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GERERSDORF — ASZÓD
Korszakos rendezvény színhelye volt 1992. május 23-án 

a dél-burgenlandi Gerersdorf-Sulz határában lévő Szabad
téri Múzeum. Dr. Péteri Zoltán, Pest Megye Önkormány
zata Közgyűlésének alelnöke, Dr. Kari Stix burgenlandi 
tartományfőnök és Wilhelm Pammer gerersdorfi polgár- 
mester beszédeivel nyitották meg a Galga menti lakoda
lom c. időszaki kiállítást és az ezt követő folklórműsort, 
amelyen fellépett a bagi Muharay Népi Együttes gyermek- 
csoportja és a Fix-Stim népi zenekar.

Az újságok általában ennyit szoktak leközölni a külön
böző rendezvényekről, kivéve azokat, amelyek valamilyen 
megfontolásból fontos, bővebb tájékoztatást igényelnek. 
Úgy gondoljuk, hogy ez a rendezvény megérdemli a bő
vebb tájékoztatást, a részletesebb ismertetést.

A kiállítás és rendezvény két kezdeményezője Gerhard 
Kisser bécsi grafikus, a Szabadtéri Múzeum létrehozója és 
Dr. Asztalos István, az aszódi Petőfi Múzeum igazgatója, 
megyei művelődési tanácsnok. Gerhard Kisser saját pén
zén és több éves, évtizedes munkájával hozta létre a Sza
badtéri Múzeumot, amelybe összegyűjtötte Burgenland 
magyar-lakta vidékeiről mindazokat a tárgyi emlékeket, 
amelyek egykoron a népélet szerves részei voltak. Ezzel 
egyidőben megmentette az enyészettől azokat a régi épü
leteket, amelyek lakásként, gazdasági létesítményekként 
szolgálták az itt lakókat. Ezeket az épületeket lebontotta, 
majd a skanzenben ismét eredeti állapotának megfelelően 
újból felépítette. Páratlanul értékes és hiteles múzeumot 
hozott így létre. Itt, Gerersdorfban fogalmazódott meg a 
terv: Galga mentének, Magyarország egyik legjelentősebb 
néprajzi tájegységének ebben a szép környezetben be kell 
mutatkozni. Bemutatni a még most is élő magyarországi 
és ezen belül a virágzó Galga menti népművészetet, erősí
teni azokat, akik határainkon túl is őrzik népünk kulturális 
emlékeit, hagyományait.

A kiállításon az aszódi Petőfi Múzeumnak országos 
mércével is kiemelkedő viseleti anyagából 26 felöltöztetett 
bábun láthatjuk vissza e vidék ünnepi viseletét, a lakoda
lomhoz kapcsolódó egyéb tárgyi anyagokat, enteriőrszerű 
berendezésben, valamint Kresz Albert fotóművésznek a

Galga menti lakodalmakon készített művészi felvételeit. A 
kiállítás két rendezője Korkes Zsuzsa aszódi néprajzos 
muzeológus és Gerhard Kisser, akik a szokásoktól eltérően 
nem múzeumban, hanem a Sazbadtéri Múzeum takarmá- 
nyos pajtáiban állították össze a kiállítást, szakszerűen, 
látványosan, szépen.

A bemutató sok látogatót csalt e verőfényes szombaton 
a lankás domboldalon elhelyezkedő skanzenbe és érdek
lődve hallgatták a beszédeket, nézték a kiállítást, ám ami
kor megszólalt a zene és a Muharay Népi Együttes Gyer
mekcsoportja rákezdett az énekre, a táncra, látványos be
mutatójukra, akkor a jelenlévő sokaságon az elismerés a 
tetszés és az ámulat moraja futott végig. Az Iglói Éva 
koreográfus és Rónai Lajos zeneiskolai igazgató vezette 
együttes parádés bemutatója széles jókedvre derítette a 
helybéli lakosokat, vendégeket, akiket a program végén jó 
magyar, lakodalmi szokás szerint borral és kaláccsal kínál
ták a gyermekek, rendezők.

A rendezvény után még sokáig együtt borozgattak ma
gyarok, osztrákok, a kiállítás készítői és a csoport tagjai, 
Burgenland és Pest megye vezetői, képviselői. A kedélyes, 
örömteli arcokon az tükröződött, ami minden lakodalom
nál fontos: ez a „kézfogó” , ez a „lakodalom” jól sikerült, 
mindenki jól érezte magát.

E sok fáradsággal létrehozott, megszervezett találkozó
nak ez volt az alapvető célja: alakuljon ki ismét barátság a 
magyar és az osztrák nép között, e most megkötött kézfogó 
amelyet mindkét fél, Pest megye és Burgenland szabad 
akaratából és nem kényszerből hozott létre, legyen a kez
dete a közös együttműködésnek az élet minden területén. 
Hogy ebben az aszódi Petőfi Múzeum, a bagi Muharay 
Népi Együttes, a Galga mente volt a kezdeményező az — 
szerintünk — példaértékű. Igen, az értékeinket meg kell 
mutatni a világnak, nem hencegésből, hanem azért, hogy 
mindenki megtudja: itt a Duna medencében él egy nép, 
amely nép dacolva idegen elnyomással, lélektipró ideoló
giával megőrizte ősi kultúráját, megőrizte emberi tartását, 
megőrizte a jövőbe vetett hitét és ezért méltó társa konti
nensünk, a vén Európa minden népének.



múltról a mának
Hol laktak őseink?

Aszód földrajzi elhelyezkedése olyan kedvező, hogy 
már évezredek óta éltek itt emberek. Azon túl, hogy az 
életet adó víz (Galga) egykori bősége embernek és állatnak 
biztosította a létfenntartást, két — ma is meghatározó — 
útvonal kereszteződésében helyezkedik el. Az egyik az 
Északi-Középhegység déli lábánál húzódik (és húzódott!) 
kelet-nyugati irányban, a másik a Galga teraszain vezet (és 
vezetett) észak-déli irányban. Az újkökor embere hatal
mas települést létesített a mai Városréti út és Csengey út 
által határolt dombháton, a bronzkorban földvárat létesí
tettek a Manyikon az itt lakók az idegen népek támadásá
nak elhárítására és amikor a római sasok uralkodtak Pan
nónia provincián, akkor ezen a vidéken a szarmata nép 
pásztorszállásai helyezkedtek el a Galga árteréből kiemel
kedő dombocskákon, így a Kerekréten is.

A középkorban Aszód határában a premontreiek monos
tort létesítettek, amelynek maradványait az 1960-as évek 
elején tárták fel az aszódi múzeum munkatársai. A monos
tor neve ma is élő dűlőnév: Szentkereszt.

A középkori és törökkori falu pontos elhelyezkedését 
még nem tudjuk, ez még több kutatást igényel. Ezért most 
azt vizsgáljuk meg, hogy a törököket kiűző, felszabadító 
háború után miképpen fejlődött és alakult Aszód telepü
léstörténete. A török kiűzése után visszaszivárgott lakos
ság száma a Galga menti települések közül a legdinamiku
sabban növekedett. Az új földesúr (1691-től) az Észak- 
Magyarországról származó Osztroluczky János udvarháza 
egészen bizonyosan a mai Podmaniczky-kastély helyén 
állott, mintegy őrizve a Galgán átvezető fontos országutat, 
amely Pestről indult ki és vezetett Hatvanon át Észak-Ke- 
let-Magyarország felé. Ebben a térségben, tehát az uraság 
háza körül és az elkanyarodó országút két oldalán létesül
tek a lakóházak. Ez a település magja, amely kiterjedt a 
mai római katolikus templomig (régen ezt Tabánnak ne
vezték, amely névben török szó bujkál!) és kb. a mai 48-as 
szoborig.

Podmaniczky I. János Osztroluczky Judittal való házas
ságkötése (1715) után bővítette apósa udvarházát, továbbá 
a dombtetőn, a régi római katolikus templom romjain új, 
evangélikus templomot építtetett. Ő volt az, aki újabb 
észak-magyarországi szlovák (és evangélikus) parasztok 
betelepedését szorgalmazta, továbbá elősegítette zsidó ke
reskedők, valamint német iparosok megtelepedését. A sza
porodó népesség egyre jobban bővítette az 1761-ben me
zővárosi kiváltságban részesült település határait, ugyan
akkor egyfajta elrendeződés is megindult a településen 
belül: az iparosok és a kereskedők elsősorban a Fő utcán, 
valamint a század közepén létesített ma Petőfi Sándor 
nevét viselő utcában és ez utóbbinak domboldali részekre 
is felkapaszkodó területein (Korén köz) építették fel háza
ikat, üzleteiket, műhelyeiket. A paraszti lakosság elsősor
ban az 1772-ben kastéllyá bővített földesúri lak előtti 
vásártértől észak-nyugatra elterülő városrészen (Felvég -  
a mai Deák F„ Széchenyi, Szt. Imre u.) élt. A szegényebb 
néprétegek (zsellérek, napszámosok stb.) már ekkor a föl
desúri szőlők és díszkert alatti domboldalon (Linyik, Te

ASZÓDI

metőalj) húzták meg magukat kis viskóikban, földbe vájt 
barlanglakásaikban.

A XIX. század lendületes fejlődése idején teljesen be
épült a már ismertetett terület, egyben tovább bővült a Fő 
utca a Kondoros térig, valamint a Pesti út, Új utcaként 
megnyílt a Csengey út, benépesült a Kondoros tér, meg
kezdődött a Deák F. u. és a Széchenyi úttól nyugatra fekvő 
vizenyős terület lakóteleppé fejlesztése (Varjú telep!). Há
zak épültek a Kakas hegyen, a mai Tükör utcában, még 
többen laktak a Temetőalji részen, felépült aMÁV állomás 
és a Javító Intézet. A XX. század első felében tovább 
bővültek az előbb ismertetett területek, megkezdődött az 
Újtelep benépesítése, felépült az új gimnázium és a lakta
nya.

A XX. század második felében tovább bővült a Szt Imre 
út feletti településrész (Béke kert), a Varjú telep, beépült 
Jónásfalva, a Szőlő utca, az Újtelep. Az IMI munkásháza
inak építésével megkezdődött a Lakótelep beépítése, majd 
ennek folytatásaként a Tarackás dűlő egy része (Madách 
tér stb.). A Pesti út átlépte a Galgát és ott is házak épültek. 
Napjainkban pedig egyre jobban beépül az egykori kőkori 
metropolis helye, amit a közelmúltban még Papi földek
nek, másnéven Szabadosok dűlőjének neveztek.

Aszód településtörténetének teljes feltárása még sok 
kutatást igényel. Ebben sokat segíthet a város lakossága is, 
ha a földből előkerült csontokat, cserépedény töredékeket, 
különféle anyagból készült használati eszközöket valamint 
az elmúlt száz évben készült és megőrzött fényképeket, 
képeslapokat átadják a Petőfi Múzeum munkatársainak.

AJ.

Aszód Város Önkormányzata
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„Ember és polgár leszek”
(Csokonai)

A magyar felvilágosodás korának sürgető igénye volt a polgári 
átalakulás. Nemzetünk legjelesebb képviselői azóta tartják napi
renden a kérdést: hogyan lehetne a történelem folyamán kialakult 
polgárság erényeit mindenfelé elterjeszteni. Maga a szó „polgár” 
a második világháború óta a gúny céltáblája lett, kiejteni csak 
rossz mellékízzel illett. Az 1848-as „polgártárs”  „honfitárs” 
„hazafi”  szókat elfelejteni is illett a nagy elvtársozás közben.

Bolond világ! A nálunk fejlettebb nemzetek nem törölték el 
nemesi címeiket rangjaikat a nagy társadalmi egyenlőség nevé
ben, de nem is tartanak olyan iszonyatos távolságot az emberek
kel, mint amilyen nálunk volt a pártállami vezetők és a többi 
ember között. És mindenütt a világon életbevágóan fontos a 
nemzet történetének és irodalmának ismerete. Mindenki büszke 
rá, hogy meddig tudja követni az őseit visszafelé, mennyire ismeri 
a saját családja történetét. Nem a nemesi családokról beszélek, 
hanem mindenkiről hiszen a hazáért tenni ekével is, karddal is 
lehet és kell is. A családok története a nemzet története is, s aki a 
múltat nem ismeri fogékonyabb lesz az „ordas eszmékre” , s 
hajlamosabb elveszteni identitását. „Világpolgár” lesz, aki eset
leg az „Ahol a haszon, ott a haza!” biberachhi filozófiát hirdeti.

„A proletár internacionalizmus”  nemzeti ellenségénél és ha- 
zafiatlanságánál ez sem jobb.

