberi számában adunk.

A rendezők.

Kommentár nélkül...
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ASZÓDI DIÁK 
LETTEM!

Egy éve indult Aszódon kéttannyelvű gimnázium, mi 
vagyunk most a 2. évfolyam a 0/A osztálya. 35-en kerül
tünk egy osztályba, szinte az ország minden részéből Győr- 
től-Debrecenig. A legtöbben azonban a környékről jöttünk.

A 35 tanuló három csoportra osztva heti 20 órában 
tanulja a franciát. Tudjuk, hogy nehéz feladat előtt állunk 
és rengeteg tennivaló vár ránk ezalatt az idő alatt. Megpró
bálunk azonban szorgalommal és kitartással dolgozni. Re
méljük, hogy az 5 évnek jelentős eredményei lesznek. A 
saját boldogulásunkon túl az ország érdekeit is szolgáljuk, 
hiszen egy ilyen kis országban nagyon sokat jelenthet azt, 
hogy minél több olyan ember legyen, aki jól beszél nyel
veket.

Az első nap szorongásai már feloldódtak, hiszen az 
iskolában is a kollégiumban is, de azt is mondhatom a 
városban is szeretettel fogadtak bennünket. Ezúton szeret
nénk köszönetét mondani Aszódnak, e kis Galga völgyi 
városnak, hogy otthont adott ennek az intézménynek, és mi 
ígérjük, hogy mindvégig komolyan vesszük a „munkán
kat” . Jó érzéssel gondolunk vissza arra a kedves fogadta
tásra, melyet -  új otthonunk -  a Kollégium nyújtott nekünk 
az ismerkedési esten.

Óriási meglepetés volt számunkra, és nagyon köszönjük, 
hogy ez alkalomból a város HÉT GOMBÓC fagylaltozó- 
jának vezetője -  Jermi Istvánná -  közel százunkat nagy 
adag, finom fagylalttal vendégelt meg a vacsora után. Mos 
ismerkedünk egymással és a várossal és bízunk benne, 
hogy szoros barátságok alakulnak majd ki az évek során.

Én személy szerint családi okokból is választottam 
Aszódot, hiszen anyukán és a nővérem is ebbe az iskolába 
járt és ebben a kollégiumban lakott.

Tóth Réka
0/A osztály

HÉT GOMBÓC fagylaltozó

EMLÉKEZÉS 
EGY RÉGI 
ISKOLÁRA

Ünnepelni, emlékezni gyűltünk össze szeptember 8-án, 
ünnepelni az aszódi evangélikus Leánynevelő Intézet ala
pításának 100. évfordulóját és visszaemlékezni az itt eltöl
tött éveinkre. Sokan vagyunk, akik 1942 tavaszán -  éppen 
Pünkösd napján -  az iskola fennállásának 50. évét is együtt 
köszöntöttük. Itt énekeltük: „vidáman játszva űzzük a 
bút...”  Nem gondoltuk, hogy a következő évek, évtizedek 
mit tartogatnak számunkra.

Szerettük iskolánkat, ahová messze környékről is jöttek 
a tanulók. Együtt tanultak itt a polgáriban a bentlakók, a 
bejárók és a helybeli növendékek. Az oktatás, nevelés 
sokoldalú volt, elméleti és gyakorlati tárgyakból egyaránt. 
Mégsem volt rohanás, kapkodás, egy óra az pontosan 60 
perc volt és nem 45 perc, mint mostanában. A komoly 
tanulás mellett jókat játszottunk az udvaron, a kézimunka 
órákon kötényt, ruhát hímeztünk és azt hordtuk is. Egy-egy 
itt készült kézimunka sokunk otthonának még ma is kedves 
darabja. Az év végi tomavizsgák pedig eseményszámba 
mentek.

