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Aszód, Petőfi S. Gimnázium l.b oszt.

Egy időutazásra invitálom az olvasót, azzal a szándékkal, 
hogy ebből, a rövid kirándulásból megtudja, milyennek is 
képzeleín^Aszódot néhány év múlva.
1999-et írunk. Az elhalasztott EXPO lázában égő Budapestről 
gyorsvasúttal utaztam Aszódra, amely húsz perc alatt repített 
a húszezres lélekszámú városba.
Azért utaztam ide, hogy megnézzem, mennyit változott a 
város azóta, amióta pár éve itt voltam kollégista.
A gyorsvasút végállomása a Szabadság téren van. így éppen 
kollégiumi éveim színhelyéről indulhatok városnéző sétára. A 
kollégium melletti Mély úton indulok felfelé, majd balra 
fordulok egy kedves kis utcába. Nagyon meglepődöm. Az 
egykori kis koszos, göröngyös, nyaktörő macskakövekből 
kirakott kis utca, teljesen „visegrádi” stílusú lett. A macska
kőburkolat felújítva, a házak rendben tartva, de formájukat 
nem változtatták meg. S ahogy végigsétálok a kis utcán, 
megpillantom, hogy az összes többi, temető alatti kis utca 
hasonló módon rendbe van hozva. Visszatérek a Mély útra és 
lesétálok, hogy megnézzem a kollégiumot és a Kastélyt. A 
kollégium régi szépségében pompázik ugyanúgy, mint amikor 
még ott töltöttem időm nagy részét. A Kastélyt azonban 
szépen felújították. Gyönyörű, schönbrunni-sárgára festve, 
igazi barokk-kori épületet juttat eszembe. Szinte várja az erre 
tévedő, hogy mikor gördül ki főúri hintójával a kastély úrnője. 
A Petőfi utca távolabbi részére pillantva, hasonló érzések 
kerülgetnek, mint amikor a temető alatti utcákat jártam. A 
gyönyörűen felújított, újrafestett házak képét az úttest és a 
járda közti sáv üde zöldje élénkíti.
Visszatérve a Szabadság térre, a Városháza és a Tiszti Casino 
körüli épületek mind csodálatos látványt nyújtanak a szemlé
lődének, élénk színekkel, modem formáikkal. A parkot kis
méretű ámde terebélyes lombkoronájú fák, sövény és színes 
virágok, valamint egy különleges formájú szökőkút díszíti. 
Miután elsétálok a Kossuth Lajos utcába, elképesztő látvány 
tárul elém. A hajdani piszkos kis házak helyett gyönyörű, 
modern formájú, világos színekre festett házak sorakoznak.

Ahol valamikor a Ferromechanika KFT épülete volt, ott ma 
már esztétikusán átalakított, kazettás, fakeretes ablakokkal, 
ajtókkal és tetőtérrel beépített irodaház áll. A szemközti olda
lon az OTP Bank, a régi papírbolt és a Discont áruház kiraka
tairól végleg lekerültek az ízléstelen rácsok, helyettük bizton
ságos riasztóberendezéseket használnak. Az ABC Áruház va
lóságos supermarketté nőtte ki magát. Kirakatai ízlésesen 
berendezve csalogatják a vásárolni kívánókat. Az úttest és a 
járda között zöld gyep, szép padok, hasonló stílusú hirdető- 
táblák és egymáshoz közel elhelyezett szemeteskukák díszítik 
az utat. Szemetet az utcán szétdobálva véletlenül sem talál az 
ember, hiszen a lépten-nyomon elhelyezett szemétgyűjtők 
értelmetlenné teszik azt, hogy az emberek ezeken kívül he
lyezzék el feleslegessé vált hulladékaikat. Kicsit tovább sétál
va a főutcán, a csodálatos házak között, egyszer csak egy 
furcsa, csupa-üveg homlokzatú, sátortetős épületet pillantok 
meg. A felirat rajta: HOTEL ASZÓD. Csodálkozom. Ha jól 
emlékszem, ezen a helyen állt valamikor aNőtlen-tiszti szálló. 
Amikor pedig az épület mellé pillantok, még nagyobb csodál
kozás vesz rajiam erőt. A Kondoros téren a szörnyű kinézésű 
ABC megmaradt ugyan, de elé egy modem U alakú épületet 
emeltek, amely remekül takarja azt. Ebben az épületben ma 
butikok, csillogó kis üzletek működnek. Magasabb tájakra 
pillantva azt láthatom, hogy a tér feletti terület villanegyeddé 
vált, valóságos kis kastélyok emelkednek a dombon. A Kon
doros térrel szembeni kockaházak is esztétikusán felújítva 
állnak. Törtfehérre festve, tetőterük beépítésével, jelentősen 
szebbé váltak. Fölfelé indulva a kartali kaptatón, szintén fel
újított házakat látok, valamint a hajdani Gimnázium épületét, 
amelyet azóta visszakapott az Evangélikus Egyház. Á szak- 
középiskola épületét lebontották, mert nem illett bele a kör
nyezetbe és mert nem is volt rá igény. Az uszoda azonban még 
áll, csak kívülről és belülről is modernizálták kissé. A régi, 
szép látványt nyújtó fák azonban megmaradtak s az elpusztul
tak helyett újakat ültettek. Még feljebb sétálva olyan látvány 
tárul elém, amit sohasem képzeltem volna.

(Folytatás a 15. oldalon)
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aráLTRóL k mmnK
KORÉN ISTVÁN

(1805-1893)

Örömmel értesültem Aszód város Képviselőtestületének 
határozatáról, mely szerint a település ifjúságának nevelésé
ben hosszú időn át kiemelkedőt nyújtó pedagógusokat Korén 
István díjjal jutalmazni szándékozik. Többszörös öröm ez e 
sorok írójának, mert Dienes András irodalomtörténésznek 
„rehabilitációs”  munkáját folytatva írásaiban, szervezőmun
kájában nem csak megismertette, hanem el is ismertette a 
kiváló Korén professzort. Korén István méltán sorolható a 
legkiemelkedőbb XIX. századi pedagógusok sorába. Elsősor
ban nem azért, mert három évig taníthatta a magyar nép egyik 
legkiválóbb fiát, Petőfi Sándort, hanem azért, mert öt évtize
den át. Aszódon ésSzarvason, a diákok százait és ezreit oktatta 
a különböző tudományokra, nagy tudására támaszkodva, ma
gas színvonalon, s nevelte őket emberi tisztességre, becsület
re, igaz tisztességre, ember- és Isten iránti szeretetre.

Korén István 1805. december21-én született a szomszédos 
Domony községben. Hosszú életét 1893. április 17-én Szar
vason fejezte be. Méltán vallja mindkét település magáénak 
a jeles férfiút. Szülőfalujában iskolát neveztek el róla, szobrot 
állítottak emlékére, Szarvas híres gimnáziuma jeles tanárai
nak panteonjában az első sorban áll nemes alakja.

Ezek után hogyan lehet akkor, hogy Aszód város is igényt 
formál Korén Istvánra? Hiszen itt neveztek el róla utcát, 
állítottak emléktáblát akkor, amikor még sehol sem emlékez
tek meg e kiváló pedagógusról. Nos, éppen ez a titok nyitja! 
Korén István tanár úr itt. Aszódon, a kis latin iskolában lett a 
reformkori Magyarország egyik legkiemelkedőbb, az evan
gélikusok között a legismertebb pedagógus. Az itt szerzett jó 
híre alapozta meg tekintélyét, és hívták meg 1856-ban a 
szarvasi gimnáziumba tanárnak. Korén -  mint minden nagy 
műveltségű, kiváló tudós -  roppant szerény ember volt. Nem 
vágyott rangosabb, fényesebb iskolába. Boldog örömmel ma
radt volna Aszódon, szülőföldjén, a szeretett Galga völgyben, 
az általa országos hírűvé fejlesztett scola latinában, ha az 
iskola jövőjét biztosnak látta volna, ha irígyei, a hatalom 
akkori képviselői nem űzték volna el huszonhárom éves mű
ködésének színteréről. Aszód város polgársága, az evangéli
kus egyház és annak presbitériuma azonban nagyon jól tudta, 
hogy mit vesztett, amikor Korén István eltávozott. Az elvá
láskor így búcsúztatta el és adott bizonyítványt aszódi műkö
déséről az egyháztanács:

„Az aszódi a. hitv. evangelica Egyháznak Mélt. Báró Pod- 
maniczky Ármin Úr Elnöklete alatt, mai napon összegyűlt, 
aláírt presbyterialis tagjai ezennel hivatalosan bizonyítják, 
hogy igen tisztelt s nagy tudományé Korén István Tanár Úr 
ezen egyház kebelében létezett úgy nevezett latin oskolában 
23 évig folyamatosan és sikerteljesen működvén, ritka tanítói 
képzettségével, vas szorgalmával, s szeplőtlen erkölcsi maga
viseletével, nem csak ezen oskolai intézetünket a lehető leg
nagyobb tökélyre emelé, de egész Egyházunkat s környékben 
lakó műveltebb Protestáns szüléket, eránti örök hálára köte- 
lezé.

Tisztelt Tanár Úr, a szarvasi Oskola hiványát most közelé
ben elfogadván, elválási fájdalmunkat csak azon biztos meg
győződés könnyíti -  miszerint mi, őt oly Egyháznak s Fő 
Oskolának engedjük által, mely tekintélyénél s protestáns 
ügyekbeiú hatalmasb befolyásánál fogva, szélesebb hatáskört 
nyithatván a tanítói tehetségnek, elválló szeretett Tanárunk 
tapasztalt hasznos működései e pályán nagyobb áldást, s

fényesebb s általánosabb sikert árasztandhatnak protestáns 
Egyházunkra s annak reményteljes nevendékeire. -  Mit is 
teljes szívből kívánva, tartozó hálánk ismétlése mellett, kiad
tuk ezen neveink aláírásával megerősített Bizonyítványunkat.

Költ Aszódon November hó 5-én 1856.”

ASZTALOS ISTVÁN

KORÉN ISTVÁN

Bemutatjuk a Petőfi Múzeum 
kiadványait

PÓR MIHÁLY -  ASZTALOS ISTVÁN: Hét kastély árnyé
kában (Domony falu története) -  Múzeumi Füzetek 41. sz. 
(szerk. Asztalos István) -  Aszód, 1989. 311. XXXIX mellék
let. Ára: 248.- Ft.

A szerzők közül néhai Pór Mihály nyugalmazott egyetemi 
tanár, Domony falu szülötte. Idős korában határozta el, hogy 
összegyűjti és feldolgozza szülőfaluja történetét. Hirtelen ha
lála megakadályozta terve megvalósítását. A kiadvány 
társszerzője egészítette ki, dolgozta át, rendezte nyomda alá 
a kis Galga menti falu történetéről írt könyvet.
Domony több évszázados történetének legszomorúbb korsza
ka a török uralom volt, amikor is lakói szétfutottak, elpusztul
tak és csakaXVII. század végétől kezdve népesítették be ismét. 
Ekkor érkeztek Kandó István földesúr hívására az észak-ma
gyarországi vármegyékből azok az evangélikus szlovák pa
rasztok, akiknek le származói mind a mai napig a faluban 
élnek.
A második világháború végéig igazi parasztfalu volt Domony, 
ahol a megelőző évszázadokban több uraság élt és ők birto
kolták a földek javát. Innen a könyv címe is, amely jelzi a múlt 
fényét és árnyát.
A gazdag adatbázisra épült, olvasmányos könyv nem csak a 
szakemberek, hanem az átlagos olvasóknak is élvezetes olvas
mányt nyújt.
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Jánosi János tervei

ASZÓD
Kossuth L. u. 29.

PORTÁL ÁTALAKÍTÁS

KEDVES, SZÉP 
VÁROSOM

A Magyar Demokrata Fórum Aszódi Csoportja 
1992. januárjában pályázatot hirdetett 
KEDVES, SZÉP VÁROSOM 
címen, általános és középiskolás tanulók részére.

A pályázat beadási határideje: 1992. március 1. 
volt.
Az általános iskolások részéről nem érkezett 
pályamű, a középiskolások közül

I. díjat -  2.000.- Ft-ot -  kapott: Szigeti Péter
I.b. oszt. gim. tanuló

ü.díjat -  1.500.- Ft-ot Nyíry Lilla
Ill.b. oszt. gim. tanuló

Ill.díjat -  1.000.- Ft-ot Nádasdi Eszter
Székfi Bernadett 
Budai Zsuzsanna
I.b. osztályos tanulók,

mindannyian az aszódi Petőfi S. Gimnáziumból.

A pályázóknak gratulálunk, a pályázatokból részleteket fo
gunk közölni az ASZÓDI TÜKÖR hasábjain.
A gyerekek írásait -  „álmait, kívánságait”  -  figyelmébe 
ajánljuk Aszód polgárainak, illetve az Önkormányzati Testü
letnek is.

Barthos Zoltánná
az MDF Aszódi Csoportja 

nevében

IDŐSEK NA PKÖ ZI 
O T T H O N A  TAG SÁG Á

NAK
KÖSZÖNETÉ!

Az Idősek Napközi Otthona tagjai hálás köszönetüket 
fejezik ki Bagyin József Polgármester Úrnak, hogy túlzott 
elfoglaltsága mellett időt szakított az Idősek Otthonának 
meglátogatására. A Falujárók u. Otthon tagjai is lementek 
a Petőfi u. Otthonba, ahol a Polgármester urat az idősekkel 
kapcsolatos kérdésekkel megostromoltuk.
A Nemzetközi Nőnap alkalmából ismét találkozott a két 
Otthon tagsága a Petőfi utcában. Farkas Imre magánvál
lalkozó egy kedves kis teadélutánnal lepett meg bennün
ket. A finom teák, sütemények mellett minden nőnek egy 
szép virágcsokrot nyújtott át, majd következett a Nőnap 
fénypontja.
Búzás János, Bankó István a HÉVÍZCOOP BT ügyve
zetője egy videó lejátszó készüléket és három darab vide
okazettát adományozott az Otthon lakóinak.