Gyermekeink, a most iskolások nem ismerik eléggé a nemzet 
és a haza, hazaszeretet fogalmát, és nem értik, mert talán soha 
nem hallották senkitől, hogy minden becsülettel elvégzett mun
kával gazdagodnak ők is, acsalád is, a haza is. De hogy is értenék, 
amikor lassan a család fontosságát sem értik, amikor a lazuló 
családi kapcsolatok miatt az unokák már nem ismerik a Nagyma
ma leánykori nevét, a Nagypapa születési helyét, Szüleik unoka- 
testvéreit, s fitymáló legyintéssel intézik el felmenőik otthonte
remtő, verejtékes munkáját. Ezen változtatni kell, és lehetne is, 
egészen egyszerűen. Minden magyar állampolgár 18 éves korá
ban nagykorú lesz, teljes jogú állampolgárként gyakorolhatja 
jogait. Illene tehát ismernie nemcsak hazája, hanem családja 
történetét is. Feladatot adnék tehát minden 12-14 éves gyermek
nek: készüljön nagykorúsága napjára. Évek alatt, lassan, nyugod

tan készítse el családja történetét. Gyűjtsön fényképeket, másol
jon le régi leveleket, írásokat, kutassa fel, milyen vidékeket, 
esetleg országokat jártak be ősei, míg egy adott helyen -  mondjuk 
Aszódon -  megtelepedtek, s éltek dolgoztak, míg ő egyszer, az 
új polgárjelölt megszületett. Van a fiatalokban annyi alkotóerő, 
hogy még a testvérek írása se lenne egyforma! Az elkészült 
családtörténeteket őrizhetné akönyvtár vagy acsaládok. Minden
képpen közös kincsünk lenne. S amíg gyűjtögetnek e fiatalok 
odaállhatnának a lassan búcsúzkodó, egyre jobban elszótlanodó 
öregek elé a kéréssel: -  Mesélj nekem! Mondd el az életedet, 
beszélj nekem arról, minek örültél, miért sírtál! Mondd el, amit 
csak Te mondhatsz el az életedről; amíg itt vagy taníts meg arra, 
amit csak Te taníthatsz meg! Nagyon fontos a Nagypapám, 
Nagymamám! Beszélj, hallgatlak, figyelek Rád! A kérdezés a 
megszólalás lehetősége, a fontosság tudata hány kedves idős 
embert tartana még köztünk, mert elhinnék, hogy szükség van 
rájuk! Hánynak adná vissza az életkedvét erejét a szíves szó! -  
Ezzel talán még többet nyernénk mindannyian, mint az elkészült 
csal ádtörténetekkel.

Évente egyszer, a város saját ünnepén vagy március 15-én 
„polgáravató’ ’ ünnepet kellene rendezni, ahol a mindenkori pol
gármester és a város köztiszteletben álló idős polgárai a közösség 
nevében ünnepélyesen polgárokká avatják a fiatalokat. Ez az 
ünnepség a közösség befogadó szeretetét ugyanúgy hangsúlyoz
ná, mint a fiatalok kötelességét a közösség iránt. (A polgáravató 
ünnepség nem az én ötletem: Kállay Eszter a Szépen emberül! 
mozgalom elindítója vetette föl először. De volt ilyenre példa már 
az ókorban is. „A beavatási szertartás” ilyen vagy olyan formában 
évezredek óta létezik. Mi itt, Magyarországon kicsit elfelejtet
tük.)

Remélem, nem a csönd válaszol a szavamra, s pár év múlva-  
vagy hamarabb is! -  a polgármester a közösség nevében átveszi 
a családtörténeteket, majd a város és a Haza polgáraivá fogadja 
az ifjakat.

...Egyszer majd az én fiaimat is.
Hönigné Zádor Éva



Önkormányzati
hírek

Aszód Város Képviselőtestülete 1992. április 28-i ülésén 
megtárgyalta az UNIKORNIS Kft. 1991. évi mérlegbeszámo
lóját. A Képviselőtestület a Költségvetési Üzem 1991. május 
15-i fordulónappal összeállított és okleveles könyvvizsgáló 
által vizsgált mérleget 3.443.000 Ft. összes veszteséggel tu
domásul vette.

A Képviselőtestület a Költségvetési Üzem jogutód nélküli 
megszüntetését 1991. május 15-i hatállyal mondja ki. Az 
1991. II. tv. 65. §. alapján a végelszámolási eljárás megindí
tását mondja ki.

A Kft. szakdolgozói a végelszámolási eljáráshoz szükséges 
adatokat kötelesek biztosítani.
1 A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a végel

számolási eljárás lefolytatására a külső szakembert keresse 
meg, és azt bízza meg a feladat ellátásával.

A végelszámolás lefolytatását a törvény IV. fejezetében 
rögzítettek szerint kell elvégezni, amelynek ki kell terjednie 
a veszteség okainak vizsgálatára is, valamint a veszteség 
rendezésének módjaira.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az UNI
KORNIS Kft.-nél lévő Önkormányzat tulajdonát képező va
gyon további hasznosítására készítsen előterjesztést a Kft. 
ügyvezető igazgatója bevonásával.

A Képviselőtestület utasítja az UNIKORNIS Kft-t, hogy az 
1991. május 16-tól 1991. december 30-ig terjedő időszakról 
készítse el mérlegét.

Második napirendi pontként a testület a 2. sz. Általános 
Iskola német nyelvű tagozatának beindítását tárgyalta meg. A 
Képviselőtestület az Aszód 2. sz. Általános Iskolában a német 
nyelv oktatását a harmadik osztálytól kezdve kimondja, az 
iskola rendelkezésére álló szakmai és anyagi keretein belül, 
saját pénzügyi kerete terhére folytathatja.

Utasítja az Igazgatót, hogy ennek beindításáról adjon tájé
koztatót.

Aszód Város Képviselőtestülete az Önkormányzatok Köz
oktatással kapcsolatos tevékenység ellátásával kapcsolatos 
hatásköröket -  előterjesztésben szereplő feladatok részletezé
sével -  a Közoktatási Bizottságra történő átruházását szüksé
gesnek mondta ki.

A Képviselőtestület Dicse János volt Költségvetési Üzem 
vezető munkaviszony megszűnésével kapcsolatos több alter
natívát tartalmazó tájékoztatót tudomásul vette, utasítja a 
Polgármestert, a tényállás további tisztázására.

Ötödik napirendi pontként a Testület Braun Pál Domony, 
Dózsa Gy. út 10. szám alatti kérelmező telekvásárlási kérel
mét hagyta jóvá.

A Képviselőtestület az Aszód, Szabadság tér 3. sz. alatti 
épület I. emeletén lévő üresen álló bérleményét határozatlan 
időre Adamek Lajos vállalkozó részére kiutalta.

A Testület elfogadta az UNIKORNIS Kft. beszámolóját az 
OTP. Bankfiókos társasház építkezéséről.

A Képviselőtestület elutasította Szabó László isaszegi la
kos kérelmét, melyben kommunális folyékony hulladék elhe
lyezését kérte az aszódi telepen.

A Polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet Aszód 
gázellátásával kapcsolatban. A Képviselőtestület utasítja a 
Polgármestert, hogy a középnyomású vezetékes gáz beveze
tése ügyében a korábbi megbeszélések alapján keresse meg 
az Országgyűlési Képviselőt, hogy a döntés elhalasztása miatt 
interpellációt adjon be az Ipari és Környezetvédelmi Minisz
ternél.

Laukó Józsefné

ASZÓDI

Ismét az aszódi gimnáziumról (is)
Önkormányzati szemmel

Március 25-én és 26-án kétrészes cikk jelent meg 
Detre János lelkész úr tollából az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium visszaigénylése kapcsán. A cikk lényegé
ben a gimnázium reprivatizációjával és annak körül
ményeivel foglalkozik, s csak érintőlegesen hozza szó
ba a további egykori evangélikus ingatlanokat az 
1991. évi XXXII. tövény kapcsán. Az aszódi önkor
mányzat komplexen tekintette át az egyházi javak 
aszódi reprivatizációját. Külön kezelte az aszódi 
evangélikus gyülekezet tulajdonában volt, és általuk 
visszaigényelt ingatlanokat a déli evangélikus egyház- 
megyei ingatlanoktól.

Alapelvünk volt az egyezségek során, hogy az ingatlanokat 
mai reális árakon értékeljék, és az évek során az ingatlanokon 
bekövetkezett értéknövelő beruházásokat is elismerjék. így tart
juk elérhetőnek, hogy ma ne következhessenek be olyan egyol
dalú lépések, mint 1948-ban az államosításkor. Ehhez az 1991. 
évi XXXII. tövény tisztességes kereteket kínál.

Amit visszaadott
Az aszódi önkormányzat az így kettéválasztott érdekköröknek 

megfelelően az aszódi evangélikus egyházközség által visszaigé
nyelt ingatlanokat a törvény alkalmazásával visszaadta, erről 
megállapodást hagyott jóvá. Visszaadott, illetve helyettesítő in
gatlannal pótolt olyan egykori egyházközösségi vagyont, aminek 
visszaadására az 1991. évi XXXII. törvény nem kötelezte. Szem 
előtt tartotta azt az alapvető helyi érdeket, hogy a törvényi hézag 
nem hozza hátrányos helyzetbe az itteni evangélikus közösséget, 
hisz fontos, hogy a település polgárainak érdeke ne szenvedjen 
csorbát.

Az aszódi evangélikus egyházközség —  viták árán ugyan — 
elfogadta a megoldást.

A másik érdekcsoportban a déli evangélikus egyházmegyei 
érdekeketkeüeu összevetni az aszódi önkormányzati érdekekkel. 
Ebben a csomagban 6 ingatlan szerepelt. Közülük 1 nem az 
önkormányzat, hanem más vállalatok kezelésében van. Az egy
kori „kiserdő”  teniszpályát (a bozótos ingatlant) önként vissza
adta az önkormányzat, hisz ott semmi sem akadályozta a rende
zést. A többi ingatlan helyzete igen bonyolult. Lakások, múzeum, 
levéltár és a gimnázium működnek az ingatlanokban. Az 1991. 
évi XXXn. törvény lehetőséget ad kárpótlásra azoknak, akik el 
kell hogy hagyják azt az ingatlant, amit az egyház visszakap. így 
az egyházzal történt tárgyalások során ezt az álláspontot képvi
selte az aszódi önkormányzat, helyeselve az egyházi ingatlanok 
reprivatizációját, s azt, hogy az egyház ragaszkodik az egykori 
ingatlanaihoz.

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközép- 
iskola a legvitatottabb az ingatlanok visszaadása során.

Kastélyt ajánlott fel
Az államosítás után az eredeti iskolaépülethez szakközépisko

la, műhelyek, tornaterem, sportpályák és uszoda épült. Jelentősen 
kibővült itt az egykori gimnáziumi oktatás más profilokkal és 
lehetőségekkel.

Az aszódi önkormányzat úgy döntött, hogy ragaszkodik az 
önkormányzati középiskola működtetéséhez, és azt jelenleg más 
helyen nem tudja működtetni, ezért önként nem áll módjában 
visszaadni az egykori gimnáziumi épületet az egyház tualjdoná- 
ba. Ebben az esetben is a további lépésekhez és a megoldáshoz 
az 1991. évi XXXII. törvény nyújt lehetőséget. Az aszódi önkor
mányzat támogatja azt az egyházi igényt, hogy evangélikus gim
názium működjön Aszódon. Ennek érdekében egy önkormányzati 
ingatlant ajánlott fel, az egykori Széchenyi-kastélyt. Ennek az 
ingatlannak a forgalmi értéke közel azonos az egykori államosí
tott gimnázium jelenlegi forgalmi értékével. Ezt a megoldást 
pedig a tárgyalásaink során az egyház nem fogadta el. igen jó 
szolgálatot tenne a középfokú oktatásnak Aszódon két, egymás
sal versenyző középiskola és a lelkiismereti szabadság, választási
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lehetőséggel is párosulva a Galga völgyében, amelynek középis
kolája az aszódi gimnázium.

Az aszódi önkormányzat ilyen módon törekszik arra, hogy a 
törvénytói származó vagyonát — ami legalább olyan súlyú fel
adata, mint az evangélikus egyház számára a sajátja — , védje és 
működtesse a város polgárainak érdekében. Emellett bővíteni 
kívánja az iskoláztatási lehetőségeket is Aszódon, elsősorban a 
környező települések és saját polgárai érdekében.

A város elemi érdeke
Végül is az is elemi érdeke Aszódnak, mint az volt a korábbi 

években is, hogy konszenzusban éljenek az emberek. A különbö
ző csoportok érdekeit úgy kell egyeztetni, hogy az ne csorbítsa 
sem a más, sem pedig a teljes közösség érdekeit. Az önkormány
zat elhatározott célja ez, amit úgy kíván megvalósítani, hogy a 
viták eredményeként Aszód folyamatosan fejlődjön tovább, pol
gárainak megelégedésére.