Ezen a napon több évfolyam növendékei találkoztunk. 
Vollak közöttünk, akik a huszas-harm incas években végez
tek és voltak, akik a negyvenes években jártak itt, s így 
más-más emlékeket őriznek. Már az intézeti ruha is kortör
téneti dokumentum. Először a matróz volt az egyenruha, 
aztán ezt a „Bocskai”  követte, az utolsó években a rakott 
szoknya, és a fehérblúz volt az ünneplő. Mi, akik a negy
venes években végeztünk, már az iskolában ízelítőt kap
tunk a háborúból, a fronton lévő katonáknak meleg sálat, 
érmelegítőt, fülvédőt kötöttünk, és igen sokszor légiriadók 
zavarták meg az órákat. Ilyen esetekben az óvóhelyekre 
vonultunk. A front gyorsan közeledett. Az 1944-45-ös ta
név elkezdődött ugyan, de egyre bizonytalanabbá vált az 
élet, a tantermek kiürültek, a hálótermekből sietve vitték 
haza a szülők leányaikat. Ostromállapot következett.

A harcizaj elcsendesedett, a kiégett, elpusztult termek 
egy részének helyreállításával próbálták tanáraink az iskola 
működésének legelemibb feltételeit megteremteni, de soha 
többé nem állt vissza iskolánk régi rendje.

Túl sok volt a pusztítás és pusztulás körülöttünk, és 
iszonytatóak az üresen maradt helyek. Sok társunkról tud
tuk meg, már a földön soha sehol nem járt többé iskolába. 
Emlékezetünkben ott élnek kedvesen, fiatalon. Mindnyá
jukra emlékezünk.

Az iskola alapításának 100. évfordulóján egy könyvet 
szeretnénk szerkeszteni. Az utódoknak is meg kell tudni, 
hogy itt Aszódon egy olyan evangélikus Leánynevelő In
tézet működött, amely úgy nevelt okos, szigorú szeretettel, 
hogy hajdani növendékei ma is hűségesen és örömmel 
jöttek ünnepelni, emlékezni.

Lehet, hogy megérjük, lesz ennek az elpusztult iskolának 
folytatója, utóda?

Reménykedjünk benne, s ha lehet tegyünk érte.
Penák Béláné 

Bakó Irén
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Volt egyszer 
egy lakótelep!

Végig menve a város lakótelepi részén siralmasan szo
morú látvány tárul elénk. A piszoktól büdös kukák, melye
ket ürítenek ugyan, de azokat soha senki ki nem 
fertőtlenítette. Mellettük szeméthalom, hisz vannak lakók, 
kik a gépkocsiból dobják a kukák mellé a szemetet. A 
mindennapos kukázók sem hagynak tisztaságot maguk 
után. A kukák ürítése érdekes módon történik. Amennyi
ben csak félig vannak szeméttel, nem ürítik ókét, büdösöd- 
jenek tovább. Az épületek környékét, de az egész 
lakótelepet felverte a gaz, főleg a kartali út mentén lévő 
honvédségi lakások és környéke néz ki úgy, mintha nem is 
laknának bennük emberek, az épületek külső falait is már 
ellepi a zöld moha. A házak ablakaiból a dohányzás mara
dékai, napraforgó héjak, üres szeszesitalos üvegek, sőt 
véres vatták kidobálva. Emberi kultúra?

A garázssor építése közben az engedélyt kiadó, valami 
szabályt is írhatott volna elő, mert így látványnak is rossz 
a garázsok építésének össze-visszasága. Szemét, piszok itt 
is mindenhol, még a garázsok tetején is. Mellettük a volt 
derítőben ismeretlen eredetű szemét rothad trágyával ke
verve. A valamikor kirándulásra is alkalmas berek már már 
fa nélkül marad, szeméttelep lesz, illetve lett belőle. Még 
az Újtelepről is idehordják már a szemetet. Vajon hol 
vannak azok a képviselők, kik a választások alkalmával a 
környezetvédelmet helyezték előtérbe? Mikor látták e la
kótelepi állapotokat?