Nagyon szépen köszönjük ezeket a szép és emlékezetes 
ajándékokat és azt a kedves családias hangulatú teadél
utánt.

Aszód, 1992. március 12.

Az Idősek Napközi Otthonának tagjai 
nevében:

Eötvös Károly né 
nyugdíjas
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Önkormányzati hírek!
Aszód Város Képviselőtestülete 1992. március 17-én tárgyal
ta az UNKORNIS KFT. II. telep egy részének bérbeadási 
lehetőségeit. A képviselőtestület felkérte a Pénzügyi Bizott
ságot, hogy a II. telep bérbeadásának lehetőségeit vizsgálja 
meg, majd tájékoztassa a testületet.
Ezt követte az UNIKORNIS KFT beszámolója a házkezelő- 
ség lakóházfenntartás, karbantartási munkáiról. Székely Gyu
la ügyvezető elmondása szerint igen sokan tartoznak lakbér
rel, ami a bevételeiket igen érzékenyen érinti. A Képviselő- 
testület határozata alapján a fontos karbantartási munkákat a 
nehéz anyagi helyzet ellenére is el kell végezni szükség 
szerint Önkormányzati támogatással is. Bagyin József polgár- 
mester tájékoztatta a Képviselőtestületet a Budapest Malomi
pari Vállalat Részvénytársasággá történő átalakulásáról. 
Majd döntöttek a Rt-ba történő csatlakozásról az Önkormány
zat tulajdonát képező ingatlan értékében.
Negyedik napirendi pontként a Képviselőtestület Művelődési 
Ház igazgatói pályázatára érkezett pályamunkákat bírálta el. 
Az igazgatói állás kérdésében a Képviselőtestület nem dön
tött, a napirendi pontot 1992. április 7-re napolta el.
A Képviselőtestület pályázat kiírását mondta ki az Aszód, 
Kossuth Lajos út 3. sz. alatt lévő üzlethelyiségre, melynek 
bérleti szerződését az AGRO-GALGA Vegyesipari Kisszö
vetkezet 1992. február 29-vel felmondott. Kérelem alapján 
ideiglenes jelleggel a PÁVA UDVAR KFT részére 1 hónapi 
időtartamra kiutalta a testület.
Döntött a testület telekvásárlási kérelem elbírálásában, felha
talmazta a Településfejlesztési Bizottságot, a támfalak rende
zésének, felújításának előkészítésére és a megvalósítás rész
leteinek döntésére.
Bagyin József polgármester tájékoztatta a Képviselőtestüle
tet, hogy Masznyik József képviselő tisztségéről lemondott. 
A megüresedett képviselőtestületi tag tisztségére a Választási 
Bizottság döntést hoz.

Laukó József né

KEDVES S ZÜ LŐ K !
Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény tankötelességről szóló vég
rehajtási utasítás alapján az a gyermek tanköteles, aki 1986. június 1. 
-  1987. június 1. napja között tölti be hatodik életévét, vagy kivéte
lesen indokolt esetben a szülő vagy törvényes képviselő kezdeménye
zésére a június 1. és szeptember 30. napja között hatodik életévét 
betöltő gyermek.
Az óvodás gyermek fejlettségéről az Óvoda, ületve a később szüle
tettek esetében -  a gyennek személyiségével és fejlettségével össze
függő vizsgálatok után -  a nevelési tanácsadó ad szakvéleményt. Az 
óvodába nem járó gyermek fejlettségéről a nevelési tanácsadó ad 
szakvéleményt.

Az iskolai beiratkozások időpontja:
április 23-án 14-18 óra, 
április 24-én 8-12 óra között.

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával gyenneke születési anya
könyvi kivonatát vagy saját személyi igazolványát. Jelezze napközis 
igényét.

* * *
Az óvodai jelentkezés feltétele: 3 éves kor.
Beiratkozás időpontja: május 4-9-ig 8-17 óra között a vezető óvónő 
irodájában.

* * *
A zeneiskolába június 6-án 13-17 óra között lehet jelentkezni, zon
gora, hegedű, cselló, fuvola, klarinét, trombita, népzene, népi ének 
szakra.

Aszód Város 
Polgármesteri Hivatala

Aszód város Önkormányzatának 
1992. évi pénzügyi terve

TISZTELET ASZÓDI POLGÁROK!

Aszód város 1992. évi költségvetéséről kicsit részletesebb 
ismertetőt szeretnénk közölni annak érdekében, hogy köze
lebbről megismerhessék a város bevételi forrásait és azokat a 
kötelező feladatokat, amelyeket az Önkormányzatnak a tele
pülése fenntartása érdekében biztosítania kell.
A költségvetés irányelveit a Képviselőtestület már 1991. év 
végén tárgyalta és jóváhagyta. A döntést megelőzően a pénz
ügyi tervet több esetben megvitatta a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság.
A feladatok fontosságát rangsorolva Aszód Város Önkor
mányzatának Képviselőtestülete a város 1992. évi pénzügyi 
tervét 1992. február 25-i ülésén 3/1992./II.25./sz. rendeletével 
elfogadta.
A javaslatok figyelembevételével településünk 238 millió 
156 ezer Ft-tal gazdálkodik ezévben.
Ez az összeg első hallásra igazán jelentős, azonban ha figye
lembe vesszük, hogy Aszódon ebből milyen nagy intézmény- 
hálózatot kell működtetni, a települést fenntartani és még 
fejlesztési feladatokat is megvalósítani, akkor érthető, hogy a 
Képviselőtestület döntése nem volt könnyű.

Először a bevételeket szeretném forrásonként ismertetni: 
(m.=millió; e.=ezer)
I. Állami támogatás összege 105 m.Ft

Az állam a különböző feladatok ellátásához 
normatív támogatási összegekkel járul hoz
zá. Ez azonban a legtöbb esetben az intézmé
nyek fenntartásához, feladatok ellátásához 
nem elegedő. A különbözetet az Önkormány
zat más bevételeiből fedezi.

II. Helyi bevételek összege: 65 m.Ft
-  ebből a jelentősebbek:
Aszódi lakosok által befizetett SZJA 50%-a 32 m.Ft
Kommunális adó tervezett összege 3 m.Ft
Telek értékesítések 2 m.Ft
Intézmények működési, vállalkozói bevétele 12 m.Ft

III. Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 42 m.Ft
mely teljes egészében a Szakorvosi Rendelő- 
intézet és Tüdőgondozó működtetését szol
gálja.

IV. Előző évi pénzmaradvány összege 30 m.Ft
Az elmúlt évben több pályázatot nyert az Ön- 
konnányzat.Hátrányos helyzetű település és 
támfalak felújítására20 millió Ft-ot.
Tanuszoda működtetésére és felújítására 3.7 
millió Ft-ot.
A nagyösszegű pénzmaradvány abból szár
mazik, hogy a fenti pályázatok az év végén 
kerültek átadásra, s felhasználásuk ezévre hú
zódik át.

KIADÁSOK
Tervezett kiadásainkból 224 millió Ft működtetési

14 millió Ft fejlesztési 
előirányzatok összege.

A működési kiadások biztosítják a település üzemeltetési 
költségeit és a bevezetőben említett intézményhálózat fenn-
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tartását. Ezek: 2 általános iskola, zeneiskola, 2 óvoda, bölcsö
dé, idősek napközije, könyvtár, művelődési ház, középiskola, 
kollégium, rendelőintézet, szeszfőzde és tanuszoda. Innen 
kerül kifizetésre a rászoruló idős és gyermekes családok 
részére a támogatási és segélyezési összegek. 
Tájékoztatásként közlünk néhány 1992. évi mutatószámot, 
mely az intézmény fenntartására biztosított állami és az Ön- 
kormányzati támogatás összegét szemlélteti:

1 ált. iskolás gyermekre jutó áll. támogatás 
normatíva 36 e.Ft

Ehhez önkormányzati támogatás összege 
gyermekenként +17 e.Ft
1 óvodás gyermekre jutó áll. támogatás 
összege 19 e.Ft

Önkormányzati támogatás összege 
gyermekenként + 30 e.Ft
1 bölcsődés gyermekre jutó éves 
önkormányzati hozzájárulás + 78 e.Ft
Idősek napközijében 1 ellátott áll. támogatás 
normatívája 28 e.Ft
Önkormányzati hozzájárulás személyenként

+ 39 e.Ft
1 gimnáziumi tanulóra jutó állami támogatás 
összege 51 e.Ft
1 szakközépiskolai tanuló állami támogatása

63 e.Ft
A Gimnázium ezévtől normatíva kiegészítést 
nem kap az Önkormányzattól.

A kommunális kiadások között közvilágításra csaknem 4 
millió Ft-ot, temető és ravatalozó fenntartására 300 ezer 
Ft-ot, helyi utak fenntartására, kátyúzásra közterület fenntar
tására 2 millió Ft-ot, a Fő úti bérlemények (üzletek) külső 
állagvédelmére 3.1 millió Ft-ot tervezünk.
Támfalak felújítására és megerősítésére a pályázati összegből 
15 millió Ft az előirányzati összeg.

A Szakorvosi Rendelőintézet ezévi 
költségvetése 43 m. Ft,
míg a Gimnázium és Szakközépiskoláé 
a tanuszodával együtt. 48 m. Ft

Az óvodák fenntartása 13 millió Ft-ba, az iskoláké 39 millió 
Ft-ba. Idősek napközije és házi szoc. gondozás 3.5 millió 
Ft-ba, a bölcsőde 3.8 millió Ft-ba, míg a könyvtár és műv. 
ház fenntartása 4 millió Ft-ba kerül éves szinten.
Az idősek és gyermekes családok rendszeres és rendkívüli 
szoc. segélyezésére, támogatására 5.4 millió Ft-ot irányoz elő 
az Önkormányzat.
Fenti számokat vizsgálva látható, hogy a fejlesztésekre meg
maradt 14 millió Ft milyen csekély összeg.

A fejlesztési kiadások közül a jelentősebbek:
-  parkolóépítés folytatása a Fő úti páros oldalon 

az 1848-as szoborig, valamint a páratlan oldalon
a Kossuth L. út 59. számig 6.4 m. Ft

-  Tanuszoda korrózióvédelme, szellőzés
biztosítása, meszelése 2.1 m. Ft

-  járdaépítés 0,5 m. Ft
-  Fiatalok lakásépítés támogatása 2.3 m. Ft
-  Első lakáshoz jutók támogatása, munkáltatói

támogatás 1 m. Ft
-  Telefontársaságba önkormányzati belépés 0,6 m. Ft
A város általános tartaléka 5 millió Ft s 1.3 m. Ft a céltarta- 
léka.
A gázvezeték építésének beindítása esetén minden tartalékot 
erre a feladatra csoportosít át az Önkormányzat.
A város fejlesztésére, infrastruktúrára az összes kiadásokhoz 
viszonyítva bizony a lehetőségeink minimálisak. Ma még 
Aszódot a környező kisebb településekkel szemben az teszi

várossá, hogy van bölcsődéje, rendelőintézete, tüdőgondozó
ja, középiskolája, zeneiskolája, könyvtára és tanuszodája.
A város alapfeladatai közé több olyan intézmény fenntartása 
is tartozik, melyhez a biztosított normatív állami támogatás 
nem nyújt fedezetet. így könnyen kiszámítható, hogy e fel
adatok tervezésének hiányában jelentős összeg felszabadulna, 
melyet az Önkormányzat a hiányzó infrastruktúrák pótlására 
fordíthatna. Az önkormányzatnak azonban nem célja, hogy 
meglévő intézményeit megszüntesse, s így jusson a hiányzó 
fejlesztések megvalósításához szabad pénzeszközhöz. 
Bevételeink növelésére jelenleg túl sok lehetőség nincs, ezért 
megpróbálunk minél szélesebb körben pályázatokat benyúj
tani, valamint a lakossággal együttműködve társulások szer
vezésével, a hiányzó fejlesztéseket megvalósítani.

Szolnoki Ferencné
pénzügyi csoportvezető

OBERNBURG, VÁROSHÁZA -  PIACTÉR
(Magyarország, az EGK és Németország zászlaival)

Általános Iskolák
Igazga tó in ak

A 2.sz. Általános Iskola tantestületének 1992. február 
14-én kelt levelében Aszód Város iskola struktúrájának 
átalakítását kifogásolta, mivel a nevelőtestületeket nem 
vonták be az előkészítésbe, melyet kifogásolt az l.sz. 
Általános Iskola testületé is. A nevelőtestülettel március 
4-én rendkívüli értekezleten arról adtam tájékoztatást, 
hogy az új közoktatási törvény elfogadásáig, illetve az 
evangélikus egyházzal történő megállapodás után van 
értelme az új iskolaszerkezet, koncepció kialakításához, 
melybe az adott iskolák nevelőtestületeit bevonjuk, ha
sonlóan a szülőket is. Ezen kérdésről a Közoktatási 
Bizottság összegzi az előterjesztést a Képviselőtestület 
felé.

Kérem a fentiekről tájékoztassák a tantestületüket és a szülő
ket.

Aszód, 1992. március 16.
Bagyin József 

polgármester
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K É P V IS E L Ő I P O R T R É

1. Kérem mutatkozzon be!
Kovács Dezső vagyok, 1938. 

nov. 29-én születtem. 1965 óta 
élek és dolgozom Aszódon. 
(Közben kb. 10 évet dolgoztam 
Bagón és Gödöllőn.) Matemati
ka-kémia szakos tanár vagyok. 5 
éve igazgatom az aszódi 2. sz. 
ált. iskolát.