Bagyin József 
polgármester

Megjelent: Pest megyei Hírlap (Gödöllői Hírlap) 1992. 
május 5. kedd

Dr. Jólesz József 
tájékoztatója

1. A társadalombiztosítási kártyákat lehetőleg július 
1-ig adják le választott orvosuknak!

2. Természetesen aszódiak is választhatnak más község
ben vagy városban családorvost, kérdés, hogy annak 
van-e értelme (orvos elérhetősége, közlekedés, sür
gősség stb.).

3. Csak jelenleg körzeti orvosként dolgozó orvosnak 
adhatók le a kártyák. így Aszódon a 14 éven aluliak
nak Dr. Horváth Anna, a felnőtteknek Dr. Lóska 
Izabella és Dr. Jólesz József áll rendelkezésükre.

4. Az érvényes rendeletekkel összhangban kérjük, hogy 
az eddigi körzethatárokat tartsák be, ettől mindkettők 
csak nagyon indokolt esetben vagyunk hajlandók 
eltérni.

5. A körzethatár a Berek, Kondoros tér, Csíki L u. 
vonala. Az ettől 3p.-Kartál felé eső rész Dr. Lóska 
T.körzete, a Hatvan-Kartal leié eső rész Dr. Jólesz J. 
körzete,

6. Ellátásra mindenki jogosult.
7. A szakrendelések július 1. után is az eddigiek szerint 

működnek.
8. Aszódon hétköznap „változó telephelyű összevont 

ügyelet" működik:
~Mj. hétfő: Dr. Jólesz lakásán 

kedd: Dr. Lóska lakásán 
szerda: Dr. Jólesz lakásán 
csőt.: Dr. Lóska lakásán 
péntek: vagy egyik, vagy másik.
Ezeket az ügyeleteket csak aszódi betegek vehetik 
igénybe. Az orvosok lakásánál írásos tájékoztató van 
mindig.
Szombat-vasár nap-ünnepnap a rendelőintézetben 
központi ügyelet működik, ezenkívül szombat d.e. 
fogászati és gyermekgyógyászati ügyeleti rendelés is 
van.

9. Kérdéseikkel keressék meg a körzeti orovosokat és a 
körzeti gyermekorvost

10. Köszönöm a segítséget azoknak a betegeimnek, akik 
időt és fáradtságot áldoztak arra, hogy másoknak 
megkönnyítsék a tb.-kártyák leadását!

Dr. jólesz József

Pályázati felhívás
Az Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma ismét közzéteszi 

pályázati felhívását.
Az 1992. II. 29-ig meghirdetett pályázatok elbírálása 

után az éves keretösszegből (500.000 Ft) még kb. 180.000 
Ft megmaradt.

így lehetőség nyílik még a második félév során is az 
ifjúság kulturális, önképzőköri, tömegsport stb. rendezvé
nyek támogatására, az alábbi pontokban részletezve:

Közművelődés, hagyományápolás
-  ifjúsági klubok, szakkörök, mozgalmak, egyéb köz- 

művelődési formák anyagi támogatása.
-  szabadidős programok segítése
-  az ifjúságot érintő, ezzel a korosztállyal foglalkozó 

hagyományőrző akciók, programok, együttesek működé
sének anyagi támogatása, kiadványok megjelentetésének 
segítése.

-  a múlt feltárását szolgáló, fiatalok által írott dolgoza
tok pályamunkák anyagi segítése.

Tömegsport
-  sportolási feltételek (játszótér létesítése, sportpálya 

javítására irányuló kezdeményezések támogatása)
-  szabadidős (hétvégi, szünidei stb.) sportversenyek, 

sporttevékenységek rendezésének anyagi támogatása.

Környezetvédelem
Egyéb

-  a felsorolt témák között nem szereplő de a pályázat 
céljával azonosuló kezdeményezések felkarolása, támoga
tása.

-kiem elt támogatást kaphat egy olyan az ifjúság széles 
rétegeit megmozgató rendezvény, vagy rendezvénysoro
zat, amely konkrét programot is kínál akár többszáz fiatal 
részére.

Kérjük a program, kezdeményezés rövid tartalmi leírá
sát, teljes költség irányát, amelyhez a támogatást kéri.

Kérjük jelezni a saját és más -  külső -  forrásokból 
esetleg rendelkezésre álló anyagi fedezetet, valamint az 
alapítványtól kért támogatás felhasználásának tervezetét.

A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollek
tívák az Aszód Polgármesteri Hivatal „Ifjúságért Alapít
vány”  Aszód, Szabadság tér 9. címzéssel egy gépelt pél
dányban adhatják be. A pályázat beérkezési határideje: 
1992. június 20.

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium döntéséről a 
pályázók írásban értesítést kapnak.

Ifjúságért Alapítvány 
Kuratóriuma

Jánosi tervek szerint felújítva, átalakítva
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Képviselői portré
1. Megkérlek mutatkoz

zál be!
Kovács T amás vagyok, 26 

éves villamos üzemmérnök. 
Családi állapotom nős, van 
egy 14 hónapos csodálatos 
kisfiam. Feleségem pedagó
gus, a domonyi általános is
kolában tanít, jelenleg 
GYED-en van. Az Ipari Mű
szergyárban dolgozom mint 
fejlesztőmérnök. Feleségem 
szüleinél lakunk, családi há
zunkat idén tavasszal kezd
tük el építeni.

2. Hogyan lesz egy —  tulajdonképpen kezdő —  mér
nökből önkormányzati képviselő? Szándékodban áll-e 
megmaradni a „politikai”  pályán?

A kettő azt hiszem nem zárja ki egymást. Abban a 
szerencsében volt részem, hogy részt vehettem az aszódi 
„többpártrendszer”  kialakulásában, kialakításában. Ma
napság sokan harcos ellenzéki múltjukat hangoztatva szid
ják az elmúlt rendszert, akkor valahogy kevesebben vol
tunk. De az is lehet, hogy az én memóriám könnyen felejt. 
Az MDF aszódi szervezetének alapító tagja voltam, aztán 
útjaink szétváltak, majd az SZDSZ aszódi csoportjának 
megalakulásánál segédkeztem. Akkor — két évvel ezelőtt 
— ez nem jelentett olyan nagy különbséget mint ma. Az 
SZDSZ helyi ügyvivője lettem, így számomra természetes 
volt, hogy az új politikai rendszerben tisztséget kell vállal
nom. Hiszen ezt akartuk, ezért dolgoztunk. Nagyon elszo
morított, hogy azok közül, akikkel a rendszerváltásért te
vékenykedtünk nagyon kevesen vállalták a nyilvános sze
replést, az ilyenfajta társadalmi tisztséget.

Ami a politikai pályát illeti, a választásokig hátralévő 
két évet végig szeretném dolgozni, aztán a választók el
döntik hogyan tovább. Ha ismét kiérdemiem a bizalmat, 
akkor vállalom.

3. Valahogy leült a volt szovjet laktanya ügye. Milyen 
lépéseket tesz, tehet a Képviselőtestület?

Természetesen engem is bosszant, hogy egy értékes 
ingatlan együttes majdnem egy éve üresen áll, az állaga 
folyamatosan romlik, az őrzése komoly összegeket emészt 
fel. Sajnos eddig az Önkormányzat tehetetlen volt, hiszen 
a város tulajdona „csak” az a földterület, amin a laktanya 
fekszik. Az épületek, így a lakások felett a kormány va
gyonkezelő szervezete rendelkezik. Mivel az orosz fél 
vagyonfelmérése irreálisan magas volt, újabb felértékelés
re kerül sor, ami most van folyamatban. Ebben az esetben 
is azokba a falakba ütközünk, ami korlátozza az önkor
mányzatok csak szavakban széles körű szabadságát. Va
gyis nem rendelkezünk teljes körűen a város tulajdona 
felett, igazi beleszólásunk nincs ezekbe a dolgokba. Meg
próbáltuk vállalkozásban hasznosítani, nem rajtunk mú
lott, hogy nem sikerült. Azóta is folyamatosan keressük a 
vállalkozókat, nem mondhatom, hogy egymásnak adnák a 
kilincset... Rövidtávon a legfontosabb, hogy a volt tiszti 
lakásokat megszerezzük, és a rászorulóknak, lakásra vá
róknak kedvezményes áron — figyelembe véve a lakások 
igen lepusztult állapotát — eladjuk.

4. Ott állnak a Lakótelepen az üres lakások. Az

Önkormányzat pedig lakáshiányban szenved. Nem 
tudja szanálni az életveszélyes házakat, nem tud lépni 
üzleti ügyekben mert nem tud lakáscserét fölajánlani. 
Milyen kiutat látsz?

A Lakótelepi honvédségi lakások nem a város tulajdona. 
Azok felett a HM rendelkezik, az Önkormányzat legfel
jebb vásárolhatna belőlük, erre azonban nincs pénze a 
városnak. Bár egy kissé furcsának tartom a logikát: a 
lakások az adófizetők pénzéből épültek, és most az adófi
zetőkkel vásároltatják meg. Ezt nevezik dupla haszon
nak... Azt sem értem igazán, amikor tucatszám állnak 
üresen a lakások, a honvédség sok tízmillióért épített újab
bakat. Ugyanakkor folyamatosan panaszkodnak, milyen 
kevés pénz jut a honvédelemre. Véleményem szerint az 
Önkormányzat inkább „lakástúltengésben” szenved. Hi
szen a meglévő lakásállomány is óriási terhet jelent. A 
lakbérek még az üzemeltetés költségeit sem fedezik, fel
újításra már egyáltalán nem jut. Tavaly például a kb. 400 
önkormányzati lakásra 500 ezer Ft felújítási alap jutott. Ez 
alig több mint 1000 Ft/lakás. Elkeserítően kevés. A lakbér
fizetési morál egyre rosszabb, olyanokan van több tízezer 
forint lakbértartozásuk, akikről nem is gondolná az ember. 
Tehát minél több lakást el kell majd adni, a költségek 
innentől a tulajdonosokat fogják terhelni. Úgy gondolom 
mintegy 100 lakást fenn kell tartani szociális, szolgálati 
stb. célra, a többitől a város érdekében minél gyorsabban 
meg kell szabadulni.

5. Gödöllő és Aszód a két „szomszédvár”. Igaz Gö
döllő már kőbástyákkal erődített vár, Aszód meg már 
csak palánk. Én Gödöllő menedzselését profinak tar
tom, milyennek tartod Aszódét?

A múlt rendszerben, az ún. „kijárás”  parlamenti viszo
nyokból Gödöllő igen sokat — mondhatni mindent — 
profitált. Hiszen Cservenkáné elvtársnő sok mindent kijárt 
Gödöllőért. Ez sajnos ma sem változott. Gödöllő ma az 
MDF egyik fellegvára, MDF-es országgyűlési képviselő
je, MDF-es polgármestere van. Már csak az elkövetkező 
választások miatt is mindent megtesznek a város érdeké
ben. Aszódnak megint csak a másodhegedűs szerep jutott. 
Ugyan MDF-es, tehát kormánypárti képviselőnk van, aki 
fontos posztot tölt be a Parlamentben, saját frakciójában, 
de ez számunkra előnyt nem jelentett eddig. Lásd gázprog
ram, telefon stb. Gödöllő menedzselése valóban profi ab
ból a szempontból, hogy kihasználták és kihasználják a 
politikai rendszerből fakadó előnyöket. Minket a múltban 
csak becsaptak, ma egyszerűen tudomást sem vesznek 
rólunk. Ez részben Aszód rossz menedzselésének róható 
fel, részben rajtunk kívülálló okoknak. Eddig ezen nem 
sikerült változtatni.

6. Van ifjúságpolitikája a Képviselőtestületnek?
Igazi ifjúságpolitikája nincs. Őszintén szólva két év alatt 

időnk sem volt foglalkozni ezzel. A testületi munka 90%-a 
azzal telik el, hogy az intézmények működéséhez szüksé
ges pénzt előteremtsük, a pótlólagos és jogos igényeket 
kielégítsük.

7. Te az Aszódi Tükör indulásától kezdve kisebb-na- 
gyobb megszakításokkal folyamatosan írsz a lapban. 
Mi a véleményed róla?

Fontosnak tartom a helyi közéletet és ennek elsőszámú 
színtere a helyi újság. Szükség van rá és minden támogatást 
megérdemel. Színvonala olyan, mint amilyenné mi, aszó
diak tesszük. Nekünk írják, rólunk szól, magunkat látjuk 
benne... Hiszen a neve is Tükör.