A valamikori Műszergyári bölcsőde és óvoda, mely éve
kig a gyermekek kacagásától volt hangos, most csendben 
megy tönkre. Szép füves területe kihasználatlan, míg a 
másik óvoda udvarán egy homoksivataghoz hasonló kis 
helyen játszanak az óvoda lakói. Vajon egészséges ez? Egy 
fürdőmedence is épült a volt Műszergyári óvoda részére, 
most ott áll elhagyottan, mert nem szabad használni, sőt 
gyermekeknek oda belépni tilos. Az óvoda kapuján még ott 
áll azonban egy tábla: „a gyermekek védelme érdekében a 
kaput tolózárral kérjük becsukni” . Bizony, hogy a gyer
mekek be ne mehessenek.

Egy 1983-ban kiadott házirend szerint a gyermekek csak 
a kijelölt játszótéren játszhatnak. De hol van ez a játszótér? 
A rendelet kiadásakor még megvolt, azóta libalegelő lett, a 
homokozót viszont a kutyatartók használják a kutyák talál
kahelyéül.

Volt egy másik is, az úgynevezett KRESZ-park a gyer
mekek részére, melyet az országban először Aszódon adtak 
át 1966. júliusában. Ezen eseményről még a Csehszlovák 
sajtó is megemlékezett a magyar sajtó mellett, és közöltek 
képeket róla. E lap felelős kiadója, de szerkesztő bizottsága 
is emlékezhet ezen eseményre. Azóta a park eltűnt keríté
sével, oszlopaival együtt, csupán a szép emlékei maradtak.

így a gyermekek leszorulnak az úttestre, ahol viszont ki 
vannak téve főleg a segédmotoros versenyzőknek, akik 
vezetői engedély hiányában választják a Lakótelep útjait, 
hisz itt még rendőr nem ellenőrizte őket soha, pedig másod 
sőt harmadmagukkal rohangásznak egymást is veszélyez
tetve.

Örvendetes, hogy nyílnak az új üzletek, de ez miatt 
viszont az előttük vezető úttest már szűknek bizonyult a 
közlekedésre, hisz az üzletek előtti állandóan parkoló gép
kocsik akadályozzák a közlekedést. Vajon gondoltak-e az

illetékesek arra, hogy valami elfogadható megoldást kelle
ne találni?

E cikkel csak emlékezni és emlékeztetni kívántam, hogy 
volt valamikor egy lakótelep, de nem olyan, mint ahogy a 
jelenben van, mint akinek nincs sem lakója, sem gazdája.

Aszód, 1991. szeptember 12-én
id. Dancs Antal

Ifjúsági találkozó

Az evangélikus gyülekezet 19 fiatalja a lelkész és felesé
ge kíséretében Helsinkiben töltött 8 napot a nyáron. Sokuk 
először utazott repülőgépen. Az utazást feledhetetlenné 
tette a FINN AIR DC 9-es személyzete, amikor beléphettek 
fiataljaink a pilótafülkébe, ahol kérdezhettek, fényképez
hettek.

Helsinkiben családoknál kaptunk szállást. így tagjai le
hettünk egy héten át a finn családoknak. Azt ettük, amit ők 
szoktakenni. Láttuk lakásukat. Bepillantottunk hétköznap
jaikba -  hiszen ekkor már minden helsinki iskola benépe
sült, már 1 hete folyt a tanítás.

A városnézés, a kikötő előtti szigetvilág körbehajózása, 
a porvoo-i kirándulás sok-sok élményt jelentett. A mozi, 
hangverseny, vidámpark, az úszóstadion és a finn fiatalok
kal együtt töltött esték tették teljessé a baráti kapcsolatot. 
Röplabdázás, focizás, fürdés, szaunázás, csónakázás is szí
nesítette a programot.

A vasárnapi istentiszteleten találkozhattunk a gyüleke
zettel is. Detre János lelkész prédikált ekkor a Dóm-ban. 
Szerdán a csoport idősebb tagjait fogadta a gyülekezet 
elnöke a lakásában esti beszélgetésre. Másnap pedig a 
Finnlandia Ház-ba esti hangversenyre kaptunk meghívást.

Megtisztelő volt számunkra, hogy csoportunkat fogadta 
hazánk helsinki Nagykövetsége és Kulturális Központja. 
Láthattuk itt hazánknak azt a „területét” , amelynek -  igaz 
csupán 40 méter az -  egyik oldalát igazi tenger mossa! 
Megismerkedhettünk nagykövetségünk szines munkájá
val, s az akkor éppen legnagyobb feladatukkal: köztár
sasági elnökünk helsinki útjának előkészítésével.