Feleségem óvónő. A jelenlegi 
munkahelyünk közel van a laká
sunkhoz, melyet saját erőből épí
tettünk. Két lányunk van, mind

kettő férjnél. Nekik 5 gyermekük van összesen.
Mint képviselőnek, legfontosabb célom támogatni a kö

vetkezőket:
— gáz- és telefon bevezetése;
— a 2. sz. Iskolában legyen tornaterem és idegen nyelvi 

tagozat (német),
— legyen Aszód tiszta; tisztességes út- és járdahálózattal;
— a főutca legyen szép;
— a támfalak legyenek biztonságosak.
Úgy gondolom, hogy ezek a célok a ciklusom alatt elér

hetők.
2. Mi a véleménye az új Oktatási Törvényről? Ameny- 

nyiben a tervezetet elfogadja az Országgyűlés, milyen kö
vetkezményekkel kell számolnunk Aszódon? A tervezet 
tankötelezettséget a 16. betöltött évben határozza meg. Ho
gyan látja megoldhatónak azon gyermekek jövőjét, akik a 
8. osztály befejezése után 14 évesen nem kívánnak tovább
tanulni, de munkát csak a 16. éviik betöltését követően 
vállalhatnak? Milyen megoldási tervezetet készítenek elő?

Az  Országgyűlés még nem fogadta el a tervezetet. Jelen
leg a 4. változatnál tart. A tankötelezettség 5-16 éves korig 
való meghatározásával egyet lehet érteni, de a kisgyerekek, 
szüleik és az óvónők szempontjából bizonytalan, hogy mi 
lesz a 3 és 4 éves korosztály sorsa. (Ad-e az állami költség- 
vetés majd az ő számukra is támogatást vagy sem?). Tekint
ve, hogy a törvény még nincs elfogadva, nem tudni, mi lesz 
a 16. évet betöltött és netán fel nem vett gyermekek (ifjak) 
sorsa. Talán meg kellene fontolni, hogy Aszódon is legyen 
valamilyen szakmunkásképzés.

3. A városban két művelődési ház van: a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub. Ön 
szerint szükség van-e mindkettőre? Ha igen, ha nem -  
miért? Milyen új formát tudna elképzelni?

Szerintem sok a két ház. A kétféle funkciót ötvözni kel
lene és együtt többre lennének képesek. Közös vezetés alatt. 
(Egy koncepciót jobban lehetne követni!)

4. Mint az Önkormányzat Művelődési Bizottságának El
nöke, hogyan ítéli meg a Gimnázium kollégiumának hely
zetét? A francia tagozat fölfutó évfolyamaira beiskolázan- 
dók többsége várhatóan kollégiumi elhelyezést fog igényel
ni. A megközelítően 100 férőhelyre 250 diákot jósolnak.

Talán ez a legkényesebb kérdés, hiszen még a feltetthez 
képest is összetettebb. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy 
az evangélikus egyház visszaigényelte a gimnáziumot. Sok 
a bizonytalansági tényező. Az azonban biztos, hogy 250 fő 
számára a jelenlegi kollégium kicsi, tehát valószínű, hogy 
egy nagyobbat kell majd építeni.

5. Kik alkotják a Művelődési Bizottságot, milyen felada
tokat látnak el?

A Művelődési és Közoktatási Bizottságnak minden peda
gógus képviselő tagja (Baloghné, Kovács D, Kustra L, és

Stündl G.), rajtuk kívül még Bártfayné Kalina Éva óvónő, 
Frajna Miklós gimn. ig. és Vörös László Helyőrségi Klub 
ig-

Munkaterv alapján dolgozunk. Az első félévben eddig a 
következő témák szerepeltek a programunkban:

— az 1992. évi költségvetés a műv. okt. intézményekben,
— a német tagozat előkészítése a 2. sz. ált. iskolában,
— a kultűrház és a könyvtár működése,
— a kultűrház ig. pályázatok előzetes véleményezése,
— a kábel TV-ügye.
Megalkottuk a szervezeti és működési szabályzatunkat is, 

melyben megtalálható, mi mindenben végzünk előkészítést 
a testületi ülésekhez.

6. Mi lehet az oka annak, hogy az aszódi ember állan
dóan sír, mondván: nincs itt semmi, itt-itthon nem történik 
semmi, máshová kell menni a kulturális „szomjot” kielé
gíteni, viszont ha valami -  koncert, szavalóverseny, kiállítás 
stb. -  arra meg nem megy el? Hol a hiba? Hogyan lehetne 
ezen segíteni?

Az aszódi emberről alkotott véleményével csak részben 
tudok egyetérteni. Én azt tapasztaltam, hogy ha vannak űn. 
jó programok, mindig van ügy 30-50 ember, aki érdeklődik. 
Azt azonban tudomásul kell vennünk (ha beletörődni nem 
is!), hogy Aszód lakossága még nem igazán lokálpatrióta. 
Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen az ország oly sok 
tájáról jött össze, hogy egységes cél nem is lebeghet a szeme 
előtt. Talán a következő generáció, akik már itt nőttek fel, 
másképpen fognak a különféle helyi sajátosságokhoz viszo
nyulni.

7. Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
Nagyon örülök annak, hogy Aszódnak van egy saját új

ságja.
A lakosságot most több kérdés is élénken foglalkoztatja. 

Pl. a gáz. a telefon, a megemelt vízdíjak. Szerintem is ezekről 
a kérdésekről rendszeresebben kellene írni, mégpedig a leg- 
illetékesebbeknek.

Köszönöm a „beszélgetést” !
Én is köszönöm a beszélgetést. ___

Asztalos Tamás

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Kálcső László és Katona 
Andrea

Hajdú Nóra, Aszód,
Érdi János u.
Hencser Éva Anna, Aszód, 
Kossuth t .  öt 62.
Tornai László, Aszód, Pod- 
mamezky u. 9.
Tóth Rjchárd, Aszód, Falu
járók u. 5/9.

SZÜLETTEK:
Deme Imre Máté, Aszód, 
Bocskai u. I/a 
JjaídtS Eszter, Aszód, 
Érdi János u.

Obernburg: Óváros -  Főutca

A M Y A K Ö Jm i H ÍR EK
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Képes beszámoló Bagyin József polgármester, Gál Tibor 
gimnáziumi igazgató-helyettes, Huszár Mihály a GAVlTmémö- 
ke, és Asztalos Tamás múzeumi dolgozó obemburgi látogatá
sáról.

Imhof úr Obemburg polgármestere látogatását viszonzandó 
járt e küldöttség a Majna-parti városban.

lakótelepi lakás ajtaja nem határvonal a lakás és a lakóhely 
között, hanem átjáró a család otthona és a városlakók otthona 
között.

Az obemburgiak sem készen kapták ami most mindnyájuké. 
Tíz év fáradtságos és következetes munkája árán teremtették 
mesevárossá lakóhelyüket. (Ha majd Önök közül többen meg
látják -  igazat fognak adni túlcsorduló szavaimnak!)

Imhof polgármester úr nem a pénzre helyezi a legnagyobb 
hangsúlyt. A legfontosabb dolog az emberek szemléletének a 
megváltoztatása! Bízni kell magunkban! A zsebünkből elővett 
kezeinkkel csodákra lehetünk képesek! Ők maguk is így kezd
ték.

A középkor levegőjét árasztó, városfal-maradványokkal, tor
nyokkal határolt Óváros évszázadokat „egybemosó” látványa, 
mint egy „élő múzeum” tárta ki kapuit előttünk. A színes, 
fagerendás, zártsorú házak portálán kovácsoltvas cégérek függ
nek, kirakataik gazdagságuk ellenére is szolidan simulnak bele 
az ódon hangulatba. Az utcákat mindenhol kő borítja. Minden 
stílusos: a burkolat, a lámpák, a faládák melyekben örökzöldek 
virítanak, a csatomafedlapok, reklámok, hirdetőoszlopok, egyéb 
utcabútorok.

Elhagyva az Óvárost, zöld övvezetbe érünk. Itt az üzletek, 
bankok, szállodák, utazási irodák nyüzsgő életét fölváltják a 
családi házaknak otthont adó domboldalak, a tiszta levegőjű 
területek, hol iskolák, teniszpályák, egyéb szabadidőközpontok 
találhatók. Mindenki tudja, mi az övé, -  azt óvja, gondozza 
tudása legjavát adva. Az itt élő emberek számára a kertkapu, a

Most ott tart a város, hogy öregjeiknek többlakásos háztöm
böt épít és megoldja ingyenes orvosi felügyeletüket. Mindemel
lett az intézményesített szociálpolitika mellett 30-40 háziasszony 
folyamatosan főz az egyedülálló rászorulóknak. Teszik ezt föl
kérés nélkül, önzetlenül.

A város Képviselőtestülete tiszteletünkre külön ülést tartott. 
Kérdéseik azt az érzést erősítették bennem, hogy komolyan gon
dolják a testvérvárosi kapcsolat kialakítását. Egy pillanatra meg 
is ijedtem: hogyan tudjuk viszonozni, azt amit ők úgy tudnak 
adni, hogy észre sem veszik? De hamarosan megnyugodtam, 
mert láttam az Ő számukra a kisebb, szegényebb -  de lehető
ségeiben hasonlóan gazdag, testvér is a családhoz tartozó.

A két város testvérré válása mindenki számára gyümölcsöző 
lehet, ha a kapcsolat a kölcsönösség testvéri szeretetén alapul!

Asztalos Tamás
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Tájékoztató az Aszód Ifjúságért Alapítványhoz 
benyújtott pályázatok elbírálásáról

Az alapítvány kuratóriuma 1992. jan. 22-én hirdette 
meg pályázatát, melyre II. 29-ig 52 db pályamunka érke
zett be 1.364.000 Ft igénnyel.

A rendelkezésre álló pénzösszeg minden évben 
500.000 Ft.

-  Igen sok kiváló eredményt felmutató egyéni pályázat 
érkezett.

A tanulmányi ösztöndíjak keretét bővítettük, hogy ez
által még több beadványt tudjunk támogatni.

-  Több pályázat azonban nem felelt meg a kiírás fel
tételeinek.

-  A nehézsorsú gyermekek felkarolása szociális fel
adat. Az alapítvány felhívása más irányú, így ebből nem 
tud és nem is kíván többet felvállalni. A Kuratórium jel
zést tesz az Önkormányzat felé a probléma fontosságára 
és megoldására.

-  A Kuratórium még tartalékol az év folyamán benyúj
tott, a kiírásnak megfelelő pályázatok elbírálására.

A III. 19-i kuratóriumi ülésen hozott döntés alapján az 
alábbi pályaművek kaptak támogatást:

I. Tanulmányi ösztöndíj
Felsőfokú Iskola (2000 Ft/hó/fő 10 hónapon át)
-  Bán Ildikó
-  Csobán Attila
-  Mezei Piroska
-  Klausmann Kornél
-  Szabó Zsuzsanna
Középfokú Iskola (1000 Ft/hó/fő 10 hónapon át)
-  Bábosik Gergely
-  Bán Zoltán
-  Czifra Balázs
-  Kovács Andrea
-  Zsidai László

II. Egyéb támogatás

Pályázó Tárgy Kért összeg Kapott ő$$z.

Műv. Ház Május 31. Gyermeknap rendezése 30.000 10.000
Műv. Ház Nyári tábor a lakótelepen 30.000 10.000
Műv. Ház Aszódiak az Aszódiaknak 10.000 10.000
Műv. Ház Sápi Ferenc labdarúgótorna támogatása bármennyi 10.000
Dr.Jólesz József Karate Szakosztály támogatása 50.000 10.000
Helyőrségi Klub Színjátszó csoport támogatása 20.000 10.000
Jurinka Károly Futballpálya korszerűsítés és működés biztosítása 160.000 20.000
Önálló F.C. Serdülő futball támogatása 50.000 30.000
Rúzson Szilvia Családi életre nevelés tanfolyam támogatása 25.000 10.000
l.sz. Ált.Iskola Számítástechnikai kultúra támogatása 20.000 10.000
l.sz. Ált.Iskola Mecsek-Pécs vándortábor tám. 30.000 20.000
Asztalos Tamás Zsidó temető felújításának folytatása 60.000 20.000
l.sz. Óvoda Sporthagyományok ápolása 40.000 10.000
Múzeum Aszód múltjának feltárása (visszaemlékezést gyűjtő pá. i 20.000 10.000
Múzeum Iskola és múzeum (feladatlapos progr. kész.) 21.000 10.000
2.sz. Óvoda Szülők-Gyermekek sportnapja 9.200 9.000
Katolikus egyház 2 turnus táboroztatása Diósjenőn 60.000 25.000
l.sz. Ált.Iskola Kisegítő osztály tanulmányi kirándulás támogatása 31.000 30.000
Bölcsödé 3 nyitott nap rendezése nyáron 18.000 10.000
2.sz. Ált.Iskola Szilvásváradi tábor támogatása 50.000 30.000
2.sz. Ált.Iskola Idegennyelvi tábor nyáron 60.000 20.000
Baptista egyház „Ifjúsági nap” szervezése 18.000 10.000

Aszód Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma

Lakóterületi közösségek 
FIGYELEM!

A tavasz, illetve a nyár folyamán kedvezményes olcsó 
festést, mázolást, tapétázást, ha kell villany, vízvezeték
szerelést vállal a:

BTF Betéti Társaság (Aszód, Szabadság tér 8. GA- 
MESZ)

Farkas Imre (Aszód, Bethlen Gábor u. 12/a)
amennyiben egyszerre többen is igénylik a házban la

kásuk rendbehozatalát.

Ha csak egy szobát vagy csak a konyhát kívánja fes
tetni, rendbehozatni, kéijük szóljon a ház közös képvise
lőjének.

Időt, pénzt takaríthat meg mindenki, 
a lakó is, a munkavállaló is, mert csak egyszer kell az 

eszközökkel kivonulni. Nincs holtidő, mert amíg az egyik 
hely szárad, a másikkal tud foglalkozni. Nem megy kárba 
a megmaradt festék, mert azonnal fel lehet használni stb. 