Köszönöm a beszélgetést.
Asztalos Tamás
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Sajtó- és Tájékoztatási Főosztály
A bűnözés utóbbi két évben tapasztalt igen jelentős növeke

désére, összetételének kedvezőtlen változására, a polgárok ön
védelmi reflexének gyengeségére, a társadalmi alapú bűnmege
lőzéshez szükséges infrastruktúra hiányosságaira való tekintet
tel a Belügyminisztérium Sajtó- és Tájékoztatási Főosztálya a 
Honvédelmi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági 
Koordinációs Titkársága, a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium, a Népjóléti Minisztérium és a „Budapest Közbiztonsági 
és Módszertani Központ”  Alapítvány támogatásával újságírók 
részére

egyéni sajtópályázatot ír ki 
BŰNMEGELŐZÉS

témakörben. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a 
bűnözéssel szembeni lehetséges védekezési módokra, a bűnö
zés társadalmi okaira, és segítse, hogy a helyi társadalmakban 
mielőbb kiépüljenek a hatékony bűnmegelőzéshez elengedhe
tetlen társadalmi önszerveződések.

A pályázatot az alábbi kategóriákban írják ki a kezdeménye
zők és támogatók:

1. Országos terjesztésű napi- és hetilapokban,
2. megyei, helyi napi- és időszaki lapokban megjelenő 

publikációkra.
3. A magyar Televízióban és helyi televízióban,
4. a Magyar Rádióban és helyi rádiókban sugárzott műsorokra.
Az első két kategóriában pályázni lehet minden olyan kötet

len műfajú írással, amely 1992. március l .é s  október31. között 
jelenik meg. A pályázaton való részvétel feltétele legalább négy 
ilyen cikk beküldése.

A televíziós és rádiós kategóriákban a jelentkezés feltétele, 
hogy az említett időszakban sugárzott műsor(ok) (ossz)ideje 
legalább 10 perc legyen.

A pályázat díjai: 
valamennyi kategóriában:
1 db I. díj 50 ezer Ft
2 db II. díj 30 ezer Ft
3 db III. díj 20 ezer Ft

A pályázat kiírói különösen ajánlják az alábbi témákat:
-  Az önkormányzatok és a polgárőrségek bűnmegelőzési 

tevékenysége
-  A betöréses lopások elleni védekezés lakossági lehetőségei
-  Veszélyhelyzetek felismerése, viselkedési alternatívák 

megválasztása rablások és más erőszakos bűncselekmények 
megelőzése érdekében

-  A hazai narkománia megelőzésének lehetőségei, drogelle
nes propaganda

-  A gyermekek védelmében. Humán segítő szolgálatok, ne
velési tanácsadók, családsegítő központok, civil szervezetek 
lehetőségei a korosztályhoz kapcsolódó bűnmegelőzésben.

Szakmai segítségért, témajavaslatért az újságírók az ORFK 
Bűnmegelőzési Osztályához, illetve helyben a megyei rendőr
főkapitányságok, rendőrkapitányságok bűnmegelőzési alosztá
lyaihoz fordulhatnak.

A pályázat beadási határideje: 1992. november 20.
Kérjük, hogy a publikációkról, illetve a sugárzott műsorokról 

szóló dokumentációt (a megjelent cikkek fénymásolatait, a 
sugárzott műsorok hang- illetve videofelvételeit) a következő 
címre juttassák el:

Belügyminisztérium Sajtó- és Tájékoztatási Főosztály 
Budapest, V., József Attila u. 2-4.

Postafiók 314. 1903
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, a nyilvános ered

ményhirdetésre 1992. december 15-ig kerül sor.
Budapest, 1992. február 28.

Kilopják a szemünket
(Elindult az agyam)

Én nem vagyok vallásos, legalábbis a hagyományos 
értelemben nem. De ismerem a tízparancsolatot és aszerint 
élek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ki van füg
gesztve Mózes táblája az ágyam fölé és minden nap meg
nézem, hogy mi az, ami Istennek tetsző, s mi az, ami bűn. 
Hanem egyszerűen a tízparancsolat én vagyok. Vagyis, 
hogy nem vagyok képes másképpen élni.

Éz jutott eszembe, amikor egyik reggel azt vettem észre, 
hogy a házunk előtt lévő közös kis zöldterület szélére 
kiültetett muskátlimnak lába kelt. És ekkor első haragom
ban -  ami viszont ezt a bölcs mondást igazolja: a harag 
rossz tanácsadó -  bűnt követtem el, mert mindazokkal, 
amiket akkor hirtelen gondoltam, vétettem a tízparancsolat 
ellen.

Mondhatná valaki: mi az egy vacak virág?! Lehet, hogy 
ez valóban nem nagy dolog, de a pohár is meg tud telni a 
legkisebb cseppektől is.

Egyszerűen kétségbeejtő a helyzet, tele vannak a min
dennapjaink ilyen „csekélységekkel” és persze sajnos 
komoly dolgokkal is. És nem tud minden kis és nagy 
bűnözőt sem a rendőrség, sem a minden elismerést és 
állampolgári köszönetét megérdemlő önkéntes polgárőr
ség „lekapcsolni” . És bár valóban nem élünk úgy, mint 
Marci Hevesen, mégsem hibáztatható csakis a múlt rend
szer -  ami, kétségtelen, arra inspirált minket, hogy tudato
suljon bennünk: két vége van a dolgoknak, s ha közülük 
az egyik könnyebb, akkor feltétlenül azt ragadjuk meg - ,  
sem pedig a jelenlegi -  mely látványosan napról-napra 
termeli a szegényeket -  hanem az ember öntörvényei, 
vagyis azok teljes hiánya.

Nem igaz, hogy aki dolgozni akar, az ne tudna valami
lyen munkát vállalni, s nem igaz, hogy a munkanélküli 
segélynek, a szociális segélynek, a nevelési segélynek, stb. 
-  vagyis a tisztességes állampolgárok által (korántsem 
önkéntes alapon összeadott), sokszor kemény munkáv al és 
keservesen megdolgozott pénzének -  az egyetlen útja a 
kocsmába kell vezessen, hogy aztán a kenyér bűnös úton 
kerüljön az asztalra.

Ferenczi Anna

Reklám
a halálkanyarban

Belátom, fontos dolog a reklám. Sőt vallom: a jó bornak 
is kell cégér. De meg kellene gondolnunk, hogy hova 
engedünk reklámot elhelyezni! Mert engem nagyon meg
döbbentett, amikor megláttam, hogy a gimnázium kartali 
úti kapuja mellett egy óriási méretű reklámfal hívja fel 
magára a figyelmet, pontosabban vonja el esetenként a 
gépjárművezetők figyelmét a forgalomról.

Ebben a kanyarban évente sok baleset van. Gyakori a 
halálos áldozatokat követelő baleset is. Sokan lettek özve
gyek, árvák az itt bekövetkező karambolok következté
ben! Muszáj volt éppen itt elhelyezni ezt a reklámot?

Bizonyára bevételt jelent a városnak vagy valamelyik 
intézménynek. Nem tudom, hogy kinek. Szivem szerint 
letépném a reklámot, mert veszélyes, de nem tehetem, mert 
az állampolgári fegyelem kötelez. Ezért fordulok ahhoz, 
akire tartozik, hogy szüntessék meg ezt a reklámfalat. 
Annál is inkább, mert a jelek szerint dinamikus, gyakran 
cserélődő reklámozási módszerre lehet számítani. Ez pe
dig azt eredményezi, hogy mindig új hirdetés fogja elvonni 
figyelmünket, nem lehet úgy elhajtani mellette, hogy oda 
sem nézek, mert már ezerszer láttam. Aztán jön a csattanás!

Hónig Antal
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Hamis természetgyógyász próféták 
-  kontra hivatásos fölkentek

Jelen lap ez év márciusi számában olvastam Jólesz Jó
zsef doktor kissé elfogult gondolatait a hivatalos orvoslás 
és a megújuló, kialakulóban lévő természetgyógyászat 
összevetéséről.

Mondandója támogatására dupla terjedelemben idézi az 
Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalását az Or
vosi Hetilapból. Bárki láthatja, hogy az utóbbi szöveg nem 
egészen és főleg nem csak arról szól, aminek alátámasztá
sául idéztetik, miszerint a környékünkön működő, termé
szetgyógyászati módszerekkel gyógyító személyek a be
teg emberek hiszékenységével és bizalmával visszaélő, 
tanulatlan, tisztességtelen, nyerészkedő, kuruzsló dema
gógok, ráadásul még magyarul sem tudnak.

A gyógyhatás elsősorban nem nyelvi kérdés. A betegsé
gek nem tisztelik a határokat. A lelki hatás eszközeként 
persze fontos lehet a beszéd, de vajon hány magyar orvos 
alkalmazza a jó szót gyógyításban? Az orvosi plénum 
ellenzi és elitéü a gyógyhatásúnak „hitt”  szerek nagyha
tású gyógyszerként való propagálását. Nemzetközi vizsgá
lati procedúrák, érvényes rendelkezések, illetékes minősí
tések nélkül ne lehessen ... stb.

Egyetértünk, de kérdőjelek sorakoznak. Évente vajon 
mennyi azon betegek száma, akik vizsgált, engedélyezett 
gyógyszerek mellékhatásainak következményeként hal
nak meg?

Vagy nemrégiben több helyütt előforduló gerincfesték
anyag haláleseteit hova tegyük?

Az agyonhallgatott orvosi műhibák, a politikai pszichi
átria esetei, és sorolhatnánk tovább a bizalmatlanság érle- 
lődésének múltbéli és jelen kiváltó okait. Helyi példákról 
is hallani. Rendelési idő durva megsértése, betegállomány, 
leszázalékolás fölajánlása, hálapénz elvárása, stb. Persze 
lehet, hogy mindez csak szóbeszéd, de vannak olyan orvo
sok is, akikről az ellenkező hír járja, mégpedig az, hogy 
pontosak, lelkiismeretesek, megbízhatóak, barátságosak, 
korrektek. Tisztelet és hála nekik. Ha megrendült a hit az 
orvosokban, jórészt maguknak köszönhetik.

Meggyőződésem, hogy a jó orvosoknak eztán sem kell 
félteniük a betévő falatjukat és egyéb javaikat sem. Aki 
viszont csak a diplomájával akar takarózni, elképzelhető, 
hogy kiegészítő foglalkozások után kell néznie, hogy igé
nyei szerint megélhessen.

A beteg ember mindig kiszolgáltatott volt, de a rendszer- 
váltás előtt méginkább jellemző volt. Most legalább vá
laszthat orvost is természetgyógyászt is, akár egy személy
ben a kettőt. Bár Jólesz doktor e lap májusi számában 
kijelenti, hogy csak őt és Lóska doktornőt szabad válasz
tani Aszódon, és előzékenyen fölajánlja a betegbiztosítási 
lapok gyűjtéséhez ismeretségi körét, valamint a körzetha
tárok betartását is megszabja, teljesen önkényesen. Holott 
jogában áll bárkinek bármely, akár a kartali vagy hatvani 
körzeti, vagy más üzemi orvosokkal való érvényesittetés, 
a szabad orvosválasztás.

Az állítólagos tájékoztatás a fenti témában megvalósítja 
a félrevezetés kategóriáját A rendeletek útvesztőiben já
ratlan emberek elfogadják a tekintélyszemély által írtakat. 
Itt fölmerül a lapszerkesztők felelőssége.

Visszatérve az eredeti témához, Jólesz doktor márciusi 
írásában jelentős hangsúlyt kapott az anyagiasság, a gaz
dasági szemlélet. „Az áruk és szolgáltatásuk értékükön 
kell, hogy gazdát cseréljenek.”  A gyógyítótevékenység 
nem csak, és főleg nem elsősorban áru. Abban sem értünk 
egyet, hogy párperces hókusz-pókusz több ezerért. Bizo
nyára olyan is akad, és lesznek szélhámosok a természet- 
gyógyász jelmezében működők között is. Addig jár a 
korsó... nem kell félni és félteni. Nem hiszem, hogy a 
doktor úr nem hallott volna olyan betegekről, akikről már 
lemondott a tudomány és egy „mágus”  segítségével újra 
egészségesek lettek.

Mennyi egy ilyen gyógyítás értéke? Ezer? Százezer?
Az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása azt 

is kimondja, hogy az orvosi és természetgyógyász tevé
kenységnek összehangoltnak, koordináltnak kell lennie, 
hogy vannak még gyógyíthatatlan betegségek, hogy az 
emberközpontú orvoslás még nem valósult meg, hogy 
lehetővé kell tenni szabályozottan a hagyomány szerinti 
gyógyító eljárások elérhetőségét.