Vendéglátóink elvitték a csoportot az Ateneumba (az 
ottani képzőművészeti múzeum neve ez), amelyet teljesen 
felújítva néhány hónapja nyitottak meg újra. A finn festé
szet remekeit a múzeum szakértő munkatársa mutatta be 
nekünk.

Csoportunk pedagógus és a tanítás iránt érdeklődést 
mutató tagjait elvitték finn barátaink egy helsinki belvárosi 
zeneiskolába (olyan, mint nálunk az 1. sz. általános iskola), 
ahol már serény munka folyt. így el tudtak beszélgetni a 
hitoktatóval a hitoktatásról, és a tantestület tagjaival azok
ról a kérdésekről, amelyek a mi iskoláinkban is aktuálisak.

Mi volt ennek az utazásnak az értelme? Világot láttunk! 
Az iskolában tanult idegen nyelvet (német, angol) élesben 
gyakorolhattuk. Sajnos előjöttek a beszélgetéskor nyelv- 
tanulásunk hiányosságai is! De a leglényegesebb: hittest
vérekkel találkoztunk otthon és a templomban, asztal 
mellett és az oltárnál!

A Helsinki-Vantaa-i repülőtéren ismerősök intettek bú
csút, s 2 és fél óra múlva már Ferihegyen szülők, testvérek, 
öleltek át bennünket. így értünk haza...

Bodai János
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A U T Ó B U S Z JÁ R A T O K  IN D U L N A K
Aszód, Kossuth L. u. megállóhelyről Érvényes: 1991. június 2.-től 

Jelmagyarázat: a=a hetek utolsó iskolai előadási napján
Munkanapokon Szabadnap
(hétfőtől-péntekig) 1 5, (szombet)6,

Munkaszüneti nap Munkanapokon
(vasárnap) 7 (hétfőtől-péntekig) 1 5,

Szabadnap
(szombat)6,

Munkaszüneti nap 
(vasárnap) 7

Borsodnádasd, áut.vt.

6.55, 6.55, 6.55, 8.52

Domoszló, aut. vt, Verpelét

6.55, 6.55, 6.55,, 1840

Eger, aut. áll.

6.55, 6.55, 6.55, 8.52,
18.40

Gyöngyös, aut. áll.

6.55, 9 .06,11.42,12.42, 6.55, 9.06, 6 55, 8.52,
14 41, 15.42,16.42,17.27, 15.42, 16.42, 9.06, 15.42,
18 42, 19.42,20.42,21.22 18.42, 19.42, 16.42, 18.42,

21.22, 19.42,
23.42

21.22

Hatvan, aut. áll.

5.30, 6.10, 6.55, 7.26, 5.30, 6.10, 6.55, 5.30, 6.10, 6.55,
9.06, 10.11,11.11, 11.42, 7.26, 9.06, 11.11, 7.26, 8.52, 9.06,
12 42, 13.41,14.37,14.41, 13.41, 14.37, 11.11, 1341,
15.42, 16.42,17.27,18.06, 15.42, 16.42, 14.37, 15.42,
18.42, a19.11, 19.42, 18.06, 18.42, 16.42, 18.06,
20.42, 21.22, 19.42, 21.22, 18.42, 19.42,

21.22, 23.42,

Bér

14.40, 17.00, 18.35, 14.40, 18.35, 8.10,
19.25

14.40,

Szirák

18.15

Aszód, vá. 9’

4.58, 6.43, 6.44, 7.09, 6.43, 6.44, 7.09, 8.38, 12.03,
7.48, 7.49, 8 29, 8.31, 8.38, 9.14, 14.06, 15.23,
9.46, 10.13,10.49, 11.23, 11.23, 11.59, 17.21, 18.23,
11.43, 11.59,12.23,14.08, 12.03, 13.43,
14.19, 14.33,15.14,15.23, 14.08, 14.19,
15.58, 15.59,17.23,17.59, 15.14, 15.23,
18.38, 19.04,22.48, 15.59, 16.23,