Segítenek az összepakolásnál, védik a bútorokat. 
Kérjük, hogy a közös képviselők a Művelődési Házban 

jelezzék az esetleges igényeket!
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MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
A Művelődési Ház nyitvatartása
Hétfőtöl-pénlekig; 9,00-18,00 óra 
Szombaton: rendezvény esetén 
Vasárnap: szünnap

Ifjúsági Klub Presszó nyitvatartása: 
Hétfőtől-szombatig: 18,00-23,00 óra 
Vasárnap: szünnap

A Művelődési Ház állandó foglalkozásai;
Hétfő 17,00-20,00 óra

Kedd
Szerda

14.00- 16,00 óra
17.00- 19,00 óra
17.00- 20.00 óra

Csütörtök 15.00-17,00 óra

Péntek 17,00-19,00 óra 
17,30-20,00 óra

Szombat 9,00-12,30-ig
és szakács -  üzletvezetői tanf.

kőműves, ács, 
festő szakmunkás tanfolyam 
csecsetnőgöndozás 
kezdő német nyelvtanfolyam 
kőműves, ács
festő szakmunkás tanfolyam 
Nyugdíjas Klub 
(minden második héten) 
kezdő német nyelvtanfolyam 
ASZÓD BARÁT! KÖR' 
(minden hó utolsó péntekje) 
ABC árttházr eladói tanfolyam

Figyelem!
Új tanfolyamokat hirdetünk!

ANGOL KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
Tandíj: 3000 Ft/40 óra
Indul: 15 fő jelentkezése esetén
Jelentkezés: a Művelődési Házban személyesen vagy
telefonon
ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM
Tandíj: 3000 Ft/40 óra
Indul: 15 fő jelentkezése után
Jelentkezés: mindkét esetben a Művelődési Házban
személyesen vagy telefonon
NÉMET KÖZÉPHALADÓ TANFOLYAM
Tandíj: 3000 Ft/40 óra
Indul: 10 fő jelentkezése után
Jelentkezés: a Művelődési Házban személyesen vagy
telefonon
SZAKMUNKÁS KÉPESÍTÉST NYÚJTÓ
TANFOLYAMOK
Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 ált isk. vég

zettség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft 
Középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam 
(12 tonnalóra)
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év
-  8 ált. isk. végzettség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft
A tanfolyamokra jelentkezni a Művelődési Házban le
het személyesen vagy telefonon (Aszód 9.)

Már most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptember
ben induló szakmunkásképző tanfolyamokra:
-  ABC áruházi eladó: 1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség (élelmiszer, ruházati, ipar

cikk) 15. betöltött életév!
Irányár: 16.000 Ft

-  szakács szakmunkás képző 1 éves, 8 ált. iskolai vég
zettség, 17. betöltött életév!
Irányár: 20.000 Ft

-  Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam 1 éves, gim
náziumi érettségi vagy szakirányú szakmunkás bizo
nyítvány
Irányár: 20.000 Ft

F E L H Í V Á S !

Általános iskolás és középiskolás diákok, 
FIGYELEM!

VÁROSUNK 50 ÉV MÚLVA 
Hogyan látod Te Aszódot? 

címmel rajzpályázatot hirdetünk.
Pályázni lehet egyéni vagy kollektív munkával, tetszőle
ges méretű és minőségű lapokon, tetszőleges techniká

val elkészített rajzokkal.
HATÁRIDŐ: 1992. május 20.

Az elkészített rajzokat 
a Művelődési Házban kell leadni.
A rajzokból kiállítást rendezünk.

Díjazás, értékelés: 1992. május 31-én a Gyermeknapon 
A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli, ezenkívül kö

zönségdíjat is kiadunk.
I. díj 1.500.- Ft

II. díj 1.000.-Ft 
III. díj: 500.- Ft

Közönségdíj: 500.- Ft értékű ajándékcsomag.

Á P R I L I S I  

MO Z I M Ű S O R

április 4. VISSZAKÉZBŐL
Színes, szinkronizált amerikai film 
Főszereplő: Denzel Washington 

április 11. VISSZATÉRÉS A KÉK LAGÚNÁBA 
Színes amerikai film 
Fsz.: Milla Jovovich, Bryan Krause 

április 18. LESZÁMOLÁS KIS TOKIÓBAN
Színes szinkronizált amerikai akciófilm 
Fsz.: Dolph Lundgren 

április 25. AIR AMERICA
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm 
Fsz.: Mel Gibson

Jegyár: 30.- Ft.
Az előadások 17.30 órakor kezdődnek.

NYUGDÍJAS FILM: 
április 23. LILA ÁKÁC

Színes, magyar film
Fsz.: Halász Judit, Bálint András
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MISKOLCZY SÁNDOR
(Detre János evangélikus lelkész beszéde március 15-én, 

Miskolczy Sándor sírjánál.)
Megsárgult lapon, a halotti anyakönyvünkben ezt a bejegy

zést találjuk: 1849 tavaszáról:

6-y íí-r ■<?'í-<í̂ 4 ^
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MISKOLCZY SÁNDOR, református vallású, 23 éves Miklós 
huszárezredbeli kapitány, született Váradon (Bihar megyében), 
meghalt Aszódon 1849. április 13-án. A Hatvannál történt csa
tákban kapott sebeibe halt bele. Április 15-én kísérték ki a te
metőbe, ahol igehirdetésében Mikulás Dániel Ede lelkész vett 
búcsút a hős katonától.

Mi történt azokban a napokban a vidékünkön? Vallassuk meg 
a történelmet -  tanulásként, tanulságként.

A dicsőséges tavaszi hadjárat győztes csatáinak sorozata kez
dődött el 1849. április 2-án a Hatvan és Hort közötti mezőn. A 
Gáspár Antal vezette hadtest feladatát teljesítve az Egerben el
készített haditerv alapján Hatvan-Gödöllő felé nyomulva meg
ütközött Schlik tábornok seregével. A Hatvan falai közé visz- 
szavert császáriakat Kiss Ernő altábornagy csapatai verték ki. 
így azok a pesti országút mentén készültek a visszavágásra.

A tervek szerint április 5-én lett volna az újabb hatvani üt
közet, de ez a találkozás a hadi események alakulása miatt el
maradt. Jellasics-tól a segítség a császáriaknak -  a tápióbicskei 
ütközet miatt -  nem érkezett meg. Április 4-én Tápióbicskénél 
először Klapka, majd Damjanich honvédéivel találkozva a ve
reség hírét küldhette Schlik tábornoknak, aki erre Aszódon át 
Gödöllőig vonult vissza. Április 6-án Isaszegnél volt az újabb 
győztes csata, amihez a császáriak lépései miatt Gáspár Antal 
adott lehetőséget, küzdelem nélkül bevonulni Gödöllőre, s így 
az ellenség háta mögé kerülni.

Miskolczy Sándor ezekben a csapatmozgásokban sebesülése 
miatt nem vehetett már részt. Az Ászódon átvonuló hadtest a 
sebesült tisztjét itt hagyta, az aszódiak gondjaira bízva. A hon
védtársak már Ipolyság határában jártak, amikor belehalt a csa
tában szerzett sebeibe a kapitány.

Amikor ma, megújított síremlékére elhelyezzük az emlékezés 
jeleit, elgondolkozva kérdezzük magunktól: mi vezette ezt a 
váradi fiatalembert a hazáért való harcra, az otthonától távoli 
kisvárosba, a hősi halálba? Tegyük ezt úgy, mint akik azon 
töprengnek: mi ma a haza? -  a hazaszeretet?

Csak így lesz március 15. a magyar szabadság, a magyar haza 
feledhetetlen Istenadta ünnepévé, amelyet nem halványíthat el 
az sem, hogy azóta sok-sok jelentős esemény történt magyar 
népünkkel. Áz, aki március 15. óta él, annak nem lehetett füg
getlenítenie magát ettől, s azoktól, akik a hazáért éltek-haltak!

1. A haza akkor válik élettel, érzésekkel, tettekkel teli foga
lommá, ha tudjuk:

ISTEN GONDVISELŐ AKARATÁBÓL ez az ország szá
munkra rendelt hely! Itt vagyunk ITTHON!

így értjük meg Petőfi szívből szívbe szóló szavait:
Lenn az alföld tengersík vidékén
Ott vagyok honn, ott az én világom...
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.

Itt boruljon rám a szemfödél, itt 
domborodjék a sír is fölöttem... (Az alföld)
Az a földrajzi, szellemi-lelki, magyar emberek környezete a 

haza, a történelmi, társadalmi, szociológiai háttérrel együtt!
„Szívet cserél, aki hazát cserél” ! De lehet-e ez? Az „óhazát” 

sose lehet kitörölni! Nincs az az „újhaza” , mely feledtetni tudná 
a szülőföldet! Az akácillatú Alföldet, a dimbes-dombos Dunán
túlt, Nógrádot, a kanyargó Tiszát, a meredek Mátrát, a magyar 
falut, a hazai temetőt!

2. Amikor összeforrunk a magyarsággal: összetartozunk -  
érzéssel, tudattal

akkor vesszűk hazánkat ISTEN KEZÉBŐL!
A hazaszeretet innen ered, innen táplálkozik!Önzésmentes, 

önfeláldozó, becsületes, emberi magatartás! A vallomás itt is 
megtévesztő:

Megint beszélünk s csak beszélünk
A nyelv mozog s a kéz pihen
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hős legyen -  írta Petőfi 1845-ben!
A hazaszeretetre a történelem ismerete adja a példát és a 

bíztatást: 1848/49-ben a Rákóczi-szabadságharcból merítették a 
példát. Ezért néz a mai magyarság 1848-ra, ahol mi kaptuk a 
szép példát a hazaszeretetre!

Félre kislelkúek, akik mostan még 
Kételkedni tudtok a jövő felett.
Kik nem hiszitek, hogy az erős Istenség 
Őrzi gondosan a magyar nemzetet...
Nézzetek a történet könyvébe...!
A volt aszódi diák aktuális sorai voltak ezek.
3. A hazaszeretettől mindig idegen volt a kozmopolitizmus 

és az internacionalizmus! Mindkettő etikátlan szélsőség: ahol a 
jólétem, ott a hazám.

Mindig rendkívüli helyzetekben rajzolódik ki: ki hogyan gon
dolkodik. érez. tesz a hazáért!

Ilyen volt 1848/49, a szabadságharc ideje! Akkor kardot kel
lett rántani, lóra kellett pattanni, az életet kellett a haza oltárára 
tenni! S akik szerették ezt a hazát, azok ezt meg is cselekedték!

Ma a magyarság közös útját kell megtalálnunk mindazokkal 
együtt, akik ezt a hazát a hazájuknak tudják. így tudjuk az 
Isten-adta földet becsületes tettekkel gazdagítani, őszinte szóval 
továbbsegíteni, s szükség esetén megvédelmezni.

Miskolczy Sándor síremléke, kedves március 15-i ünnepünk 
ezt hirdesse:

Szép csillag a hazaszeretet 
Gyönyörűségesen ragyog!
De azon munkálkodjunk, hogy a halhatatlan költő sorainak 

folytatását sose kelljen felidézni:
Szegény hazám, szegény hazám te 
Neked kevés van ilyen csillagod!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetét szeretnék mondani azoknak, akik az Aszó

di Tükör januári számában írt cikkemre reagáltak, és le
hetővé tették, hogy Mezőtelegdi Miskolczy Sándor hu
szárkapitány emlékének ez év március 15-i méltó és szép 
megünneplését újra elkezdhettük.

Aszód város híres közömbösségéről, ezt jól ismerjük. 
Ennek vegyes lakossága, és sokszínűsége az oka. Talán 
czéil ma: adtak táv az iskolák is. De akadt egy rendes 
pedagógus, aki elhozta kis diákjait, és egy-egy szál fehér 
szegfűvel jelentek meg a sírnál. Az Isten áldja meg őket!

Nagy tisztelettel köszönöm meg Sztán István alezredes 
úrnak, hogy ezt az ügyet felkarolta, és a sírt és környékét 
nagyon szépen rendbehozatta, szépen felkészítette az ün
nep megtartására. Katonatiszt társaival és a kiskatonákkal 
részt vett az ünneplésen, és így emelte az ünnep méltó
ságát.

Még egyszer köszönöm a jó hozzáállást, nélkülük eb
ből bajosan lett volna valami.

Mindnyájunk nevében köszönöm a szép koszorúkat.
Csak azt szeretném megemlíteni, hogy ez a sír nem 

csak az evangélikus egyház, hanem minden felekezeté és 
Aszód lakosságáé is, mindazoké, akik Petőfi szellemében 
magyarnak érzik magukat.

Végtelenül boldog vagyok, hogy sikerült Miskolczy 
Sándor huszárkapitányt Csipkerózsika álmából felébresz
teni és remélem, újra köztünk fog élni szellemével és 
példájával!

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Balázs Józsefné 

nyugdíjas

Lóverseny -  MÁRCIUS 15. Kupa

Március 14-én az Önvédelmi csoport szervezésében nagysikerű 
légpuska lóverseny zajlott a Művelődési Ház udvarán.

A jó hangulatú, baráti légkörben összesen 8 csapat indult: 
a Rendőrség 2, az Önvédelmi csoport 4, 
a Fiúnevelő Intézet Gazdasága 1 csapattal, 
illetve 1 női csapat a Művelődési Ház dolgozóiból.
Miközben a hideg szélben azon próbálkoztunk, hogy minél töb

ben beletaláljunk a 10-es kör közepébe, addig szabadtéren, bog
rácsban Szenoránczki Ferenc jóvoltából főtt a finom babgulyás.