A Föld életében válságjelek mutatkoznak.
A Föld beteg, szennyezett. A pusztán természettudomá

nyos orvostudomány zsákutca a gyógyítás számára.
Május 20-24-ig nemzetközi orvos-természetgyógyász 

kongresszust tartanak Budapesten, ősszel várhatóan egy 
újabbat

Az egészségügy integrálja a természetgyógyászatot Ez
zel közelít C. G. Jung gondolatához, mely szerint „A 
tudománynak szolgálnia kell...” .

Kovács Lajos, magyar állampolgár

A pontos tájékoztaiás érdekében megkeressük Jólesz doktor 
urat. Válaszát a következő számban olvashatják!

Szerkesztő
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Gyermeknap ’92
Május 31 -én második alkalommal rendeztük meg a Helyőr

ségi IQubbal közösen nagyszabású rendezvényünket, a gyer
mekek majálisát —  a Gyermeknapot

A sok változatos program kedvére volt a gyerekeknek. 
Őszintén örültünk annak, hogy az idén nagyon szép műsort 
adtak óvodásaink és iskolásaink!

Kedves volt, és azt gondolom tetszést aratott a Honvéd 
Művészegyüttes két művészének zenés já ték o s műsora, illet
ve Fábián Éva koncertje.

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik támogatták és 
szponzorálták az idei Gyermeknapot!

Adamek Lajos vállalkozó 
Adamek Lajosné vállalkozó 
Barlai Gyula kiskereskedő, vállalkozó 
Búzás János kiskereskedő, vállalkozó 
Farkas Imre vállalkozó 
Galga Önálló Vezetésbiztosító Ezred 
Ipari Műszergyár 
Jermi István vállalkozó 
Könyvesbolt
Művelődési Ház Nyugdíjas Klubja 
Nagy Józsefné vállalkozó 
N ívó Kft.
Radyk György kiskereskedő 
Szabó Lászlóné kiskereskedő 
Szovics Pál kiskereskedő 
Takács István vállalkozó 
Tukora Miklósné kiskereskedő
Szeretettel megköszönöm minden pedagógusnak, óvónő

nek azt az önzetlen segítséget, melyet a Gyermeknapon nyúj
tottak!

Reméljük mindenki jól érezte magát és nagyon várja már a 
3. Gyermeknapot!

Pardi Lászlóné

FIGYELEM! A Városi Könyvtár június 1-től 
július 15-ig leltár és festés miatt zárva tart Ez idő alatt a 
lakótelepi fiókkönyvtárunk zavartalanul üzemel -  a meg
szokott időben -  hétfőn és csütörtökön 14-18 óráig.

Helyreigazítás
Kötéltánc címmel akár egy rovatot is indíthatna a szerkesztő, 

melyben azon igyekezetéről számolna be, miként próbálja elven
ni a dolgok élét, miként próbálja jó mederőrként medrében tartani 
a sok esőzéstől olykor hullámossá dagadó patakot.

Természetesen nem az a cél, hogy a Tisztelt Olvasó feje a 
szerkesztő szentenciáitól zsongjon! Az újság magáért kell hogy 
beszéljen! Mindamellett a szerkesztő is csak egy ember, tévedé
seivel, erényeivel. Szándékától olykor függetlenül követ el hibát 
miközben ráspollyal a kezében gömbölyíti a sarkokat.

A keserűvízzel töltött poharat kiürítem —  értsd: megiszom! 
Teszem ezt minden Olvasóért, hogy a bizalmát, melyet az újság 
tisztaságába vet megtartsam és teszem az Aszódi Tükör érdeké
ben, hogy hitele ne csorbuljon!

A legutóbbi számban „Szerkesztői megjegyzés” cím alatt 
olvashatták soraimat, melyben Bán Mihályné cikke resüméjét 
adtam és egyben minősítettem. A cikk közlése nélkül kritikai 
megjegyzésemmel nem minősíthettem volna annak íróját, ponto
sabban a véleményét!

Ezúton elnézést kérek Bán Mihálynétől, hogy az ügybuzgalom 
szürkehályogja takarásában megbántottam!

I Asztalos Tamás

ERDŐJÁRÓK FIGYELMÉBE! 
Kullancsok á l t a l  te r je d ő  

agyveló'gyulladás e llen i  védőoltás 
— Jó le sz  d o k to r r a l  tö r té n ő  

m egbeszé lé s  u tá n .

A Gerersdorfban rendezett kiállítás 
katalógusának címlapja

BÖLCSESSÉGBOGÁNCSAIM
16 Az a ház, amire már összegyűlt a pénzed, már nem annyiba 

kerül.
16 Aki mindig kényelemre törekszik, nehezen viseli el a kényel

metlenséget.
16 Rokonaid segítőkészsége soha nem lépi túl az általad elvárt 

mértéket.
16 Még mindig nem érkezett el annak az ideje, hogy a fellegekben 

járjunk.
16 Az ember hamar leveti inteligenciáját, ha feleslegessé válik.
16 Minden nosztalgiázás gátolja a cselekvőkészséget.
16 A zene nem ismer határokat még a falon is átmegy!
16 Az álmatlanság is képes gondolkodásra késztetni.
16 Az ellenségeid akkor a legaktívabbak, ha bajban vagy. A 

barátaid akkor keresnek fel, ha jól megy sorod.
16 Minden tudás forrása a szorgalom.
16 A legtöbb ember a másik kárára tud eredményes lenni.
16 Az ellopott napló akkor sem a tied, ha nálad van.
16 Mielőtt eltipornának nem árt, ha két szót szólsz: ne bánts!
16 A megerőszakolt lány jobban szégyelli magát, mint a tettes.
16 Az igaz problémának nincs megoldása, csak meg kell próbálni 

elviselni.
£ A nehéz sorsú emberek némelyike megpróbálja mások életét 

is elviselhetetlenné tenni.
16 Aki a Tízparancsolatot betartja nem kell, hogy más törvénytől 

féljen.
16 A kimondott szó megmásítható, a leírt szó felül-írható, ha 

piszkozatban van!
16 Ha az ösztönök, és az értelem harmóniáját meg tudjuk terem

teni, elmondhatjuk, hogy boldog emberek vagyunk.
Laki
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MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
A MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSA

Héfőtől-péntekig: 9.00-18.00 óra 
Szombaton: rendezvény esetén 

Vasárnap: szünnap

IFJÚSÁGI KLUB PRESSZÓ 
NYITVATARTÁSA:

Hétfőtől-szombatig: 18.00-23.00 óra 
Vasárnap: szünnap

Felhívás  
nyári táborra

A Művelődési Ház földszintjén működő 
TOTÓ-LOTTÓ iroda nyitvatartási rendje

Hétfő: 9 -14 óra
Kedd: 9-17 óra
Szerda: 9-18 óra
Csütörtök: 9-17 óra
Péntek: 8.20-15.30 óra
Ebédszünet 12-12.30 óra

Jelentkezéseket várunk a szeptemberben 
induló nyelvtanfolyamokra:

Német kezdő:
2.500 Ft/40 óra/fő 
Indul: 15 fő jelentkezése esetén 

Német középhaladó:
3.000 Ft/40 óra/fő

Hasznos időtöltés -  kellemes szórakozás
AUGUSZTUS 5 -  AUGUSZTUS 14-IG 

Kedves Gyerekek!
A Művelődési Ház nyári táborba hív, vár Benneteket! A 

tábor ez évben kísérleti jelleggel indul, így egyelőre 1 turnust 
tudunk csak fogadni. 20 fő (9-13 év között) jelentkezését 
várjuk.

A tábor időpontja: 1992. augusztus 5-14. (10 nap)
Változatos érdekes programokat kínálunk Nektek.
Célunk: a közös szórakozás, barátkozás, játszva tanulás
M it nyújtunk Nektek?
-  közös kirándulások
-  hasznos tudnivalók, főzés, kötés, horgolás, stoppolás
-  illemtan, vendégvárás
-  kertészkedés
-  egészségvédelem
-já té k , játék, játék!!! vetélkedés, stb.
A tábor helye: a Lakótelepi volt gyári óvoda területe.
Ellátás: A tábor nem bentlakásos. Reggeli és vacsora ott

hon. Tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk.
A 10 napos tábor költsége 500,- Ft/fő
Jelentkezés, érdeklődés és bővebb felvilágosítás a Művelő

dési Házban.
Mivel csak 20 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjé

ben fogadjuk a résztvevőket.
Jelentkezni: 1991. VI. 30-ig a Művelődési Házban lehet!

Szakmunkás vizsgára felkészítő tanfolyam 
kőműves, festő, ács-állványozó szakmában

Jelentkezési feltételek: betöltött 20. életév, 8 ált. iskolai 
végzettség, 4 év szakmai gyakorlat igazolása, érettségivel 
rendelkezők esetében 2 év

A felkészítő tanfolyam tananyaga: szakmai ismeret, anyag- 
ismeret, szakrajz, matematikai (szakszámtan), fizika, történe
lem.

A hallgatók a tanulmányi év végén osztályvizsgát tesznek. 
Sikeres osztályvizsga esetén lehet szakmunkás vizsgára je 
lentkezni!

A tanfolyamra jelentkezés; illetve bővebb felvilágosítás a 
Művelődési Házban -  Pardi Lászlónénál.

A tanfolyam indulásához min. 15 fő jelentkezése szüksé
ges.

A tanfolyamokat szeptemberben kívánjuk indítani.
Irányár: 10.000,- Ft

Indul: 10 fő jelentkezése után 
Angol kezdő:

2.500 Ft/40 óra/fő 
Indul: 15 fő jelentkezése után 

Angol középhaladó
3.000 Ft/40 óra/fő 
Indul: 10 fő jelentkezése után 

A tanfolyamokra a Művelődési Házban lehet jelentkezni 
személyesen vagy telefonon (Aszód 9).

SZAKMUNKÁSKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ 
TANFOLYAMOK

Már most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptemberben in
duló szakmunkásképző tanfolyamokra:
ABC áruházi eladó:

-  1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség íélelmiszer, ruházati, iparcikk)
-  15. betöltött életév!
-  Irányár: 20.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

Szakács szakmunkásképző
-  1 éves, 8 ált. iskolai végzettség,
-  17. betöltött életév!
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj +  vizsgadíj + tananyag) 

Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam
-  1 éves,
-  gimnáziumi érettségi vagy szakirányú szakmunkás bi

zonyítvány,
-  középfokú végzettséget nyújt
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam.
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 á lt isk. végzett

ség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft.

Középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (12 tonna/óra)
-  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.)
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MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Gondolatok 
egy hangverseny 

kapcsán...
Május 21-én a Podmaniczky kastély dísztermében -  a 

Petőfi Múzeum kezdeményezésére indított- hangverseny- 
sorozat 2. koncertjére került sor.

Ez is és az április 23-i első koncert is nagyon szép volt. 
A zenei élményhez még külön hozzájárult a díszterem 
csodálatos szépsége. Az ember valóban úgy érezhette ma
gát, mint egy régi úri kastélyban és csupán az öltözetünk 
jelezte, hogy a XX. század végén járunk.

Zenehallgatás közben -  akkor is, ha az ember átadja 
magát a zene varázsának -  csaponganak a gondolatok. 
Legalábbis bennem felmerült jó néhány: jogos-e vajon 
sokak szemrehányása, miszerint itt Aszódon nincs semmi
féle szórakozási, művelődési lehetőség, amikor a szerve
zett rendezvényeken minimális a látogatottság. Hol van
nak ilyenkor ezek az emberek? Hol vannak az elégedetlen
kedők? Nemcsak a hangversenyről van szó és nemcsak a 
Művelődési Ház által szervezett programokról. Ugyan
ilyen az érdektelenség a Helyőrségi Klub és a Petőfi Mú
zeum rendezvényein is. Sokszor elbizonytalanodom, ta
nácstalanná válók: érdemes ezt csinálni? Van egyáltalán 
értelme? Tudják-e vajon azok, akik csak bírálni tudnak, 
hogy egy-egy ilyen rendezvény mögött mennyi munka 
rejlik...

Aztán megint új erőre kapok, és nem törődve az ilyen 
jellegű kritikákkal, folytatom tovább „csakazértis” . Mi 
éltet? Mi adja vissza a hitem? Talán az, hogy azért mindig 
akad legalább egy ember, aki ugyanazt érzi mint én, és 
megpróbálja tenni az igazi dolgát. Mondjuk-jelen esetben 
-  egy igazi pedagógus, aki számára fontos, hogy a keze 
alatt lévő gyerekek többet is kapjanak és tanuljanak. Mert 
nem szégyen a műveltség! Az intelligens, művelt ember 
mindig is igényesebb környezetére. Szépek nagyon a gon
dolatok, melyeket a gyerekek a „Kedves, szép városom” 
című pályázatra írtak: művelődési központ, kultur-cent- 
rum létrehozása stb. De kinek? Miért? Ha nem élnek a 
felkínálta lehetőségekkel sem!