17.59,
18.59

18.23,

Erdőkürt, f. szöv. 56’

10.13, 12.23,14.33,15.58, 8.38, 11.23

Erdőtarcsa, kh. 63’

10.13, 1838, 11.23, 18.23, 15.23, 18.23,

Kálló, 2. sz. bolt 48’

10.13, 12.23,14.33,15.58, 8.38, 11.23, 15.23, 18.23,
18.38, 18.23,

Verseg, kh. 33

6.43, 7 .46,10.13,10.31, 6.43, 8.38, 8.38, 12.03,
11.23, 11.43,12.23,13.08, 11.23, 12.03, 15.23, 18.23,
14.08, 14.33,14.46,15.16, 13.43, 14.08, 20.51,
15.23, 15.58,16.43,17.23, 15.23, 16.23,
18.38, 19.16,22.48, 18.20

Budapest, BNS. aut. áll. 52

4.30, 4.55, 5.40, 5.49, 6.04, 549, 6.24, 6.45, 5.49, 6.05, 6.24
6.24, 6.39, 6 45 , 7.04, 8.09, 7.04, 8.09, 9.54, 6.45, 7.04, 8.09

8.45, 9.55, 10.24, 11.24, 12.25,
12.44, 15.09, 16.15, 16.25, 16.36, 
17.09, 18.44,

955 , 11.24, 12.44, 
15.09, 17.09, 18.44,

9.54, 11.24, 11.41 
12 44, 15.09, 17.09
18.44a18.45, 19.00, 
19.05, 20.18

Ganz Mérőgyár 26’

5.12, 6 .52,13.12,15.42, 21.12

Gödöllő, aut. áll. 19’

5.12, 5.49, 6.04, 6.24, 6.39, 5.18, 549 , 6 24, 5.49, 6 24, 645
6.45, 7.04, 8.09, 8 48, 9 55, 6.45, 6 58, 7 08, 6.58, 7.04, 809
10.24, 11.23, 11.24, 12.23, 12.44. 8 09, 848 , 9.18, 9 54, 1043, 11.24
13.12, 14.33, 14.51, 15.09, 15.18, 9 54, 9.55, 11.24, 11.41, 12.44, 1343
17.09, 17.28, 18.44, 21.12, 11.43, 12 44, 13 43, 1509, 17 09, 17 28

15 09, 15.18, 1709, 1844. 1905, 20 18
17.28, 1844

Túra, vá. 38’

7.16 , 8.06, 9 46, 10 00, 14 06

Avastag számok a járatok Aszód Bethlen G. úti (Hatvani út) megállóban is 
megállnak. -  3 percet vissza kell számon!!
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PORTRÉK, PROFILOK
Az aszódi Rendőrőrs

1991. július 1-től ismét Rendőrőrs működik Aszódon. Munkájuk
ról, feladataikról, eredményeikről kérdeztem Nagy László hadnagyot, 
a Rendőrőrs parancsnokát.

-  Rendőrőrsünk most már 3 hónapja működik. Tevékenységünk 
nemcsak Aszódra, hanem a körzet^ 12 községére Váckisújfalutól -  
Versegig, Bagtól-Turáig terjed ki. AUandó-éjjel-nappali-ügyeletet 
tartunk, minden eseményt, hívást naplóban rögzítünk. Téves volt az 
Aszódi Tükör szeptemberi számában megjelent információ, miszerint 
hivataliidőn túlaGödöllőiRendőrfőkapitánysághozkellfordulni. (Ez 
így igaz, ezért elnézést kérünk. Szerk.) Szeretném egész pontosan 
közölni az őrs ügyfélfogadási rendjét:

Útlevél és személyi igazolvány ügyintézés
hétfő 800 — 1200 óra
kedd ÍO00 -  1800 óra
szerda 800 -  1200 óra
csütörtök 800 -  1200 óra
Minden egyéb ügyben a nap bármely szakában rendelkezésre 

állunk.
Nagy gondunk, hogy nincs crossbar vonalunk, így csak Postán 

keresztül vagyunk hívhatók az Aszód 12 számon. Telefonügyelet 
állandóan van, nem fordulhat elő, hogy nem veszik fel a hívást. Ha 
mégis, ezúton kérem, hogy jelezzék felém.