Az eredmény így alakult:
I. Füleki Tibor (Rendőrség) és csapata

II. Kollár László (Önvédelmi csoport) és csapata
III. Pardi László (AFI Gazdaság) és csapata lett.

Egyéni eredmények:
I. Hatvani Zsolt Rendőrség 80 pont

II. Kollár László Önvédelini csoport 79 pont
III. Lányi József Rendőrség 77 pont
IV. Németh Ferenc Rendőrség 76 pont
A lányok eredményei 32-60-68pont.
(3 fős volt a csapat, így csak versenyen kívül indultak).
A verseny értékelésére -  már a babgulyástól jóllakottan -  a 

Művelődési Ház nagytermében került sor. A megérdemelt díjakat 
Bagyin József polgármester, Nagy László hadnagy rendőrőrs pa
rancsnok, illetve Kvaka István a verseny lebonyolítója adták át a 
győzteseknek.

Megbeszéltük, hogy a jövőben hagyományt teremtünk ennek a 
lóversenynek, és LÓVERSENY Március 15. Kupának nevezzük 
el.

Szívesen várjuk új csapatok jelentkezését is.
Köszönjük a felajánlott díjakat a Rendőrségnek, az Önvédelmi 

csoportnak és a Művelődési Háznak.

Ü N N E P E L T Ü N K
Március 15-e, Nemzeti ünnep. Hazánk -  és túlzás nélkül 

mondhatom -  a világ számos helyén emlékeztek meg 1848 
márciusának szellemiségéről, kegyelettel adóztak a hősök, a 
mártírok emlékének.

Városunkban már 13-án pénteken az óvodákban, iskolák
ban és intézményekben tartottak ünnepségeket. Március 14- 
én a Petőfi Sándor Gimnáziumban a diákok és tanáraik meg
koszorúzták a költő szobrát, majd iskolai kamarakórus^ver
senyre került sói.

A laktanyában e napon tettek esküt szüleik, parancsnokaik 
és a csapatzászló előtt a februárban bevonult katonafiatalok.

Március 15-én délelőtt az evangélikus temetőben Mis
kolczy Sándor huszárkapitány sírjánál folytatódtak a megem
lékezések. A szépen rendbehozott sírnál Detre János evan
gélikus lelkész mondott beszédet.

Az eddigi szokásoktól eltérően délután 15°°-kor kezdődött 
a Városi ünnepség az 1848-as emlékműnél. A metsző szél 
és a hatalmas hózápor ellenére mintegy 80 fő hallgatta meg 
Hónig László elmondásában a Nemzeti dalt. A Helyőrségpa
rancsnokság, a Művelődési Ház és a helyi pártok képviselő
inek koszorúzása után az ünneplők Petőfi Sándor volt lakhe
lyének emléktáblájához vonultak. Itt a II.sz. Általános Iskola, 
a Cserkészek és az Önvédelmi csoport helyezte el koszorúit. 
Az ünnepség Petőfi volt iskolájánál a mai múzeum épületénél 
folytatódott.

Köszönet a ZENEISKOLA, a II. sz. Általános Iskola és a 
Gimnázium tanulóinak, tanárainak a múzeumnál bemutatott 
színvonalas, tartalmas műsorért, az ünnepi beszédért. Ezen a 
helyszínen a Városi Önkormányzat és az l.sz. Általános Is
kola koszorúzott. Az ünnepség a közösen elénekelt Himnusz 
hangjaival zárult.

Ezt követően többen megtekintették a városunk jövőjét 
bemutató kiállítást, és néhányan meghallgatták a Művelődési 
Házban koncertező TAX FREE együttes produkcióját.

Röviden dióhéjban, így ünnepelt Aszód 1992. március 15-én.
Sokan voltak persze olyanok is, akik otthon, a televízió 

képernyője előtt követték a fővárosban, vagy az országban 
máshol zajló eseményeket. Talán olyanok is voltak, akik 
elutaztak Budapestre, Hatvanba, Gödöllőre vagy más telepü
lésekre, hogy ott személyesen vegyenek részt az ünnepsége
ken. Valahogy valami módon, akarva vagy akaratlanul min
denki részese volt március 15-e, az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eszméinek... és talán, lehet, hogy csak egy
két percig, lehet, hogy csak a Himnusz hangjai alatt, de 
büszke volt rá, hogy magyar.

Aszód, 1992. március 19.Pardi Lászlóné Vörös László
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HATÁROZAT

A Pest megyei Evangélikus Egyházmegye Pres
bitériuma és Közgyűlése 1992. március 21-én az 
alábbi határozatot hozta meg: "A Pest megyei 
Evangélikus Egyházmegye Presbitériuma és köz
gyűlése kéri az egyházkerület elnökségét és mind
azokat, akik ez ügyben egyházi részről illetékesek, 
hogy minden törvényes eszközzel azon legyenek, 
hogy az Aszódi Gimnázium visszakerüljön egyhá
zi tulajdonba. Az 1948-ban államosított gimnázi
um evangélikus egyházunk két jelentős örökségét 
egyesíti és testesíti meg. Az ősi aszódi gimnáziu
mét, amelyben Petőfi Sándor diákoskodott, vala
mint a Selmecbányái gimnáziumét, amely a tria
noni tragédia után Aszódon folytatta szolgálatát. 
Az egyházmegye nem mondhat le a leendő lelké
szek és nem lelkészi egyházi vezetők utánpótlásá
nak erről a bázisáról..."

GYERMEKNAP ’92
A tavalyi emlékezetes gyermeknapi rendezvény sikerére 

alapozva idén május 31-én vasárnap l ( f °-tói ismét „Gyer
meknapi majális” -t rendezünk. Terveink között szerepel
nek játékos vetélkedők, sportversenyek, hobby bemutatók, 
gyermekrajzkiállítás, technikai bemutatók, élő színpadi elő
adások gyermekszereplőkkel, és felnőtt sztárokkal egyaránt.

A rendezvény sikerének ez évben is egyik alapfeltétele 
a városi ünnepek, intézmények és magánszemélyek össze
fogása, közös munkája. Azzal a kéréssel fordulunk hozzá
juk, hogy erkölcsi támogatásuk mellett, ha módjukban áll 
anyagilag is segítsék, hogy gyermekeink majálisa ez év
ben is sikeres legyen.

Felajánlásaikat várjuk a Művelődési Házban.
Köszönettel a szervezők nevében

Vörös László

A Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub 

ÁPRILISI AJÁNLATA
Április 1-én 1800-tól Sas kabaré
Fellépnek: Sas József, Heller Tamás, Lein Ferenc és a 

Mikroszkóp színpad kisegyüttese
Belépődíj: 220.- Ft

Április 9-én 18°°-tól Költészet Napja ’92
A Honvéd Művészegyüttes irodalmi estje.
Belépés díjtalan !

Április 18-án 20oo-03oo-ig Locsolóbál
A műsorban fellép Sasvári Sándor a Rock Színház mű

vésze. Játszik a Jaek Paint együttes
Belépődíj: 150.- Ft, asztalfoglalás április 16-ig lehetsé

ges.

Könyvvásár a Helyőrségi Klubban!
április 6-10-ig naponta 10oo-17°o-ig

Nagyra Becsült Tiszteletes Uram!

Általunk nagyon tisztelt és szeretett barátaink, Barlai 
Béláék a napokban megtiszteltek látogatásukkal.

Hírül hozták, hogy lépések történtek régi alma materem 
evangélikus egyházi kezelésbe vétele irányában.

Mint a neves evangélikus gimnázium ötven évvel eze
lőtt végzett tanulója, a hírt örömmel vettem. Ismeretlenül 
is kérem Önt, Tiszteletes Uram, tekintélyét és fáradozását 
vesse latba a kitűzött cél elérése érdekében.

Bízom a sikerben és abban, hogy mind a tanulók, szü
lők és a becsült tantestület körében -  remélve, hogy a 
tantestület e szellemben tovább működni óhajtó tagjai ezt 
meg is tehetik -  a gondolat és a megvalósulás örömet és 
megelégedést fog jelenteni.

Bpest, 1992. 11.24.
Tisztelő híve 

Vas Ferenc 
(izraelita volt diák)

(A levél fénymásolt példánya megtalálható a szerkesz
tőségünkben. Á.T.)

KÖSZÖNET

A II.sz. Általános Iskola ezúton köszöni meg 
Péter Lajosné kiskereskedőnek,
Juhász József kiskereskedőnek, 
a HONVÉDSÉGNEK és a 
Művelődési Háznak
azt a segítséget, illetve anyagi támogatást, melyet far

sangi báljuk sikeres lebonyolítása érdekében tettek.

Olvasói levelek

Igen érdekes levelet kapott szerkesztőségünk Némedy 
Józseftől, ki tavaly települt vissza Aszódra az Egyesült 
Államokból. Iskolaszervezettel, oktatáspolitikával, lelki 
élettel kapcsolatos sorait továbbítottuk a címzetthez, 
Aszód város Képviselőtestülete részére.

Nyílt levelet juttatott el szerkesztőségünkbe Koza Éva 
a PVCSV üzemvezetőnője. Egyik ügyfelük sértegetését 
ecsetelte. Levele személyes jellegű.

E levél kapcsán szót kér a szerkesztő!

Az Aszódi Tükör továbbra is nyílt lap. Szívesen látunk 
minden KÖZÉRDEKŰ problémafölvetést, jobbító szán
dékú kritikát. Viszont nem kívánunk belemenni „tyúkpe
rekbe” , egymást sértegető „polémiákba” , „dagályos, kö
dös” eszmefuttatásokba! Az ilyen jellegű nyílt levelek, 
válaszok hatásköre meghaladja az újság kompetenciáját. 
Kérem jogi problémáikkal, a „közre” nem tartozó szemé
lyes sérelmeikkel az illető hatósághoz forduljanak jogor
voslatért! Az Aszódi Tükör nem kíván osztozni a plety
kalapok szenzációinak népszerűségében. Újságunk kor
rekt, leellenőrizhető írásoknak kíván teret engedni hasáb
jain, s nem kíván sértést sértésre halmozó viták küzdőtere 
lenni!

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő
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Kábeltelevízió
Aszódon?

A 20. század végén a telekommunikáció robbanásszerű 
fejlődésének lehetünk tanúi szerte a világon. Telefon, te
lefax, telex, óriási számítógépes hálózatok, műholdak tu
catjai ontják magukból az információt, eközben világhírű 
cégek birkóznak egymással e hatalmas piac megszerzésé
ért. Szinte követhetetlen ez a viharos fejlődés.

Azok az országok, akik le- vagy kimaradnak a tele
kommunikációs forradalomból, hosszú távra meghatároz
zák önnön fejlődésüket. Nekünk ma létkérdés a felzárkó
zás. Hiszen gondoljuk csak el, hogyan találunk külföldi 
tőkebefektetőt, ha megtudja, hogy Hévízgyörkre délután 
négy után nem lehet telefonálni, mert bezárt a Posta? Ha 
a legkisebb ügy telefonon való elintézése órákba, sokszor 
napokba telik? Hogy egy városban 40 km-re a fővárostól 
a kulcsos telefon működik?

Természetesen Aszódon is elsőbbséget élvez a telefon
helyzet javítása. De úgy gondolom egy városban szükség 
van a polgárok közösségét összefogó televízióra, helyi 
információ forrásra is. A telefonján -  sajnos -  a magunk 
erejéből nem, vagy alig segíthetünk. Az aszódi tévét vi
szont helyettünk senki sem fogja létrehozni.

Felmerül a kérdés, a műsorsugárzás, szórás mely for
májának van létjogosultsága egy Aszód méretű helység
ben.

A televízió adó által megvalósított műsorszórást egy -  
az adó teljesítményétől függő -  földrajzi méret és népes
ség alatt nem lehet gazdaságosan megvalósítani. A frek
vencia ugyanis állami tulajdon, amit a távközlési törvény 
elkészülte után piaci áron kell majd bérbe venni. Ezt egy 
kis közösség által üzemeltetett TV társaság nem tudja 
megfizetni. A szükséges technikai háttér is borzasztó költ
séges. (Az elmúlt évben megkeresett egy budapesti volt 
TV-s, aki egy komplett, jó állapotban lévő stúdiót kínált 
megvételre mintegy 2.5 millió Ft-ért...)

A kábelen történő jeltovábbítás a műsorszórás fentinél 
sokkal olcsóbb ugyanakkor nagyságrenddel több szolgál
tatást nyújtó formája. Az utóbbi években gomba módra 
szaporodtak a néhány száz lakástól a több tízezer lakást 
kiszolgáló kábeltelevíziók.

Mitől népszerű és elterjedt a kábel TV?
Többféle szolgáltatást nyújt: -  televíziós műsorok to

vábbítása; -  rádióműsorok továbbítása; -  ún. fizető csa
tornák átvitele; -  visszirányú adatátvitel (számítógépes 
hálózat, őrzés-védelem stb.). A környezet zavarása ellen 
érzéketlen, s maga sem zavarja környezetét. Egyes ked
vezőtlen földrajzi fekvésű területeken -  mély völgy, adó
tól túl nagy távolság -  kizárólag a kábeles jeltovábbítás 
jelenti az egyetlen megoldást. Régebben épült lakótelepek 
háztetőiről eltűnhet az egymást is zavaró antennaerdő -  
gondoljunk csak a lakótelepre...

Ezt a néhány gondolatot miért írtam le?
Megpróbálkozunk a városi kábeltelevízió létrehozásá

val. Az előző elvetélt kísérlet tanulságait levonva, azokból 
okulva talán nagyobb szerencsével járunk. Sikerül talán 
olyan pénzügyi konstrukciót találni, amely sok család szá

mára lehetővé teszi a KTV szolgáltatásainak igénybevé
telét. Az Aszódi Tükör következő számában megpróbá
lom a konkrét terveket, elképzeléseket bemutatni. Addig 
is várom azok jelentkezését, akik kedvet éreznek a mű
sorkészítéshez, szerkesztéshez, részt vennének a KTV 
majdani munkájában. Érdeklődni, ill. jelentkezni a Mű
velődési Házban lehet.