Pardi Lászlóné

Közlemények
A Művelődési Ház nyári szabadság miatt július hónap

ban zárva tart!

□ □G Q Q G G

Értesítjük kedves mozilátogató közönségünket, hogy 
1992. június hótól 1992. szeptember végéig a mozi üze
meltetése a Művelődési Házban szünetel!

Ennek oka az Autósmozi beindulása, amely jelentős 
mértékben csökkentette nézőink számát.

□□G G G Q Q

Lapzárta miatt nem tudott megjelenni a májusi számban 
következő közleményünk!

A Művelődési Ház elhatárolja magát a Zöld Párt által 
április 25-én szervezett facsemete árusítási akciótól. Mi 
csak a helyet adtuk és vállaltuk a propagálását -  a vélemé
nyünk szerint akkor még nagyon nemesnek tűnő -  akció
nak. Rendkívül becsapottnak éreztük magunkat, és ezúton 
kérünk minden aszódi állampolgártól -  akik feláldozták 
idejüket, és eljöttek -  elnézést, mert nem a Művelődési Ház 
az oka a történteknek.

Mi arra törekszünk, hogy minden rendezvényünkön ma
ximálisan kiszolgáljuk a lakosságot, hogy a Művelődési 
Házról ne lehessen rossz véleménye senkinek.

Pardi Lászlóné 
mb. Müv.Ház igazgató

JIJC U JU U

Érdektelenség miatt nem sikerült megrendeznünk a 14- 
18 éves fiatalok részére kiírt amatőr asztalitenisz bajnok
ságot.

Rendkívül sajnálatos a dolog azért is, mert a versenyt 
pénzdíjas versenyként hirdettük meg, és a résztvevők rend
kívüli jutalmakban részesülhettek volna. Csak azt az 5 főt 
sajnáljuk, akik indulni akartak a bajnokságon. Köszönjük 
a díjakat, jutalmakat felajánló vállalkozóknak -  Farkas 
Imrének, Jermi Istvánnak, Adamek Lajosnak, Takács 
Lászlónak -  a segítségét. Felajánlásuk nem vész kárba, 
mert a Gyermeknapon fel tudjuk használni ajándékaikat az 
ott résztvevő gyerekeknek.

P.L-né

□ □Q Q Q O Q

Június 4. csütörtök
„Krajcáros” import ruhavásár 

Június 5. péntek
Import cipő vásár 

Június 6. szombat
szakács-üzletvezetői 
szakvizsga írásbeli 

Június 8. hétfő
„Krajcáros” import ruhavásár

Június 13. szombat
szakács-üzletvezetői 
szakvizsga szóbeli 

Június 16. kedd
„Krajcáros” import ruhavásár

Június 23. kedd
„Krajcáros” import ruhavásár



12 ASZÓDI

Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
június havi ajánlata:

Június 3-án Francia középiskolások színjátszó előadása 
Június 4-én 18 órakor A Zeneiskola évzáró hangversenye 
Június 11-én 18 órakor Gyors- és gépíró vizsga 
Június 12-én 8 órától A Budapesti Katonai Körzetparancsnok

ság Kulturális Fesztiválja
Június 19-én 18 órától Depeche Mode Ház (Belépődíj: 40 Ft) 

Figyelem!
Június 1-én és 2-án a Képcsarnok Kft. kiállítást rendez a He

lyőrségi Klubban, olajfestményekből, tűzzománcokból, kis
plasztikákból.
A  tárgyak részletre, előfizetés nélkül a helyszínen megvásárol

hatók!

Időben szólunk
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Vécsey Károly 

Helyőrségi Klubban 1922. szeptemberétől az alábbi tanfolyamo
kat, szakköröket tervezzük indítani.
Gyors- és gépíró tanfolyam (titkárnői alapismeretekkel) 

Tanfolyam ideje: 8 hónap 
Tanfolyam díja: 10.000 Ft
A tanfolyam elvégzéséről a hallgatók igazolást kapnak, a 
megfelelő szintet elérők vizsgát tehernek.
Induló létszám: 20 fő

Gazdálkodj okosan (háztartási, házvezetési tanfolyam)
lányoknak, asszonyoknak, és férfiaknak is.
A tanfolyam alapkérdése: mit, miből, hogyan, mennyiért? 
Tanfolyam ideje: 3 hónap (de folytatható)
Tanfolyam díja: 2.000 Ft 
Induló létszám: 15 fő

Vállalkozunk? Vállalkozunk! tanfolyam kezdő és haladó vál
lalkozóknak.
(Vállalkozási lehetőségek, jog, adó stb.)
Tanfolyam ideje: 3 hónap (folytatható)
Tanfolyam díja: kezdőknek: 3.000 Ft 
haladóknak: 5.000 Ft 
Induló létszám: 15-15 fő

Egészségünkért! (életmód, táplálkozás, rizikófaktorok, stb.) 
Tanfolyam ideje: 1 hónap 
Tanfolyam díja: 600 Ft 
Induló létszám: 15 fő 

NYELVTANFOLYAMOK
Alapfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam angol-német 

nyelvekből.
Tanfolyam ideje: 60 óra 
Tanfolyam díja: 2.600 Ft + könyvek 
Induló létszám: 15-15 fő 

Tánc- és illemtan tanfolyam 13 éves kortól
Alap és modern táncok, társasági viselkedés stb.
Tanfolyam ideje: 40 óra 
Tanfolyam díja: 600 Ft 
Induló létszám: 30 fő 

SZAKKÖRÖK
Képzőművészeti szakkör: 6-14 éveseknek 

Szakköri díj: 400 Ft/hó 
Induló létszám: 10 fő 

Tánc-jazzbalett-mozgás: 13 évtől 
Szakköri díj: 500 Ft/hó 
Induló létszám: 20 fő

Nyelvművelő szakkör: beszédtechnika -14  éves kortól 
Szakköri díj: 300 Ft/hó 
Induló létszám: 15 fő

Színjátszókor: (továbblépés a HEK színpadba 14 éves kortól) 
(beszéd, mozgás, technika, kreatív játékok)
Szakköri díj: 50 Ft/hó 
Induló létszám: 10 fő

A tanfolyamokról, szakkörökről felvilágosítást a Helyőrségi 
Klubban kaphatnak, munkanapokon 9 órától 19 óráig személye
sen vagy Aszód 83-as telefonon.

REJTVÉNY
■wripi pp|T T?XZ xrirír 

\jr a J& JX IilY l^  JeuJY
A MÁJUSI REJTVÉNY HELYES MEGFEJTÉSE: 

Kakukktojások: járás 
Károly Róbert 
Nápoly 
Mama 
pengő
Mivel a megadott határidőig mindössze két helyes megfej

tés érkezett, a két nyertes:
Benke Ingrid Túra, Iskola u. 20.
Hónig László Aszód, Rákóczi u. 55.
A nyeremények a Művelődési Házban vehetők át.

JÚNIUSI REJTVÉNY 
Kedves Gyerekek!

Megismertetünk Benneteket egy érdekes játékkal. A neve: 
anagramma. Lényege: egy megadott szó vagy név betűit 
felcserélve új, értelmes szavak összeállítása. Érdekes, szóra
koztató nyelvi játék, melyet annak idején neves személyek is 
szívesen játszottak.

Egy-egy baráti körben feladatul szabták ki, hogy az lesz a 
győztes, aki pld. egy író nevéből a legtöbb ilyen anagrammát 
tudja összeállítani.

Jókai Mór nevéből pld. az alábbi anagrammák születtek:
Jó móka: ir
Mikor a jó
Amikor jó
Mi jó  róka
Mai kor jó

1. feladat.
Petőfi Sándor és Arany János nevéből legalább egy-egy 

ilyen anagrammát írni. Az y-t i betűnek is lehet használni.
2. feladat

Biztosan hallottatok már az eszperente nyelvről, melynek 
lényege: a szóban csak e, é magánhangzók szerepelhetnek. Ez 
is egy érdekes nyelvi játék:

P ld  alszik - szendereg 
ágy - este fekhelyed 
Feladat:
Az alábbi két szót magyarázzátok meg. írjátok le eszperen

te nyelven: 
hajnal (2 szó) 
kanál (3 szó)
Ha esetleg több szóval is ki tudod fejezni, ám legyen! 
Csak e, é magánhangzók legyenek benne!

3. feladat
Az alábbi eszperente nyelven írt dalocskát írjátok le az 

eredeti szöveggel:
„Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete pettyes.
Se szerve, mellyel zengzeteket fejbe bevehet, 
se szerve, mellyel legyeket elhesseget.”
Jó szórakozást!
Szíves figyelmetekbe ajánljuk Grátzer József: SICC... című 

könyvét, amelyből nagyon sok érdekes és hasznos játékot 
megismerhettek.

Ha nehéznek találjátok a rejtvényt, kérjétek szüléitek segít
ségét!

A szülőket is kérjük, ösztönözzék gyermekeiket (unokái
kat) a rejtvények megfejtésére. Játékosan nagyon sok új isme
retre tehet szert a gyermek, amelyet a későbbiek folyamán is 
hasznosítani tu d  Célunk egyébként ez is a rejtvényekkel. 
Felkelteni a gyermekek érdeklődését, bővíteni ismereteiket.

A megfejtéseket legkésőbb június 20-ig kérjük a Művelő
dési Házba eljuttatni. Csak a megadott határideig beérkezett 
megfejtéseket tudjuk figyelembe venni.
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„PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA”
A városszépítés múltjából

-  1858-ban történt meg, hogy Aszód város népe és 
a Podmaniczky uraság megállapodott (1853. évi úr
béri pátens szellemében) a határrendezésben és a 
legelő-elkülönülésben. Ez rendezte a városban a 
föld- (és házhely-) magántulajdon kérdését, valamint 
a határban is tiszta képet alakítottak ki.

Ezzel egyidőben rendezték a város köztereit és utcáit, eb
ben is megállapodás jött létre. Vagyis ettől kezdve ezek is a 
város tulajdonába, kezelésébe mentek át.

Ugyanekkor alakult meg a városban a „szépítő bizottság” , 
amelynek ugyan alapszabálya nem volt, ezért nem szerepelt 
a „hivatalos’ ’ egyletek sorában, mindazonáltal több évtizeden 
keresztül működött, mint a város képviselőtestülete mellett 
működő bizottság, melynek javaslatait (mivel a tagok között 
„szakemberek”  voltak) a testület magáévá tett és azok szel
lemében kormányzott.

Milyen intézkedéseket foganatosítottak?
-  Új építkezést, régi épületeken nagyobb felújítást csak 

engedéllyel lehetett elvégezni.
-  1863-től a városban szalmatetőt (újat!) nem lehetett 

házakra tenni. Ennek következtében a város házainak 
2/3-án már 1876-ban cserép és zsindely héjazat volt.

-  A város belső területein szérűskeretet nem lehetett 
létesíteni (tűzbiztonság!). Mivel a paraszti lakosság a 
város szélső utcáiba húzódott, így kedvezően alakul
tak a dolgok, a belső részeken a századvégen nem volt 
sem szalma- sem szénakazal.

-  A kötelező engedélyezéssel csak olyan házakat en
gedtek felépíteni, amelyek beleillettek a városképbe. 
Ekkor épültek fel azok a polgár- (kereskedő és iparos) 
házak, melyek közül sokat még ma is láthatunk, ám 
az idők folyamán többet brutálisan „modernizáltak”.

-  A szépítő bizottság „segített”  a gázlámpák felállítá
sában, a járdák kövezésében, a Fő tér kövezésében 
stb. stb.

1992. IV. 24-én megalakult Aszód város 
Városszépítő Egyesülete

A Városszépítő Egyesület alapító tagjai:

1. Kaáli Nagy Kálmán
2. Bán Mihály
3. Sáhó Béla
4. Frajna Miklós
5. Helgert Imre
6. Maros István
7. Haraszti Csaba
8. Kovács András
9. Sisa János
10. Kustra László
11. Detre János
12. Pardi László
13. Tolmácsi Miklós
14. Farkas Imre
15. Kovács Ferencné
16. Pachert Károly
17. Pardi Lászlóné
18. Bugyik Ferenc
19. Dr. Szász Károlyné
20. Rácz Tamásné
21. Búzás István

22. Székely Gyula
23. Jánosi János
24. Fischlné Dr. Horváth

Anna
25. Vörös László
26. Bártfai László
27. Bagyin József
28. Klausmann Ferencné
29. Tóth Károly
30. Tukora János
31. Dr. Kolesza János
32. Barlai Gyula
33. Asztalos Tamás
34. Dr. Asztalos István
35. Asztalos Tamásné
36. Kollár Márta
37. Huszár László
38. Nyíry Szabolcs
39. Vezér Anna
40. Penák Dóra
41. Kassai István

Kivonat az Alapszabályból

1. Alapítók
Aszód város azon magászemélyei, akik a jelen 

alapszabály 1. sz. mellékletét képező névjegyzék
ben szerepelnek és az alapítási gyűlésen megjelen
tek a megjelenésüket aláírásukkal igazolták, vala
mint aláírásukkal igazolták az alapszabályt, vala

mint Aszód város azon szervezetei amelyek az egyesület 
célját elfogadják.