-  Milyen bűncselekmények fordulnak elő területünkön?
-  Főleg vagyon elleni bűncselekmények a jellemzőek: lakás-, 

üzletbetörések. Igen .keresettek" mostanában a színesfémek, melye
ket nagy tételben a MÁV állomások raktáraiból tulajdonítanak el, és 
felvágva adják el magánkereskedőknek. Szeptember 12-én sikerült 
egy ilyen akciót meghiúsítanunk, amikoris 72.000 Ft értékben loptak 
el az aszódi állomásról rézhuzalt. Az elkövetőket forró nyomon ül
dözve sikerült elfognunk, a vezetéket lefoglalnunk.

Meglehetősen nehéz a helyzetünk, hiszen mint az a felderített 
ügyekből kiderült, itt elsősorban az utazó betörőknek van szerepük. 
Aszódhoz közel van az autópálya, így mindkét irányba könnyen és 
gyorsan el tudnak menekülni.

-  Számottevők-e Aszódon a bűncselekmények?
-  Szerencsére nem. 1990. szeptemberétől Aszódon és a hozzá 

tartozó községekben szinte felére csökkent a bűnesetek száma. Ez 
többek között annak is köszönhető, hogy állandóan járőrözünk, gép
kocsijaink mindig úton vannak. Sok esetben sikerült már így elriasz
tani vagy megakadályozni bűnelkövetést.

Ezúton szeretnénk türelmet és megértést kérni mindazoktól, akiket 
éjszakai ellenőrzés folyamán állítanak meg járőreink. Mindez a köz- 
biztonságot kívánja elsősegíteni, hiszen így is kiszűrhetők a bűnözők.

Vád ért minket, hogy nem lehet rendőrt látni. Ismételten szeretném 
elmondani, hogy munkánk 12községre terjed ki, tehát rendőreink nem 
mindig Aszódon tartózkodnak. A közeljövőben tervezzük minden 
községben egy 3 fős csoport kialakítását. Az aszódi Rendőrőrs tulaj
donképpen mint egy kis kapitányság működik. Ide kell minden ese
ményt bejelenteni.

-  Augusztus végén betörés történt az 1. sz. Általános Iskolába. 
Tudnak-e már az elkövetőkről?

-  Igen. Az ügy továbbra is folyamatban van, vannak adataink az 
elkövetőkről.

-  Mennyire segíti munkájukat a lakosság?
-  Nagyon fontos munkánkban a lakosság hozzáállása. Kérjük is, 

hogy bátran forduljanak hozzánk. Sokszor fordul elő sajnos, hogy 
látják a bűncselekményeket, de nem szólnak, nem jelentkeznek. Ami
kor azonban aktívan segítenek, rövid időn belül megvan az elkövető, 
így sikerült például a lakosság segítségével a közelmúltban egy para
bola antenna eltulajdonítót elfogni.

-  Úgy gondolom, hogy az emberek nem akarnak belekeveredni 
ilyen ügyekbe, tanúskodni, bíróságra járni, illetve félnek az esetleges 
bosszútól.

-  Nem kell ilyen dolgoktól félni. Mi megpróbáljuk a lehető leg
diszkrétebben kezelni ezeket az ügyeket. Nem lehet eléggé hangsú
lyozni, mennyire fontos a lakosság segítsége. Csak akkor tudunk 
hathatós és gyors eredményt elérni, ha támogatják munkánkat.

-  Köszönöm a beszélgetést.