Kovács Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az „Ifjúságért Alapítvány" támogatá
sával visszaemlékezést gyűjtő  pályáza
tot ír ki a Petőfi Múzeum az aszódi 
ifjúság számára

ASZÓD MÚLTJÁNAK FELTÁRÁSA
címmel.

A pályázat célja, hogy Aszód múltjá
nak (küíönösen közelmúltjának) a kuta
tásába és feltárásába bevonja a város 
diákifjúságát.

Nem helytörténeti kutatás a cél, hiszen 
az szakértelmet követel, hanem kifeje
zetten visszaemlékezés-gyűjtés, amely
nek során az aszódi diákok szülei, 
nagyszüleik, a városban élő idősebb és 
egykor különböző életvitelű embereknél 
gyűjtenék fel a település múltbéli, kifeje
zetten történeti vonatkozású visszaemlé
kezéseit.

A gyűjtés történhet magnetofonnal is, 
ám a pályamunkát írásban kell beadni, 
amelyen fel kell tüntetni (a hitelesség ér
dekében) az adatközlő (adatközlők) ne
vét, lakcímét és életkorát.

A pályázóknak az induláskor és a 
munkájuk során folyamatos segítséget 
nyújtanak a PM munkatársai.

Egy pályázó több gyűjtött anyaggal 
is pályázhat.

A pályaművek beadási határideje: 
1992. október 1.
Eredményhirdetés:

1992. október 23.
A pályázatok díjazására az „Ifjúsá

gért Alapítvány" 10.000 Ft-ot biztosított, 
melyet az arra érdemes pályázók között 
osztunk ki.

Aszód, 1992. március 20.

Petőfi Múzeum Igazgatósága
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VASÁRNAPI KAROSSZÉK

Az emlékek gyökereit kitépő markos kéz, mint óriásrépa 
egyelők vad hanyattesése fakaszt vizet kérges tenyere élet
vonalából. Feszítő lázadás égeti a feltépett szívből bugyogó 
véráradalot. Az egymáshoz csapódó foszlányok, zátonyként 
építenek vulkánsipkás menekülő szigetet. Talán a kráter rejti 
magában az emlékek robbanásvágyát? A pillanat rebbenés- 
telen, Pompei csillaga a jósokat megtévesztve ragyogással 
tölti el a megláncolt házőrző szabadonbocsájtását. A múlt 
gyomorhangjai, elgázosító durranásai a felfeszített varratokat 
ismételt lökéssel pattintják szét. A régmúlt bensőszorító lá
vája kikezdhetetlenül végigpusztítja a leéltet.

A megérzés félelmétől fukaran elzárkózó tébolyban csak 
a magány az egyedüli társalkodó. A vaknak nincs barátja, 
de társa a sötétség. Ha meglátja a napot, elveszíti kizárólagos 
párját és belepusztul az ismeretlenbe. Mert életben akar ma
radni, útját csukott szemmel járja, így nem felejti el a bot 
céltkereső kopogását, a zajok ízeit és illatát. A fölismertetett 
alakiság, színekben tobzódó semmitmondása kiégetett roncs- 
csá alakítja a „világtalan” nyugalmát.

A láva forró pusztítása megszűnteti a sorvadó fájdalom 
kapaszkodását a boldogság látszatcsipkéinek maradványai 
után. Az örökrevarázsolt pillanat a kövületek feszegetésekor, 
mint ötezer éves etruszk múmia, a szemünk láttára zuhan 
magába, utolsó mozdulatával száraz pocsolyába viszi az 
évezredek üzenetét. A halála előtt hipnózisba eső beteg bi
ológiai leépülése is ezt a veszélyt hordozza. Az ébredés po- 
csossá teszi az embert, de a végső jajszó már a halálból sikolt 
belénk.

Még mindig az emlékek fájó csikorgása teszi kenetteljessé 
a beláthatatlan hómezők cseperedését. Az elhulló szemcsil
lám a méz ízével megédesedő dermedt szívdobbanás, uto
lérhetetlenné varázsolja a kora tavaszi madárcsiripelést. Már 
több száz éves az az aggastyán, ki először hallotta meg a 
remegő lég harangzúgását a napra néző domboldal virágten
gerében. De ő is oda van bezárva, hol a rács szab utat a 
motozó tekintetnek. Az árnyék egyre hosszabb, áthatolhatat- 
lanabb, míg végül teljesen magába mosódik. A lakat mögött 
újra a sötét hódítja meg a tévelygő utasok lemondó keser- 
géseit. Éjjel még az ármány is átlátszóbb, nem rejti maga 
mögé a mosoly.

A fájdalom nem lép láthatatlanul, vicsorgó fogsoráról 
ugyanaz a nap vet szikrázó sugarakat, amely a csecsemő 
gagyarászását övezi glóriával. Vértizzadó tócsák lábnyomait 
szárítja, fuldokló ajkát nedvesíti, szomjazónak gémeskutat 
délibábol. A sivatag forgószele, a szemcsékké morzsolódott 
földbensőt céltalanul röpíti a csontok kopárrá szikkadt ma
radványaival. A Nílus iszaptengere a szent sírok törmelékeit 
a piramis csúcsán áldozza a megsemmisülésnek. Az oltár 
tövében tömjénpipára gyújt az elképzelt jövő füsttomádója.

Az emlékek utazója időt megbontva, a tűző fennsík lob
banó katlanába vesző indiánok tolláit rakja színsorrendbe. 
Süvítve hozza a szél a rettegés mámorító ízét, a kihasadó 
szirt oldalából. Az üreg taszítva szippantja áldozatait a peyot- 
te-gyökér tüsszentéseivel. Szoborrá kövült sorokban kese
lyük várakoznak, a labirintus foglyaira. A kazamata dohos 
illata, a halál kipárolgása felüdíti a távozók érzéstelen kíván
csiságát.

Tovább zakatol a vonat. A távolban dereng már a Sira
lom-völgye, benne a tékozló fiú felemelkedésével, kinek 
gondolatai a tanácstalanságtól megrészegülten, a griffmadár 
tojásán roppannak kétellyé.

Akt Lajos

Szelíd halódók

Boglyák ülnek a patak parton 
Púpos melegük szőke illat

Rokolyás bábák szél borzolók 
Felmosdató csendet hívnak

Kiemelik a csobogásból hullám pénzzel keresztelik 
Eső-fésűvel megbecézik nap-szalaggal átkötözik

Bepólyálják mint maguk kemencés körökbe zárva 
Ágyat vetnek puha almot derű öblű udvarházba

Neptun villát bájolnak föl 
Vacogva nyárfa-szál csatát

Nagyobb vizeket folyam csendet 
Elsodorni a sok csalást

Egész egészen gyűlnek a nyárban álom illatos
Rákosmezők

Nem szeg belőlük senki senki nem érzik már
az életerőt

Öreg hátuk éji kucsma tömött csendsüveg tiszta tára 
Anyóka koruk elmorzsolja bicegő őszök holdzsoltára.

...Oltalom

Zöldkarú Krisztus 
Mohás kő kereszt 
Időkön átütő üzenet 
Bordán átvérző béke
Szögekkel átvert kéz Farmost László
Madár könnyűsége

Fedinecz Atanáz: NEHÉZ KERESZT



TÜKÖR 15

(folytatás az első oldalról)

A lakótelepi házak felújítva, élénk, világos színekre festve, 
csodálatos környezetben állnak. Körülöttük színvonalas par
kot alakítottak ki üde, zöld fűvel, sövénnyel, bokrokkal és 
fákkal. A házak közül már rég kitiltották az autóforgalmat és 
valóságos gyermekparadicsomot hoztak létre. Padokat, aszta
lokat helyeztek el, ahová az öregek is le tudnak ülni beszélget
ni, közös programokat tervezni. Mint később megtudtam, ezt 
maguk az ott lakók alakították ki, saját elképzeléseik szerint. 
Ezenkívül a város kijjebb esőrészében, a „papi-földi”  építke
zések már régen befejeződtek. Körös-körül sportpályák, külön 
mozi és közösségi ház szolgálják az ott élő embereket.
Az idő lassan elrepül, pedig még mennyi szépség és meglepe
tés várna rám, ebben a hangulatos kisvárosban, ahol annyi 
emlék idézi a boldog diákéveket, s ugyanakkor annyi minden 
mutatja a város gazdasági és kulturális fejlődését, lakóinak 
jólétét és gyarapodását.
Sajnos azonban itt kell hagynom e kedves kis várost, mert 
nemsokára halaszthatatlan tárgyalásom lesz az újságom szer
kesztőségében.
Miután felszállók a gyorsvaséira, s elfoglalom helyem az első 
osztályú fülkében, elgondolkodom.
Az emberek merőben megváltoztak. Nyitottabbak, érdeklő
dőbbek lettek. Megváltozott a felfogásuk, világnézetük. Tö
rődnek városukkal, közvetlen környezetükkel. Rájöttek arra, 
hogy csak nekik jobb, ha szebb, tisztább, kellemesebb környe
zetben élik le életüket. Ezért ezt képesek a maguk erejéből 
kialakítani. A lakótelepeken és máshol is, rengeteg virágot 
látni az ablakokban, az erkélyeken, az apró és a nagyobb 
parkokban. Az emberek -  és nemcsak az idősek, nyugdíjasok 
-  sokat dolgoznak közvetlen környezetük kialakításában, 
széppé varázsolásában. Azt hallottam, ebben élenjárnak az 
evangélikus tanítóképző hallgatói és a különböző klubok tag
jai. Azt mondják, az aszódiak nem sajnálják rá sem az időt, 
sem a fáradtságot. Már az óvodában kezdik az erre nevelést. 
Az iskolások, különösen a cserkészek már érzehetően sokat 
tesznek városuk tisztaságáért, ápoltságáért. A felnőttekben 
évek alatt alakították ki az egészséges hiúságot, az igényt és 
áldozatvállalást településükért. Rendkívül jó ötlet volt az ön- 
kormányzattól, hogy 1994-ben, mikor már enyhültek a gazda
sági nehézségek, sok aszódit elvittek Burgenlandba, valamint 
a németországi testvérvárosba, hogy lássák a szép házakat, az 
ízlésesen kialakított kerteket, parkokat, tereket, az ápolt, tiszta 
utcákat, tapasztalják az ottlakók szeretetét, áldozatvállalását 
városukért. A visszahívások ma már komoly idegenforgalmat 
jelentenek Aszódnak.
Szép lett a főtér. A régi, rossz állapotban lévő kastélyt gyönyö
rűen felújították. Benne evangélikus gimnázium és tanárképző 
főiskola működik. Milyen remek ötlet volt, hogy hasonlóan a 
kollégium parkjához, a kastély kertjét is a Kertészeti Egyetem 
hallgatóival terveztették, készíttették el diplomamunkaként. 
Mondják, hogy ezek a hallgatók visszajárnak Aszódra, magu
kénak érzik egy kicsit a várost.
Emlékszem, amikor még rengeteg lakó azzal a gonddal küsz
ködött, hogy hullik házáról a vakolat, vagy éppen arra panasz
kodott, hogy a szén egyre drágább, s a koromtól is koszos a 
város. Ma már az egész városban gázzal fűtenek, ebből kifo
lyólag kevésbé szürkülnek el a házak, kevesebb a hajnali, kora 
reggeli köd, az utcákon a szmog. Az utcák kellemes benyomást 
keltenek, a házak világos színekre vannak festve, de mégsem 
egyhangúak, sőt kellemesen színesek. Talán ezek a derűs 
színek is teszik, hogy élet, vidámság van a város képében. No, 
meg az, hogy a Fő utca tele apró üzlettel. Több pékség, 
élelmiszerüzlet, speciális szolgáltatásokat kínáló üzlet, cuk
rászda, söröző, sőt teázó működik ott, ahol hajdan csak jelleg

telen, szürke lakóházak álltak. Friss árukkal, ínycsiklandozó 
falatokkal, alacsony árakkal hívogatják az arra járókat. Szín
vonalas, barátságos kis sörözők, borozók nyíltak azokon a 
helyeken, ahol diákéveim alatt cigarettafüsttől és alkoholtól 
bűzös, hangos, durva légkörű kocsmák voltak. Most jut eszem
be, nem láttam dülöngéző, dülledt szemű, trágár szavú része
geket!