2. Az egyesület adatai:
Az egyesület neve: Aszód város Városszépítő Egyesülete
Székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Rövidített neve: Városszépítő Egyesület Aszód
3. Az egyesület célja
Aszód városban lakó. Aszód városban tevékenykedő olyan 

magánszemélyek Aszód város szépítését szolgáló csoportja, 
amelynek célja Aszód város szépítése, arculatának, (közterü
leteinek, intézményeinek, műemlék és műemlék jellegű épü
leteinek, a jelentősebb épületek, a temetők, fák, utcasorok) 
utcaképének formálása (kialakítása és ápolása).

4. Az egyesület vagyona és működése
Az egyesület induló vagyonát az képezi amit a tagok belé

pésként kötelezően 100 Ft belépési díjként befizettek.
Az egyesület vagyonát növelik:

-  a tagok havi 50 Ft összegű tagdíja,
-  különböző jogi és természetes személyek hozzájáru

lásai,
-  valamint gazdálkodásának, vállalkozásának 

eredményeképpen képződő összegek.
7. Az egyesület tagja lehet önkéntes alapon minden 

magyar állampolgár, illetve minden Aszódon lakó és tevé
kenykedő állapolgár, illetve Aszód város területén műkö
dő minden gazdasági szervezet. Mindenki aki a közigaz
gatási területen belül tevékenykedik, és az alapszabály 
rendelkezéseit elfogadja. Az alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A tag belépésének elfogadása után az elnökség a tagot 
nyilvántartásba veszi, teljes jogú taggá azonban a tag csak 
akkor válik, amikor az éves taggyűlés felvételét elfogadja.

a) A tag jogosult:
-  részt venni az egyesület taggyűlésén, ahol felszólalhat, 

indítványt, javaslatot tehet,
-  választhat, és választható az egyesület szervezeteibe,
-  az egyesületi tagsági viszonnyal kapcsolatos minden 

ügyben az elnökségtől, illetve az elnöktől tájékoztatást kérhet, 
javaslatot, észrevételt tehet,

-  igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, továbbá részt 
vehet annak rendezvényein,

-  gazdasági tevékenységében közreműködhet, és szervez
heti a gazdasági tevékenység megvalósítását.

b) A tag köteles:
-  belépéskor belépési díjat, majd pedig tagdíjat fizetni,
-  az egyesül et eredményes működését személyes tevékeny

ségével minden elvárható módon elősegíteni.
8. Az egyesület képviselete és cégjegyzése
Az egyesület képviseletére az elnök önállóan, valamint 

bármelyik két elnökségi tag együttesen jogosult.

Ezen alapszabályt az egyesület 1992. április 24-i taggyűlé
se elfogadta, az elfogadást az alapító tagok aláírással alapsza
bály elfogadásaként aláírták.

Aszód, 1992. április 24.
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NAGYSZÜNET
Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola

Hírei, eseményei

A P etőfi Sándor Gimnáziumnak má
jus 1-től 9-ig francia vendégei voltak.

A csoport a dél-franciaországi Lunel városból érkezett, és ők 
voltak az osztálynak, az 1. a-nak (két tannyelvű) a fogadói két hetes 
ott tartózkodásukkor. Mindenkihez az a francia gyerek jött, akinél ő 
lakott Franciaországban.

Május 1-én hajnali 3 órakor érkeztek meg, busszal. A környéken 
lakók szüleikkel várták őket, és azonnal haza vitték a fáradt gyereke
ket (37 órás út állt mögöttük!). Mi, kollégisták levelezőtársainkat a 
Tiszti Szállóban helyeztük el, majd pár óra alvás után (vagy anélkül) 
ki-ki a vonat indulása szerint útra kelt hazafelé, hogy a 3 napos 
hétvégén bemutassa lakóhelyét. Természetesen minden család a ma
ximálisát akarta nyújtani: jellegzetes magyar specialitásokat főztünk, 
a környéken minden műemléket megmutattunk a nálunk lakónak és 
jutott idő arra is, hogy megismerjék a magyar fiatalok szórakozási 
lehetőségeit is. Kellemesen telt ez a rövid idő otthon, a francia 
gyerekek legszivesebben együtt maradtak volna velünk a családi 
körben.

Vasárnap este a kollégisták visszakísérték társukat a Tiszti Szálló
ba (természetesen a környékbelieknél a 10 nap alatt végig „otthon” 
laktak a franciák). Hétfőn folytatódott a program. Amíg mi iskolában 
voltunk, ők megnézték Egert, páran közülünk felkészülve a város 
történetéből franciául, elkísérték őket.

Kedden a fele csoport (francia-magyar) Budapesten volt. Ezen a 
napon kizárólag műemlékeket néztek meg. A másik csoport a gim
náziummal ismerkedett, órákat látogattak. Tanítás után Galgamácsá- 
ra kísérték őket, ahol a település érdekességeit tartalmazó Falumúze
umot és a templomot látták.

Este a Pestről hazaérkezők és az itthon maradottak együtt Bagra 
mentünk, ahol a Muharay Néptánc együttes műsorát látták. Termé
szetesen a többségnek nagyon tetszett a program, főként a közös 
tánctanulás nyerte meg tetszésüket. Szerdán fordított program volt.

A következő nap a Dunakanyar három városában jártak. Szentend
rén, Visegrádon és Esztergomban, néhány kísérővel. Az egész napos 
program után a Helyőrségi Klubban kaptunk lehetőséget egy közös 
buli megrendezésére.

Nagyon jól sikerült Pénteken ismét Budapestre mentünk, most 
vásárlási célokkal. Együtt sétáltunk a Váci utcán, ahol meglepetés
ként ért minket az, hogy mennyire vigyáznak pénzükre, és csak 
hosszas tájékozódás után kezdenek hozzá az elköltéséhez. Hazaérve 
az iskolaudvarra jöttünk, ahol egy magyaros gulyás partyn vettek 
részt velü nk (sokadjára ették már, és ízlett nekik a francia fűszerezés
sel rokon magyar konyha).

Az utolsó nap megismerkedtek a ballagás fogalmával, ami náluk 
nem létezik. Nagyon tetszett nekik a sok hagyományos elemmel 
átszőtt ünnep. Ebéd után nagy zokogással szálltak fel a buszra, és 
újabb címcserélgetésekkel biztosították a kapcsolat fenntartását.

Bár a programjukat nagyon sűrűre szerveztük, ennek megvolt az 
előnye is. így legalább igazán megismerték Magyarországot, melyről 
az utazás és a találkozás előtt eléggé téves elképzeléseik voltak. 
Megkérdezték például, hogy van-e nálunk TV, rádió, cirill betűkkel 
írunk-e, oroszul beszélünk-e otthon stb. Természetesen nem minden
kinél, de volt akinél előfordultak ilyen megnyilvánulások. Az előíté
letek ellenére mindenütt nagyon jól érezték magukat, és „el voltak 
ájulva” az ország fejlettségétől.

Végeredményben sok meglepetésben volt részük.

Az egész éven -  vagy életen át tartó megbecsülés helyett valaki 
ki találta a „napokat” . Vasutasnap, (Keresztapám belehalt akét ember 
helyett végzett munkába!) népművelők napja (a népművelő nem jár 
színházba, mert nincs miből!), bányásznap (a bányász belerokkan a 
hajszába!) nők napja (egy csokor hervadt ibolya a munkába bele 
fásuló asszonynak), pedagógusnap...

Tavaly júniusban leérettségizett az osztályom. Tisztességgel, szé
pen, bukás vagy „rezgő léc” nélkül. Történetesen ugyanakkor volt 
érettségi elnök a féljem is egy másik iskolában. Munkánkat befejezve 
csaknem egyszerre értünk haza, s miután vendég Ígérkezett, vásárolni 
indultunk.

Mindketten tele voltunk örömmel, derűvel. Becsülettel eleget tet
tünk vállalt kötelezettségünknek, és jó volt látni, hogy nagyon sok 
diák megdolgozott az eredményéért.

A vásárlás megtörtént, már csak bort akartunk venni itt, a Bethlen 
Gábor utca sarkán. Láttam, egy férfi is oda igyekszik. Hirtelen két 
biciklis gyerek tűnt fel, akik az egyirányú utcában a forgalommal 
szembe haladtak. Egy gépkocsi is jött -  majdnem baleset történt. 
(Estefelé volt, talán négyed hét lehetett) Én is megijedtem. Amikor 
a boltba beértünk, éppen ez hangzottéi az idősebb férfi szájából: -  A 
pedagógusnál rondább állatja nincs a világnak! Mire tanítják ezek a 
gyerekeket? Semmire!

Úgy éreztem arcul ütöttek. Minden örömem egyetlen pillanat alatt 
elszállt; sírni tudtam volna. Nem tudtam hallgatni, s míg féljem a 
vásárlást intézte, azt mondtam:

-  Uram, én ma huszonhárom gyereket érettségiztettem le tisztes
séggel. Kikérem magamnak, amit mondott! Szégyellje magát!

-  Talán pedagógus? -  volt a kérdés.
Erre már férjem válaszolt:
-  Igen! És én is tanítottam a maga fiát!
Elmentünk. A hántást nehéz volt feldolgozni magunkban. Én máig 

sem tudtam elfelejteni, s fáj, mert minden kollégámat megsértette ez 
az ember. Ráadásul semmivel sem indokolhatóan.

Azóta valahányszor a pedagógusok megbecsüléséről van szó, ne
kem mindig eszembe jut a , Jegrondább állat”  meghatározás, amelyet 
magamra vettem. Ez volta „közvélemény” hangja.

... Nem vagyunk hibátlanok. Emberek vagyunk, akik sokszor 
nagyon nehéz körülmények között végezzük idegeinket próbára tévő 
munkánkat. Nem akarunk a csalhatatlan bölcs tekintélyes szerepében 
tetszelegni; tanítani akarunk. És élni nyugodtan, megalázó hántások 
nélkül.

... Én a pedagógusnapot szeretem.
Hőnigné Zádor Éva

A vendegek es a vendéglátók

EMLÉKEK JÚNIUSBÓL

Mihálka Zsófi
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M unkanélküliség?
A Tükör előző számában olvastam L. L. úr „Segély -  kiáltás 

nélkül!” című cikkét. Megértem végtelen elkeseredését! Ennek 
ellenére nem mindenben értek egyet. Szerintem másból is van 
hiány, nemcsak a munkahelyekből. Az egyes emberek gondolko
dásmódjában, tudásuk (szakmájuk) konvertálhatóságában. Sok 
embernél hiányzik a kreativitás, a konstruktív gondolkodás. 
Helyzetek felismerése, azokon változtatni tudás és akarás. Eset
leg új utak felfedezése, új dolgok feltalálása, stb.

Az elmúlt évtizedekben egyeseket leszoktattak a gondolkodás
ról -  ma ennek isszuk a levét! Sánta embertől nem lehet elvárni, 
hogy szaladjon. Vaktól, hogy lásson. Sánta embereket lehet 
meggyógyítani, járóképessé teni. A szemekről is le lehet venni a 
szürkehályogot. Ezek is vitathatatlan tények ugyanúgy ahogy a 
jelenlegi munkanélküliek száma is tény.

Nem szeretem a pánikos embereket. Voltak esetek a történe
lemben amikor egyetlen szó miatt a tömeghisztéria fellángolt és 
borzasztó katasztrófákat okozott...