Praktikus dolgok 
-  ügyes praktikák

Közeledik az áttelelő saláta palántázásának ideje. A 
kiskertek művelői mindig abban reménykednek, hogy télen 
lesz elegendő hó, és a palánták minimális károsodással 
vészelik át a telet. Ha ez a számítás beválik, igen korán 
növekedésnek indul ez a nagyon fontos zöldségnövény. 
Tavasszal viszont igen nagy kárt okozhatnak a meztelen
csigák. Ellenük úgy védekezhetünk, ha felváltva ültetünk 
1-1 sor salátát, illetve dughagymát. A hagyma elriasztja a 
meztelencsigákat. A gond csak azt, hogy ilyenkor ősszel 
nehéz dughagymát szerezni. Én Bagón a „Piros alma” 
zöldségboltban (a László utca közepén található) szerzem 
be, mert ott már kora ősszel szokott lenni.

Elérkezett sok növény betakarításának az ideje is. Közé
jük tartozik a laskatök is, amelyet a népnyelv nagyon 
találóan csak istengyalulta töknek nevez. Begyűjtésével 
egészen az első fagyokig várhatunk, hogy jól beérjenek, 
viszont a fagy veszélyes időszakban mindenképpen biztos 
helyre kell menekítenünk a termést. A kellően beérett nö
vény egy, akár két évig is eláll, így bármikor készíthető firss 
tökfőzelék téli időszakban is. De mi legyen a kicsi, ki nem 
fejlődött példányokkal? A kb. ökölnyi tökök -  mivel még 
nem keményedéit meg a héjuk -  a dinnyéhez hasonlóan 
savanyíthatok. Vagy ugyanúgy kiránthatok, mint a pa
tisszon vagy a cukkini. Vétek lenne hagyni, hogy kárba 
vesszenek!

-g .I.-

Lepusztuló 
zárványközérzet 
-  könyvtári jegyzet

...miközben a posztbolsevista sajtó nyafog, nyavalyog, 
siránkozik, sopánkodik, szenveleg, vimyog, sápítozik, óbé- 
gat, lamentál, eközben csak a lepusztuló zárványközérze
tünk sejteti, hogy jobb sorsra lennénk érdemesek. A 
tényeknek megfelelően tájékoztató tömegkommunikácó 
vágyálma úgy tűnik még kicsit messze van napjaink való
ságától. A sajtószabadság nem azonos a félretájékoztatás 
szabadságával, jobban mondva csúsztatásaival.

Vajon miért csak eme dicstelen sajtókoncepció repre- 
zentásaival van szerencsém -  illetve szerencsétlenségem -  
találkozni, mint könyvtárba járó polgárnak. Miért nem 
adatik meg a választás lehetősége azoknak akik a mai 
újságárak miatt, egyre többen, a könyvtárba járnának ol
vasni.

Szeretném leszögezni, -  hogy nem holmi kormánypárti 
apológiáról van szó (ma már egyébkéntis úgy érzi az em
ber, ha pozitívumot vesz észre a kormányzattal kapcsolat
ban, akkor szükségszerűen  k ilóg m inden „jobb 
társaságból”.) -  hanem arról, hogy egy felelős közintéz
mény figyeljen az arányokra.

P a r d i  L á s z ló n é Bényi Ferenc
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A BAGIUZLETHAZ KFT. 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA:
Tartós használatba adja az M 3-as 

Autópálya Bagi csomópontjánál épülő 
üzletközpont 

tetőtéri helyiségeit.
A VÉTELI DÍJ SZAKIPARI 

MUNKÁVAL MEGVÁLTHATÓ 
Vállalkozók, kisiparosok, üzletkötők 

FIGYELEM!
A 6 x 6-os helyiségek üzletnek, műhelynek, 
irodának,labornak, stb. hasznosíthatók. 

Érdeklődni lehet: Bagi Üzletház Kft 
BERECZKI JÓZSEF ügyvezető 
Levélcím: Túra, Rákóczi ut 28. 

Telefon: Túra 31 /28/30-380/
Telex: 202744

ŐSZI a já n la t
A Budai-Fantázia 
Kereskedelmi Kft.

méter és darabáru boltjában 
Aszód, Kossuth Lajos u. 27.

1991. október 1-től október 31-ig 
1500,- Ft. értékű vásárlás után 

1 db nyeremény sorsjegyet adunk.