Éppen most suhan el rendkívül gyors vonatom a Galga patak 
hídján. Erre nem reméltem semmi változást. És mégis. A sivár 
Galga-partból egy kis természetvédelmi terület lett. Hangula
tos kis ligeteket telepítettek, sétálóutakat építettek ki, ahová az 
emberek szívesen kijárnak egy kis jó levegőt szívni, mozogni. 
Kerékpárutak és KRESZ gyakorlópályák is jöttek létre, hogy 
a gyerekek is megleljék szórakozásukat.
Az egyik utcai újságárusnál vettem egy példányt az Aszódi 
Tükör legújabb számából. Most belekukkantok. Ennél na
gyobb és kellemesebb meglepetés nem is érhetett volna. A kis, 
fekete-fehér, kezdetleges nyomdatechnikával készült újság 
valóságos magazinná nőtte ki magát. Aszódi kollégáim kitet
tek magukért. Színes lapok, jó minőségű papír, nagy méret, 
színvonalas képek és írások. Átlapozom. A lényeg az, hogy 
mindenről írnak, ami Aszód helyi problémája. A tartalomjegy
zékben olvasom:
-  a hónap legrendezettebb, legápoltabb kertje, legvirágosabb 
utcája, háztömbje,
-  a hónap kulturális programjai: (Galga-parti party, író-olvasó 
találkozó, izgalmas témákban eszmecserék a „diáktanyák
ban” , aktuális ünnepek, bálok, klub hírek; a teke-, sakk-, 
kártya-, kézimunkázok-, virágmag-cserélők-, főzicskélők - 
klubja kínálata, rendezvényei),
-  aktuális gazdasági hírek,
-  a város fejlesztésének további lépései...
És így tovább, érdekesnél érdekesebbnek Ígérkező cikkek. 
Odalapozom, ahol a kulturális programokról írnak. Rengeteg 
bálra, estélyre és egyéb rendezvényre kerítenek időt egy hónap 
leforgása alatt. A Galga-parti party hivogatója érdekesnek 
tűnik: „Ünnepelje Ön is a tavasz beköszöntését a Galga-parti 
ligetben! Színvonalas zenekar, országszerte híres humoristák, 
és az aszódi „színkör”  gondoskodnak arról, hogy Ön és csa
ládja jól érezzék magukat.”  Időpont, pontos helyszín stb. Nem 
elhanyagolhatóak azonban a reklámok sem, amelyeknek szin
tén kerítettek helyet az Aszódi Tükör hasábjain. Az egyik, 
nagyon figyelemreméltó, egy szabadidőközpontot reklámoz, 
amely a Kondoros-tér felett található, ahol régebben szántó
föld terült el, s amely a szöveg szerint futball-pályát, teniszpá
lyákat. egy 1000 fő befogadóképességű tornacsarnokot, sőt 
még egy minigolf-pályát is magába foglal. Még egy, nagyobb 
terjedelmű reklám-hirdetésen akadt meg a szemem. A régi 
orosz laktanya helyén a szöveg szerint árulerakat nyílt, ahol a 
város, sőt a Galga-völgy áruutánpótlásának nagy részét tárol
ják, egy bevásárlóközpont, ahol a vásárló jutányos áron juthat 
különböző fogyasztási cikkekhez, valamint egy olcsó diák
szálló, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a fővárosba készü
lő, messzebbről érkező diákok egy-egy éjszakát ott töltsenek 
el.
Mint egy másik cikkből megtudom, a város valóságos diákvá
rossá, diákparadicsommá lett a gimnázium és a főiskola révén. 
Rengeteg rendezvényt szerveznek kizárólag a diákok számára. 
Sétámon is feltűnt a sok fiatal. Ráérősebbek, derűsebbek, 
érdeklődőbbek, mint mi hajdan. No, igen, a jó oktatási törvény 
hatása, a tanuláson kívül sok más, hasznos tevékenységre is 
jut idő!
A vonat rendkívül gyorsan halad, és én annyira belefeledkez
tem a régi emlékek felidézésébe, az új élmények átgondolásá
ba, hogy a két város -  Aszód és Budapest -  közötti rendkívül 
szép táj megcsodálására alig maradt időm.
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Válasz Partji Lászlóné 
VAN REMÉNY? című cikkére.

Nem szokásom költőket idézni, de Váci Mihály közismert 
sorai föltétien ide kívánkoznak:

Nem elég a jóra vágyni: 
a jót akarni kell!
És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell!

A jó magától nem születik meg. Egy gyermek neveltségét 
(testi-szellemi) főként két tényező determinálja. A születés 
előtti körülmények és a születés utáni környezeti hatások. 
Milyen testi és lelki egészséget várunk attól a csecsemőtől 
(később gyermektől) akinek a jó édes anyukája terhesen al
koholizál, cigarettázik, egyéb egészségtelen életmódot foly
tat. (Nem részletezem e rövid cikkben.) Születése után, vagy 
még előtte (!) a „nemkívánt gyermek” sorsát éli. (Lásd abor
tuszok, e témakörbeni bűncselekmények, születést követően 
állami gondozásba adás stb.). Jobb esetben az anyánál marad, 
de nem szoptatja, hanem tápszeren neveli. Egy csecsemőnek 
nagyon fontos a szoptatás! Személyiségének egyik fontos 
megalapozója az anyai (apai) szeretet. Helyette bölcsőde, 
rossz családi légkör, iskolában napközi. Ha a bölcsődét 
aranyból öntenék, az ott dolgozókat gyémántból faragnák, 
akkor sem volna pótolható egy átlagos ANYA aki nagy-nagy 
józan szeretettel neveli gyermekét.

E sorok olvasói egyrészétől szinte hallom: ....  egy fize
tésből nem lehet megélni...” stb., nem teljesen átgondolt 
látszat igazságokat. Ha 15-20 év távlatában teszünk egy szá
mítást a dolgozó anya keresetének „hasznáról” , biztos a 
deficit. Később a társadalom sem kap egy testileg-lelkileg 
egészséges dolgozót. Újra kezdődik az ördögi kör! Gyermek
korban (!), majd fiatal korban bekövetkezik a meg nem ka
pott szülői szeretetet kárpótolni akaró cigarettázás. alkoho
lizálás, kábítózás, bűncselekmények stb.

Megvizsgálva azt, hogy egy ilyen gyerekre születésétől 
mennyit költ a társadalom, hamar észrevesszük, hogy az 
anya keresetének sokszorosát: a gyermek sorozatos beteges
kedése, az anya munkából való kimaradása, iskolában a pe
rifériára szorulás, katonaságnál (ha fiú) a követelményeknek 
nem tud megfelelni, ha lány, veszélyeztetett terhesség, veté
lés stb. Ha az ilyen fiatal egyáltalán munkába áll, olyan 
munkát szeretne végezni, amihez nem kell tanulni és annak

A felavatott Kómár emléktábla

segíthet aki nem csinál semmit. Fizikai munkához ereje 
nincs. így nem csoda ha idegesek, gorombák, érzékenyek. 
Szélsőségesebb esetben lázadók, bűnözők. Igényeik maxi
málisak, de ezért cserébe munkát nyújtani nem tudnak.

Szerencsére sok olyan szülő, család, gyermek van, akikre 
az eddig leírtak nem vonatkoznak! A legnagyobb elismeré
sem ezeknek. Sajnos, ha a rendes szülők mindent elkövetnek 
gyermekeik egészséges testi-lelki neveléséért, a környezet 
azokat is egyre jobban veszélyezteti.

Mint tudjuk „állam-bácsi”  nem tud a zsebébe nyúlni. Az 
adófizetők pénzéből tudja az állam fedezni kiadásait. Csak 
két területet említek: egészségügy -  a maga teljes vertiku
mában -  és a bűnözés-bűnüldözés. E két területre a kiadások 
grafikonja meredeken felfelé tendál! Ugyanakkor e két terü
let dolgozói és szakemberei szemszögéből nézve kevés az 
ide jutó pénz. Igazuk van. Csak ezt a két területet említve 
sok, sok milliárdot vesznek el az apák munkabéréből! A 
gondolatmenetet folytathatjuk...

A megelőzést tartom fontosnak, nem a kétes értékű tűzoltó 
munkát. Minden -  e témával kapcsolatos -  területen sokkal 
többet kell tenni a megelőzés fázisaiban. Az anyai szeretetet 
nem lehet pénzre vagy egyéb ajándékokra átváltani. A gyer
meknek ez nem elég. Pardi Lászlóné cikkének utolsó bekez
désével is kiemelten egyetértek. Csak ez még mindig kevés.

Mi a tennivaló?
Az életkörülményeket mi rontjuk el. Ne tegyük. Az ön

megvalósításra törekvő „dolgozó anya”  maradjon a gyerme
ke mellett. így teszi a legtöbbet gyermeke, családja és a 
társadalom érdekében. Ezek viszont mind pozitívan hatnak 
rá vissza. Ez a legszebb önmegvalósítási terület. A gyermek
nek biztosítsuk a megfelelő családi környezetet. Lehet! Nem 
egyértelműen anyagi kérdés.

A kocsmák számának emelése helyett olyan közművelő
dési intézményeket, klubokat stb. szervezzünk, ahol nem az 
alkohol a domináló. (Számtalan olyan tevékenység van, anú 
az ifjúságra testileg-lelkileg pozitiven hat). Az sem igaz, 
hogy ezek megvalósításának egyedül a pénz kérdés az aka
dálya. Inkább mentalitásbeli problémák. Többek között ma
gúimat a fiataloknál is van rengeteg pénz, amit megfelelő 
irányítás hiányában önpusztító„élvezetekre" költenek. Aszó
don több mint negyven helyen mérik az egészséget, szemé
lyiséget. családot, társadalmat pusztító és bűncselekménye
ket motiváló alkoholt!

(Folytatása következik)
Kaáli Nagy Kálmán ny.nt.

SZAKMUNKÁSOK!
AZ ASZÓDI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZI
UM ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 

LEVELEZÖTAGOZATA
értesíti a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező fiata

lokat, hogy iskolánk az 1992/93-as tanévben is megindítja 
a három éves érettségi felkészítést. A képzés keretén belül 
modern számítástechnikai ismereteket sajátítanak el a hall
gatók.

Kedvezményes lehetőségek:
-  fakultatív nyelvtanulás -
-  uszodahasználat -
-  diákigazolvány alacsony keresetűeknek -
-  munkanélküli fiatalok a munkaügyi irodáktól rendsze

res tanulmányi segélyt igényelhetnek -
Jelentkezés: június 19-ig és augusztus 21-től munkana

pokon, nyáron s z e r d a  délelőttönként.

Aszód, 1992. március 19.
Kovács István tagozatvezető
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Kedves Jóska!

Munkatársadként és barátként szólok hozzád, remél
ve azt, hogy az eltávoztad nyomán született gondolatok 
elviselhetőbbé teszik mindannyiunk számára hiányo
dat, mely igen fájón érint bennünket.

A Fény születése előtt, Karácsonytájt mentél el. Na
pok óta próbálom megfejteni, hogy mit izenhettél ne
künk, maradóknak haláloddal Tanár Úr?

Hirtelen mentél el, a közeli nyugdíjas éveket alapozva, 
vágyva nagyon a nyugalomra, egy nehéz életpálya után.

Kivágytál a gyógyító természetbe, mely életed során 
oly sokszor adott enyhet és segített át gyötrelmeken. 
Mindig tervezgettél, újabb és újabb terheket véve ma
gadra, nyughatatlanul. Mégis mindig volt időd az em
berekre. Bárkivel szívesen elbeszélgettél, senkire nem 
sajnáltad az időt. Te tudtad, hogy minden találkozásnak 
jelentősége és értéke van, ha figyelünk egymásra.

Mindig lehetett rád számítani. Ha valamelyikünknek 
gondja támadt, készséggel tetted félre saját munkádat, 
érdekedet, hogy segíthess. Pedig neked is kijutott az 
áldozatvállalásból.

Építkeztél, gyereket neveltél, idős édesanyádat gon
doztad, ápoltad.

Pontos voltál mindig. Nagyon értettél ahhoz, hogy 
mikor és hogyan lehet humorral megoldani nehéz hely
zeteket. Elűzted komorságunkat, megnevettettél mind
annyiunkat. Ilyenkor nem is tűnt olyan nehéznek az 
élet.

Tán több elismerésre vágytál, mint amennyi osztály
részedül jutott, mint ahogy a legtöbb ember. Szomorú, 
hogy mindenkiről akkor derül ki igazán, hogy ki volt, 
amikor eltávozik. Az utánad támadt ürességben látni, 
hogy mennyi kiváló tulajdonsággal rendelkeztél és 
mily kevés hibával.

Tanítványaid szerettek, mégha sokszor próbára tették 
is türelmedet, szeretetedet.

Körülvettek és Te jól tartottad őket gyakorlati és 
szellemi tudományokkal, műveltségeddel. Azok közé 
tartoztál, akik erőszak nélkül nevelnek, tudván, hogy a 
kényszer valójában nem változtat meg senkit.

Emberségre tanítottál, példádra emlékezni fognak ta
nítványaid.

6 évvel ezelőtti ideköltözésünkkor Te voltál az első, 
aki barátsággal, előítélettől mentesen fogadott minket. 
Kérés nélkül kalauzoltál, segítettél az idegenben. Be
széltél az intézetről, múltjáról, jelenéről, büszkeséggel 
mutattad a Galga-mente kultúráját és mindenből az ér
tékeset, a szépet tártad elénk. így tettél minden újonnan 
érkezettel, nálad ez volt a természetes.

Szülőhelyed és az intézet történelme rád rakódott, 
ezeknek része vagy, magad is formáltad csendességben 
szüntelen. Családod is ideköt.

Csak a tested megy el, Te velünk leszel ezután is. 
Amíg élünk.

Isten áldjon!
Kovács Lajos

Hurcolkodás:

-  Megérlelőlött a környezetváltozás igénye: A ki
sebb lakbér, és nyugalom reményében lakáscserére 
szántam el magam. A cserepartner megtalálása után 
megteremtődtek a költözködés feltételei is.

A Polgármesteri Hivatal illetékesei az adminisztrá
ciós ügymenet keretein belül áldásukat adták ránk.

-  A lakáscsere napját és idejét egyeztettük. A szál
lítást vállaló ismerősünk is szabaddá tette magát arra a 
napra.

-  Az otthoni rámolás és csomagolás közepette gon
dolkoztam el azon, hogy mennyi fölösleges kacat hal
mozódik fel az ember lakásában. Olyan holmik, me
lyek nem nélkülözhetetlen kellékei az emberi életnek. 
Holmik, a nagyszülők és közeli rokonok emlékét idéző 
tárgyak: nippek, képek, kézimunkák, és bútorok. Hasz
nálati és bizományosi értékük minimális. Az ember 
tudja, hogy balgaság ragaszkodni hozzájuk. Új és mo
dem világ küszöbére érkeztünk. Itt már legfőbb érték 
a videó és a parabola antennáról biztosított illúzió. A 
lakásba új és modem bútorok valók. (És van rá pénz?)

-  Ha már az ember költözködés közben ilyen apró
ságon elgondolkozik, mit gondolhat, vagy gondolhatott 
az az ember, akinek mások mondták meg, hogy mit, 
mennyit és hová vihet? Gondolok a régi és a mostani 
menekültekre, akik csak az életüket menthették! Gon
dolok arra a zsidó családra, akinek a házában éltem 
(éltünk) 45 évig.

-  Költözködni kell! Mindenkinek meg kell találni azt 
a lakhatási körülményt, mely számára (a családja szá
mára!) a legmegfelelőbb.