Hallottam egy édesanyát aki a következőket mondta gyerme
kének: „... az a csúnya doktor bácsi megszúrta az injekcióstűvel 
a gyennekemet és egy csúnya vágást csinált a hasán. ’ ’ Tisztelettel 
kérdem Öntől L. L. úr hagyjuk a kisgyermeket vakbélgyulladás
ban meghalni apró kis kellemetlenség vállalása helyett? Gondol
jon arra amikor az anyák fájdalommal szülik gyermeküket és 
utána milyen boldogok! Egy életmentés, egy új megszületése 
fájdalommal jár. Nem ismerem az Ön korát, de annyit tudok, 
hogy segítségre van szükséges. Pontosabban erkölcsi, lelki, hit
beli segítségre, tisztánlátásra. Feltételezem látott már lakásfes
tést. Festés előtt a parkett fényes volt, a falak elhasználódottak. 
Jött a szobafestő SZAKEMBER, a bútorokat elmozdította a 
helyükről (közben sajnos eltört az egyik szekrény lába), a falakat 
lemosta, lekaparta, némely helyen a vakolatot is le kellett verni. 
Felfordulás a feje tetején! Bokáig járunk szemétben. Akövetkező 
munkafolyamatok eredményeként a falak gyönyörűek lesznek, a 
parkettet újra felfényesítjük, sőt a szekrénylábat is kijavítjuk. 
Minden normálisan gondolkodó ember elvisel egy ilyen felfor
dulást a jobb és szebb irányba való változtatás érdekében. Vagy 
nem? igazságtalan szidni az orvost vagy a festőmestert!

Az elmúlt rendszernek egyik politikai fogása volt (kerül amibe 
kerül, nem érdekes) biztosítani mindenkinek a munkahelyet. 
Sokba került ez mindnyájunknak. Most van a böjtje. Csak úgy 
mellékesen teszem fel a kérdést: az annyira dicsért múlt rendszer
ben miért volt szükség a kmk. törvény bevezetésére?

1945-ben volt az úgynevezett „felszabadulás” . 1951-ben 
érettségi bizonyítvánnyal a zsebemben munkanélküli voltam. 
Nem egyedül. Sok százan családosok, képesítettek, stb. Nem 
adtak akkor munkanélküli segélyt!

1945-től 1951-ig 6-7 év telt el. (A mostani rendszerváltás óta 
mennyi?) Emlékszem a jegyrendszerre, a 3-5 éves tervekre, a 
béke- és tervkölcsönökre, az államosításokra, a padlás lesepré- 
sekre, politikai börtönökre, munkatáborokra, stb. Talán ezek nem 
voltak tények? Később jött a viszonylagos konszolidáció. Mun
kahelyek teremtődtek, építkezések, stb. Kategorikusan szeretném 
elutasítani ha a Tisztelt Olvasó soraimból a múlt rendszer egyol
dalú szidását olvasná ki. Nem! Voltak akkor is pozitívumok, 
ahogy ma is vannak. Voltak akkor is negatívumok, ahogy ma is 
vannak. A kommunisták között is volt és van igen sok értékes, 
becsületes, a társadalmat előmozdító ember. Rokonaim, baráta
im, munkatársaim, ismerőseim között is voltak és vannak olyan 
párttagok akikre mint emberre ma is büszke vagyok. Semmilyen 
módon nem engedem őket még csak szavakkal sem bántani senki 
által. Voltak a múlt rendszerben is bűn elkövetők, ezekről más a 
véleményem.

Ma mindenki elmondhatja következmény nélkül véleményét. 
Régebben börtön járt érte. Rákosi idejében „szabadság”  volt a 
köszönés. Ma van valóságos szabadság. Éljünk a pozitív gondo
latok, tettek, lehetőségek szabadságával. Csak itt Aszódon is 
többen milliomosok lettek akik agyuk szürkeállományát mozgó
sították a munkanélküli segélyre várás helyett. Nagyon sok mun

kahely van ma is. Persze a szaktudás, nyelvtudás, jó modor, 
munkaintenzitás nem utolsó követelmény. Azt sem ígérik, hogy 
3 nap alatt meggazdagodik a dolgozó, ahogy sokan elképzelték 
a rendszerváltást. A japánokat is a nagy nyomor késztette tudásuk 
fokozására, gondolkodásmódjuk-, munkastílusuk megváltoztatá
sára. Nagyon szegények voltak. Ma a világ élvonalában vannak. 
Nekik sikerült. Nekünk is biztos sikerül, ha akarjuk és teszünk is 
annak érdekében a panaszkodás, kesergés, mannavárás helyett. 
Magunknak kell magunkon változtatni!

Nem értek egyet L. L. úr következő mondatával: „... alkotni, 
értéket teremteni képes ember...” . Helyesebb fogalmazásban:... 
újat alkotni nem képes, versenyképtelen termékeket előállító, 
ráfizetéses termelést végző emberek... Tudok ma is munkahelye
ket, ahol 3 ember lődörög azon a munkahelyen amit egy ember 
is vidáman el tud végezni. Aki a kor követelményei szerint dol
gozik az valójában piacképes értéket termel. Nem munkanélküli. 
De véletlenül ha azzá válna legalább hat munkahely keresné meg 
jó munkalehetőséget kínálva.

Nagyon kérem L. L. urat keressen meg, személyesen rengeteg 
lehetőséget mondok, önbizalmat öntök Önbe mielőtt az alkohol
mámorba vagy az SzTK-ba rohan. Ott lakom az SzTK. mellett 
majdnem. (Meg sem merem kérdezni milyen pénzből „menekü
lünk alkoholmámorba” ? Amikor én munkanélküli voltam ke
nyérre sem volt pénzem.)

Ne a „város vezetőitől’ ’ várjunk segítséget. Próbáljunk rászok
ni az önálló gondolkodásra és saját magunkon való segítésre. 
Tudom nehéz (egyeseknek) de menni fog. Próbálják meg! Utolsó 
soraival nagyon egyet értek: „Csak a munka, a rend és fegyelem 
lehet biztosítéka annak, hogy az ország túlélje a válságot.” 
Tegyük még hozzá: tudás, minőségi termelés, munkaintenzitás, 
tenniakarás, egymás segítése.

K. Nagy Kálmán

A lakótelepi húsbolt

Köszönet
Köszönetét mondunk a SPORTNAPI rendezvényünk 

támogatóinak az alábbi összegekért:
-  Ifjúságért Alapítvány Kuratóriumának: 9.000 Ft
-  Falujárók úti üzletsor tulajdonosainak:
Péter Lajosné (Hobby bolt) 1.500 Ft 
Juhász József (Zöldségbolt) 1.000 Ft 
Bangó Istvánná (virágbolt) 1.500 Ft 
Füleki Tibomé (Mini presso) 1.500 Ft
-  Nivo Hévíz Coop BT. 3.000 Ft
2. sz. Óvoda 105 gyermeke nevében

Turányi Sándorné 
óvodavezető
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Praktikus dolgok -  
ügyes praktikák

Hogy a szőlőből nekünk is maradjon!
A mezőgazdasági tevékenység mindig kockázatos és sokesé

lyes elfoglaltság. Baj, ha kevés a hó. Baj, ha túlságosan kemény 
és hosszú a tél. Elszomorító dolog, ha nehezen tavaszodik, későn 
újul meg a temészet. És minél hosszabb egy-egy növény vegetá
ciós ideje, annál több veszélynek van kitéve. És kétségkívül az 
egyik leghosszabb tenyészidejű növényünk a szőlő.

Ha megúsztuk a tél pusztítását, ha átvészeltük a tavaszi fagyo
kat, ha elkerültük a jégverést, ha volt elég csapadék nyáron, s ha 
már zsendülni kezd a termés... Akkor jelentkeznek a darazsak, és 
örömmel vállalják, hogy megkönnyítsék a szüretet.

De nem lehet ellenük védekezni? Sokan sokféleképpen próbál
koznak, kísérleteznek. Én egy nagyon egyszerű módszert aján
lok, olyant, ami nálunk bevált. Ültessünk a szőlő alá bársonykát, 
közismertebb nevén büdöskét (Tagetes). Kellemetlen, erős illata 
elriasztja a darazsakat a szőlőről.

Erre a módszerre véletlenül találtunk rá. Korábbi lakhelyünkön 
igen kevés művelhető terület volt. Ezért a járda egyik oldalán 
konyhakerti növényeket termeltünk, a másik oldalra pedig, mivel 
a szőlő miatt elkerülhetetlen a permetezés, virágokat ültettünk, 
többek között bársonykát is. Sokáig nem értettük, hogyan lehet
séges az, hogy nekünk nincs gondunk a darazsakkal a szőlőérés 
idején, ismerőseink pedig panaszkodtak, hogy mindenféle csap
dával próbálkoztak, de nem járt a remélt sikerrel a tevékenységük. 
Csak akkor értettük meg, hogy mi is történt valójában, amikor az 
egyik kertészkedéssel foglalkozó könyvben megtaláltuk a jelen
ség leírását.

Még időben vagyunk, még telepíthető a bársonyka, hiszen 
magról és palántáról egyaránt szaporítható. S mire a szőlőbeérik, 
az egyébként gyönyörű látványt nyújtó virág kifejti áldásos ha
tását.

A növény neve is utal a kettős tulajdonságra: gyönyörű és 
büdös egyszerre. Érdekes, hogy a rovarok egy része látogatja. 
Még a méhek is rászállnak, hogy virágport gyűjtsenek róla. A 
darazsak azonban átrepülnek fölötte, nagy ívben elkerülik a sző
lő t

A szezon végén még egyszer hasznát vehetjük e virágnak: a 
szárát ássuk be a talajba -  ugyanott vagy a kert más részén - ,  mert 
erős illatával elriasztja a fonálférgeket is.

Ha hagyjuk a virágokat beérni és szétszórhatják a magokat, 
akkor a következő évben már ültetnünk sem kell, esetleg csak 
ritkítani.

Viszont tisztában kell lennünk azzal is, hogy a növény neme
sített változatai nem alkalmasak a szőlőültetvény megvédésére.

És el kell ismerni azt is, hogy ennek a módszernek is megvan 
a maga hibája: rigók és seregélyek ellen nem hatásos.

Kedves Bácsik és Nénik 
és társaim, Gyerekek!

Itt a tavasz, virágzik a kanadai nyár, s a felnőttek és még mi, 
gyerekek is fulladunk, rosszul leszünk tőle.

Tegyünk ellene! Álljunk az útjába ennek a kellemetlen „hó
utánzatnak” ! Kedves Felnőttek! tessék kivágni ezeket a fákat!

Ha kell, mi, gyerekek gyűjtünk valahogyan pénzt új fák vásár
lására. Biztosan akad olyan társam is, aki szintén segítene Aszó
don, és dolgozna az új fák telepítésénél. Én azt szeretném, ha a 
kanadai nyárfák helyére új, tisztább és egészségesebb fák kerül
nének.

Kérem a Nénik és Bácsik segítségét, tegyünk együtt a tiszta
ságért és az egészségért.

Hónig László

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Abban a reményben írom ezt a levelet, hogy a településünk 
szépítése és a környezetvédelem tiszteletben tartása Önök 
szerint sem elhanyagolható szempont a városunk életében. Ha 
ez így van, akkor nem tudom miért nem tesznek ellene vala
mit, hogy a Mély út feletti „kis erdőnek”  nevezett fákkal 
borított rész, szinte szemétlerakó hellyé vált. Hiszen egy kis 
odafigyeléssel nagyon széppé lehetne varázsolni, az ősrégi 
gesztenyefákkal, a számos orgonabokorral és az elhanyagolt 
pályával együtt. A pályát ki lehetne alakítani egy sportpályá
nak, vagy az evangélikus hívők találkozóhelyévé. Hiszen 
többek között Aszód büszkesége az evangélikus templom, 
honnan szép rálátás nyílik a Podmaniczky-Széchenyi kastély 
ma kollégiumnak használt szárnyára. Az idős gesztenyefákat 
és az orgonabokrokat -  ami ilyenkor ontja az illatot a friss 
levegőbe -  ápolni, gondozni lehetne. Ha mindezeket a kéré
seket teljesíteni tudják, akkor biztos vagyok benne, hogy 
rohanó világunkban kiránduló hellyé tudnánk varázsolni, 
együttes erővel ezt a környezetet!

Péter Ilona

FELHÍVÁS
vállalkozók, kereskedők, befek tetők  

Az Aszód Kossuth Lajos út 3. szám 
a la t t  lé tesítendő  üzletház 

üzlethelyiségei lekö the tők . 
V árjuk je len tkezését mindazon 

vállalkozóknak, a k ik  az 1.000 m2 
b eép íte tt a lap te rü le tű  épületben 
valam ilyen kereskedelm i, üzleti 

tevékenységet k ívánnak  
fo ly ta tn i városunkban.

A tulajdonjogú üzlethelyiségek, irodák 
a vállalkozók igényei alapján 

kerülnek megvalósításra.
A vállalkozás finanszírozására hitel 

folyósítása igényelhető!
A beruházási program  

előkészületeiről további részletes 
in form áció t nyú jt: 
UNIKORNIS KFT 

Aszód, Kossuth L. út 59., Tel.: 30 
Székely Gyula, ügyvezető igazgató
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