Értékes műszaki nyeremények!
A bolt kirakatában megtekinthetők. 

P ró b á lja  k i s z e re n c s é jé t!

Bő áruválasztékkal és udvarias 
kiszolgálással várjuk vásárlóinkat.

nyerési lehetőséq

KOZMETIKA. = JÓ MEGJELENÉS.

ItXOTTI" Kozmetika
A szód , K ossu th  L. u. 8 0

Kezelés-sm inkelés 
változatlan árakon!

Nyitvatartási idő:

páros hét (délután) 
kedd-péntek 12-20 óra 

szombat 8-13 óra 
páratlan hét (délelőtt) 
kedd-péntek 8-16 óra 

szombat szünnap.

Telefon bejelentkezés:
Budai, Aszód 193

PROVIDENCIA 
Osztrák-Magyar 

Biztosító Rt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az OTP 

tartozás visszafizetésével a lakásbiztosí
tásuk szeptember 1-én megszűnt. Ezúton 

ajánljuk társaságunk lakásbiztosítási 
módozatát, melyre igényét a postahiva
talban vagy területi üzletkötőinknél je
lezze.

Az életbiztosítás területén a legkorsze
rűbb módozatokat ajánljuk nagy nyere
séggel az Ön igényei szerint.

Telefon: 06-28-70-954 

Gödöllő, János u. 5. Szolgáltatóház
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3 szobás ház előkerttel eladó! 
Érdeklődni: Petőfi u. 7.

KIS HÁZ ELADÓ!

Aszód, Kinizsi u. 13. 

Érdeklődni szombatonként

KUTYAKOZMETIKA!

Fajtatiszta és keverék kutyák nyírása, 
trimmelése, fürdetése háznál is.

Hárs Dénes, Aszód, Csiki u. 2. 
(mentőállomás mellett)

Tel.: Aszód 9.

A N D I B U TIK
Aszód Kossuth Lajos u. 34.

Utószezoni KIÁRUSÍTÁS 
nagy árkedvezménnyel!

Idény cikkek
-  Márkás sportruházati áruk érkeztek. 

Film előhívás, másolás 
a legolcsóbban nálunk!

TV rendszámú Skoda 120L vonóhoroggal, 
1993. június 30-ig szóló 

műszaki vizsgával eladó! 
Érdeklődni: Aszód „MINI” Presszó

ASZÓDI TÜKÖR HIRDETÉSI DÍJSZABÁSAI:

Apróhiredetés:
1/4 oldal:
1/2 oldal:
1 oldal:
Külön betétlap:

J ó  k e r e s e t i  le h e tő s é g g e l
gyakorlott varrónőket felveszünk. 

Cím: Domony, Baross ut 13/a. 

D O T E X  G M K
6.00-14.00 óráig

Mertánné Szita Mónika
fényképész kisiparos

M Ó N I  F O T Ó S T Ú D IÓ

2170 Aszód, Kossuth L. u. 38. 
Tel.: Aszód 55

Családi eseményekről fotók készítése 

1 perces fotók 

Nyitvatartás:
keddtől-péntekig 9.30-16.30 óra 

szombaton 9.00-12.00 óra 

Hívásra házhoz megyek!

A Szentesi Asztalos 
és Vasipari Kisszövetkezet
KEDVEZMÉNYES BÚTORVÁSÁRT 

tart Aszódon, a Fiúnevelő Intézet 
kulturtennében.

Aszód, Baross tér 2.
(állomás leié vezető út, 

SZTK-val szemben) 

Nyitvatartás: 
du. 13.00-18.00 óra 

folyamatosan, amíg a készlet tart

AZ ASZÓDI TÜKÖR ÚJ TÁMOGATÓI: 
Johancsik Imréné (nyugdíjas 84 ó m ) 200 Ft 

Földes Lajos (nyugdíjas) 100 FI 
Papír és írószerbolt (Kossuth L. u. 4.) 1.000 Ft 

Lévai Ferencné (nyugdíjas) 100 F!

l(),-Ft/szó 
500,- Ft 

1 0 0 0 , - F t 

2000,- Ft 
2500,-Ft
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