LAKI

Nők- és anyák napja között

Nagy nehezen megtalált feljegyzéseim egyikét a 
kedves olvasó rendelkezésére bocsájtom, mert úgy ér
zem időszerű.

Sokszor fordul (-t) elő, hogy valaki felnő (-tt), úgy, 
hogy nem ismeri (-te) a valódi szüleit. Sok ember viseli 
viszont az édesanyja nevét. Aki valamikor megtagadta 
gyermekét, vagy nem gondoskodott róla. Ha a gyermek 
rendes, becsületes nevelőszülőkhöz került, nagy való
színűséggel rendes ember, felnőtt vált belőle is.

Vannak intézetek, ahol az elhagyott, kitaszított gyer
mekeket felnevelik. De az itt nevelődött gyermekek 
közül többen nem találják meg a helyüket a társada
lomban. (Később alkalmuk lesz megismerkedniük a 
társadalom szigorával is!)

Nagy a nők felelőssége. (Természetesen a férfiaké is!)
A nőknek ma jogában áll eldöntenie, hogy a gyer

mek kívánatos a számára vagy sem. Egy anya azonban 
nem mérlegel. Az anya vállalja, nem tagadja meg a 
gyermekét.

Az a gyermek, aki megfelelő családi légkörben nő 
fel (van anyja, apja, aki őt szereti és gondozza!) nagy 
valószínűséggel kiegyensúlyozott, becsületes tagjává 
válik annak a társadalomnak, melybe beleszületik.

L.L.
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KI r MIT -  TUD 
az l.sz. Általános Iskolában

REJTVÉNY GYERMEKEK- 
NEK

IS.

Március -  az iskolai,kulturális bemutatók hónapja 
III. 13-án az l.sz. Általános Iskolában került sor 

az iskolai KI -  MIT -  TUD-ra. Csak köszönet és 
elismerés illeti mind a gyerekek, mind pedig az 
őket felkészítő, illetve felkészülésüket ellenőrző pe
dagógusok munkáját, hiszen a gyerekek játékos 
könnyedséggel, szívből jövően. élvezettel játszot
tak, énekeltek, verseltek, muzsikáltak! Munkájukat 
zsűri értékelte, és ennek eredménye a következő 
lett.

ALSÓTAGOZAT:
1. Vers kategóriában  

Kondella M ihály 
László Eszter 
Barthos Gergely

2. Próza kategóriában
II. a. osztály,
Zatureczki Ágnes 
Sápi János

3. Jelenet kategóriában
III. z. osztály
IV. a. osztóíy
V . z. osztály

4. H angszer kategóriában
(furulya)

II. z.
III. z. 
lll.z.

I.Z .

I.a.

ll.z. osztály 
l.z. osztály (furulya) 

(furulya kettős)lll.z. osztály
5. Ének kategóriában  

lll.z. osztály
II. lll.z. kamarakórusa

6. K üiöndíja t kapo tt
l.z. osztály, illetve
a Speciális tagozat (Pachert Károlyné osztálya)

7. Különösen kiemelkedő teljesítményért 
küiöndíjat kapott

Péter János, lll.z.
Zatureczki Ágnes lll.z.
Váradi G ábor IV.a.
Csömör M ária  IV.a.
Szikora Bernadett IV.a.

A márciusi rejtvény megfejtése
I. 1. A márciusi ifjak az 1848. március 15-i

forradalom fiatal vezetői, irányítói, szervezői 
voltak. (Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi 
József, Jókai Mór stb.)

2 A Pilvax kávéházból 
3. Táncsics Mihály

II. 1. Március 21. -  TAVASZI
NAPÉJ-EGYENLŐSÉG

2. Pacsirtaszót hallok megint
3. Fülemile

A helyes megfejtést beküldők közül díjat nyert:
I. ifj. Paskó Pál Aszód, Falujárók u. 5/2.

II. Sáhó Regina Aszód, Szabadság tér 8/b.
III. Szabó Gábor Aszód, Béke-kert

A nyertesek nyereményüket a Művelődési Házban vehetik 
át.

Áprilisi rejtvény
I. Április 11-én ünnepeljük, köszöntjük

a KÖLTÉSZET NAPJÁ-t.
Melyik költőnk születésnapja április 11. ? 
Legalább 5 versének címét említsd meg!

II. Áprily Lajos költőnk neve felvett név, mely
szintén az áprilist jelzi. Mi az igazi családneve, 
és hogy hívják a fiát, aki szintén költő, de ő 
az eredeti családnéven?

III. Ha helyesen válaszolsz a kérdésekre, és 
a válaszok első kezdőbetűjét fentről lefelé 
összeolvasod, egy kellemes ünnepet kapsz 
megfejtésül.

1. Kodály Zoltán dalműve a nagyotmondó katonáról
2. Egerszegi Krisztina ebben a sportágban ért el 

szép sikereket
3. Szombathely római kori neve
4. így hívták I. István királyunkat pogány nevén
5. Névnapját december 24-én ünnepli
6. A hét vezér leghosszabb nevű tagja

A megfejtéseket április 20-ig kérjük a Művelődési Házba 
eljuttatni.
A helyes megfejtők között

I. díj 250,- Ft
II. díj 150,- Ft

FELSOTAGOZAT
1. Vers kategóriában

1. Borsos Kinga V.z.
II. Bugyik Piroska V.z.

2. Próza Kategóriában  
1. Honig László Vl.z.

II. Cseh N ándor V.z.
III. Kovács Teréz VII.a.

3. Jelenet kategóriában
I. V.a. osztály

II. V lll.z. osztály
4. Egyéb kategóriában -  Reklám-Tátika

I. VI.a. osztály

A II.sz. Általános Iskola március 26-án tartotta 
KI-MIT-TUD-ját a Helyőrségi Klubban, Lapzárta mi
att erről tájékoztatást csa\ a májusi számunkban 
tudunk adni. OBERNBURG

Egy átlagosan rendben tartott családi ház
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Praktikus dolgok -  

ügyes praktikák
Honnan vegyek döglött kutyát?

A két évvel ezelőtti aszályos nyár derekán szomorúan 
konstatáltam, hogy a sárgabarackfa egyik -  a lombkorona 
majd egyharmadát jelentő -  hatalmas ága hirtelen meg
sárgult, a levelek megfonnyadtak, majd ősszel hamarabb 
le is hullottak a többinél. Felkészültem rá lelkileg, hogy 
a fa gyors pusztulásra ítéltetett.

Amint így nézelődtem-sopánkodtam, az egyik közeli 
lakos átszólt a kerítésen: „Döglött kutyát kell a fa tövébe 
ásni, akkor rendbe jön a fa!” Na de honnan vegyek dög
lött kutyát? A kuvaszt azért mégis csak balgaság lenne 
agyonütni!

Már majdnem el is feledkeztem az egészről, amikor 
egyszer egy szakember ismerősömmel újból a kipusztulás 
jeleit sejtető fára terelődött a szó. Elmondtam neki -  egy 
kicsit magam is megmosolyogva az egészet - , hogy mit 
ajánlottak a környékbeliek. És nagyon elcsodálkoztam, 
amikor úgy reagált, hogy a javaslatban van ráció. El
mondta, hogy sok helyen az a gyakorlat, hogy a ház körül 
felnevelt csirke, kacsa, nyúl stb. nagy része egyszerre 
kerül a hűtőládába, és ilyenkor rengeteg hulladék kelet
kezik, amellyel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Valami
kor ezeket a hulladékokat többnyire a hagyományos tűz
helyekben eltüzelték, de ma már a legtöbb helyen nincse
nek ilyen tűzhelyek. Ha nem figyelünk, akkor a környék
beli macskák azonnal megkezdik az eltakarítást, ami nem- 
kívánatos.Legtöbbször végső megoldásként marad a ku
ka. De ez sem igazi megoldás, mert a szeméttelepen a 
bomló szerves anyag tovább bűzlik. Esetleg már a kutyák 
felborítják az utcára kitett kukát a gazdag zsákmány re
ményében.

De mi van akkor, ha ez a tovább bomló szerves anyag 
a gyümölcsfák tövében leli nyughelyét? Valószínűleg az, 
hogy megszabadulunk a hulladéktól is, és a bomló szerves 
anyag a gyümölcsfánk tápanyagellátását gazdagítja.

Hobbiból -  vagy inkább gazdasági kényszerből? -  nyu- 
lakat is tartok, s mivel családunkban kelendő a nyúlhús, 
kerül belőle a hűtőládába is. Nyáron vagy koraősszel, 
amikor alacsony a nyúl felvásárlási ára, amikor több időm 
van a nyúzásra, s amikor még az időjárás is kellemes, 
egyszerre több nyulat is levágok. így célszerű, mert jól 
lehet csoportosítani fajtánként a húst is, és csak egyszer 
kell maszatos dolgokkal foglalkozni. Ilyenkor a tetemes 
mennyiségű mellékterméket elásom. Ezt tettem két évvel 
ezelőtt is ősszel, amíg meg nem fagyott a föld. A barackfa 
koronájának vonalában leástam annyira, hogy normál ásás 
esetén ne érje el az ásó a beásott dolgokat, és körben ezzel 
a módszerrel igyekeztem segíteni a beteg fának. Magval- 
lom, nem reméltem eredményt ettől a módszertől.

Tavasszal a fa kihajtott. Az a bizonyos nagy ág is. 
Gyönyörűen belombosodott. Egy alkalommal messziről, 
a konyhaablakon keresztül aggasztó dologra lettem fi
gyelmes: mintha az egész fa ágvégei halványodnának. 
Gondoltam, itt a vég! Közelebbről azonban másként fes
tett a dolog: 25-30, néhol 50 centiméteres új hajtások 
nőttek az egész fán! A barackfa gyönyörűen megújúlt. A 
kritikus rész pedig nemcsak hogy belombosodott, hanem 
szép, ízletes termést is adott.

És van még egy tapasztalatom. A barackfa öreg. Né
hány éven belül biztosan ki fog pusztulni. Erre utal a

kéregsérüléseken jelentkező mézgásodás is. De a fentebb 
ismertetett„terápia” után -  talán annak eredményeként -  
a mézgásodás erősen lecsökkent.

-g -I

ISMÉT TERMESZETGYOGYASZAT!

Aszód lakosai közül 1991-ben sokan felkeresték Vácott 
a Természetgyógyász és csontkovács orvosok rendelését. 
Ezért 1992. januártól Aszódon az Idősek Klubjában is 
tartják rendelésüket, hogy megkönnyítsék az őket felke
reső emberek utazási gondjait.

Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság nagy része 
megelégedéssel nyilatkozik tevékenységükről. Informá
cióink alapján az alábbi betegségeket eredményesen gyó
gyították:

-  különböző gerincbetegségek,
-  nőgyógyászati betegségeket;

pl.: cysta, myoma, petefészekgyulladás,
-  emésztőrendszeri betegségek: 

pl.: gyomorhurut, gyomorfekély,
-  idegrendszeri problémák,
-  különböző fájdalmak esetén annak csillapítása, illetve 

megszűntetése.
Ezen tevékenységek végzői:
Szolojov Szergej és Volobjov Andrej mindketten Le- 

ningrádban végeztünk, orvosi és természetgyógyászati 
diplomával rendelkezünk.

Gyógynövények felhasználásával és bio-energia átadá
sával gyógyítunk. Minden tudásunkkal a hozzánk biza
lommal forduló emberek egészségének megóvására, illet
ve visszaállítására törekszünk.

Aszód 1992. március 19.
Szolojov Szergej -  Volobjov Andrej

OBERNBURG Óváros -  A „PONTYHOZ” Hotel és Fogadó



20 HIRDETÉSEK

M E G N Y Í L T

PÁVA UDVAR KFT I 
DISZKONT

| ÉS VEGYI ÁRUK BOLTJA |
I

Aszód, D e á k  F e re n c  u . 8 .

1 I
Kedvezményes árak!
Készpénzvásárlás esetén

50.000, - Ft felett, 
átutalásos vásárlás esetén

100.000, - Ft felett

1 3%-os |
kedvezményt adunk!

F I G Y E L E M

A POSTAHIVATAL SZO M BATO N  

IS ÁRUL ÚJSÁGOT, LEVÉLBORÍTÉ
KOT /ÉRTÉKCIKKEKET 
6 ° 0  1 0 ° °  ó r a  k ö Zö t t .

✓
l.sz. Napközi Otthonos Óvoda 

szülői munkaközössége

LOCSOLÓ BÁLT
szervez,

1992. április 18-án este 19.00 órától.
Jegyek a helyszínen kaphatók. 

Közreműködik: Kiss együttes

ASZÓD VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE
pályázattal meghirdeti -ideigelenes jelleggel -  az 
57 m2 alapterületű Aszód, Kossuth L. út 3. sz. 
alatti üzlethelyiséget.

A pályázat leadásának határideje: 
a megjelenéstől számított 1 hónap.

A pályázat leadásának helye: Városi Polgármes
teri Hivatal, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Biztosító társaságunk munka
lehetőséget kínál üzletkötői
munkára Aszód és vonzás

✓
körzetében. Érettségizettek, 

szakmabeliek, munkanélküli
ek és aki elhivatottságot 

érez fényképpel és önélet
rajzzal jelentkezzen

W eitz Béla  

K irendeltségvezetónél 

Gödöllő', János u. 5 . 

Tel.: 0 6 - 2 8 - 3 0 3 8 9

BBOKCSBIEBBBBY
1992. júliusban

VBSEGBBÁBIOK
aszódi résztvevőkkel

■ Várjuk azoknak a szpon- j
: zoroknak a jelentkező- |
: sét, akiket érdekel az i
■ autó, a látványos szóra- :

kozás, illetve 
FONTOS SZÁMUKRA 

A REKLÁM.
| A szponzorok cégjelzé- ■ 
: sei az autókra lesznek : 
: felfestve. i

JELENTKEZÉS:
: A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. j
ín m ........................................................................................m l
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