
A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADVÁNYA 20,-Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

Hát m eg v o lt az e lső ! A z izga lom m al várt, sokat 
vitatott, n agy  m unkát ig é n y lő  3 napos rendezvény. 
É s sikerült! M inden  várakozást fe lü lm ú ló  részvétel
le l. A  tom b oló  kánikula ellenére. K icsik  és  nagyok, 
gyerekek  és  fe ln őttek  -  m indenki m egtalálhatta a 

szám ára le g m eg fe le lő b b  szórakozást. A m it tervez
tünk, am it e lgondoltunk  -  valóra vált.

K öszön et illeti m indazokat, akik vállalták a ren
d ezvén y  sikere érdekében a közrem űködést: sátoré
p ítést, derítőgödör ásást, az útrendezést, színpadép í
tést, dekorálást, m ű sorszervezést, takarítást, étel-ita l 
biztosítást, a rendért va ló  fe lü gye le te t, eg észség ü g y i 
ellátást. K öszön et illeti ism ét, m int m ár annyiszor

az aszódi válla lkozókat, akik m ost is seg ítettek  m e g 
határozott szponzorálási ö ssz e g e k  b e fize tésév e l.

É s nagy-n agy  k öszön et illeti a G algam entéről 
érkezett együ ttesek et, kórusokat, akik a régi népha
gyom ányokat hűen őrz ive  gyön yörű  táncaikkal, da
laikkal m agasra em elték  F esztivá lu n k  színvonalát.

A  p ontos értékelésre szeptem ber 2 5 -én  kerül sor  

a M ű velőd ési H ázban a V árosszép ítő  kör és  az 
A szód i Baráti kör szü n et utáni e ls ő  ö sszejövete lén . 
Erről az októberi szám ban szám olunk  be. A d d ig  is 

b eszéljen ek  a képek, ille tve  az újságban leírt v é le 
m ények:

Az új kenyér megáldása A kartali asszonykórus és Urbán Imre 
Kartal polgérmestere átadja 

Bagyin Józsefnek Kartal ajándékát,a búzakoszorút
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„SZ0tnS2EBV7ffiraí

A bagi Muharay Elemér népi együttes

B A G
A Galga középső folyásánál, az M3-as autópálya egyik 

csomópontjánál, a Bag-Tura bekötőút mentén fekszik a falu. 
Egykor egyutcás település volt, párhuzamos utcával és ezek 
fésűs beépítésével. Ma már azonban déli és nyugati irányban 
jelentősen kiterjeszkedett. Területe 2355 hektár, lakóinak szá
ma 4049 fő.

Nevének keletkezése tisztázatlan. A leginkább elfogadott 
vélemény szerint puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással, ám az alapul szolgáló személynév nincsen tisz
tázva.

A falu határában eddig 24 régészeti lelőhelyet kutattak fel 
a régészek. A legrégebbi újkőkori (vonaldíszes kerámia kul
túrája). A legnagyobb régészeti terület a Peres dűlő, ahol a 
rézkortól (bodrogkeresztúri kultúra), a bronzkoron (hatvani, 
halomsíros kultúra) át a római korig (szarmata) sokféle lelet
anyag került elő. A Diósberki dűlőben szarmata temetőrészlet 
és Árpád-kori sír került elő. A Nagyvölgyben megtalálták a 
középkori oklevelekben sűrűn emlegetett Oroszló falu marad
ványait.

A község első okleveles említése „Baag” néven 1394-ből 
való. Az Alsó-Galga mentén birtokló hatalmas Ákos nemzet
ség ősi birtoka. A XV. század elején rövid ideig Zsigmond 
Királyé, majd a hatalmas Rozgonyi-domínium része. A XVI. 
század elejétől a család kihalásáig a Báthoryaké. A török 
1544-ben szállta meg, de lakói nem futottak szét. S bár a 
törökkel szövetséges rácok 1562-ben feldúlták, a XVI. század 
második felében végig lakott, sőt viszonylag népes hely 1546- 
ban Sahbej bin Tuma timár, 1559-ben a budai beglerbég hász, 
1562-ben Diváne Ali timár végül 1580-ban 14 333 akcse 
jövedelemmel (Aszódpusztával együtt!) Rizmán bin Abdul- 
lah timár birtoka.

A XVII. század elején kapta adományul a Báthory család
dal nőágon kapcsolatot kimutatni tudó Esterházy Miklós a 
bujáki uradalmat, így Bag községet is. A tizenötéves háború 
idején a falu elpusztult, lakói szétfutottak, ám a XVII. század 
második harmadára már ismét lakott hely. Az ellenreformáció 
idején a római katolikus egyház egyik Galga menti központja 
Bag. A gyöngyösi ferences rendház missziót tartott itt femi. 
Az 1886-os felszabadító háború után a falu lendületesen 
fejlődött. A török háborúk emlékét (az 1682-1683 fordulóján 
a krími tatár seregek jártak itt) örökítik a ma is élő dűlőnevek 
(Tatárülés). A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc ide

jén, a többi Galga menti falu lakóihoz hasonlóan Bagról is sok 
legény (összesen 31 fő) állt be a kurucok seregébe. A XVIII. 
század elején háromnegyed részben gróf Esterházy Sándoré, 
egynegyed részben a Stahremberg családé. Tőlük szerezte 
meg a birtokot 1736-ban Grassalkovich Antal és ekkor be
épült a hatalmas Gödöllő központú birtoktestbe.

Az 1849-es tavaszi hadjárat idején Gáspár ezredes VII. 
hadteste a falu határában táborozott, késlekedésük miatt nem 
lehetett teljes az isaszegi diadal 18 bagi katonáskodott a 
magyar honvédseregben.

A XIX. század második felében Sina Simon birtoklása után 
Schossberger Henrik szerzett jelentős birtokot a községben. 
A falu határában szép erdők, de kevés szántóföld található, 
ezért sokan a felépült Pest-Miskolc vasútnál, mások az épít
kezéseknél keresték meg a kenyerüket. Országosan híresek 
voltak a bagi kövező munkások.

Római katolikus templom (Szent András tiszteletére). A 
falu középpontjában álló, egyetlen homlokzati tornyos, egy- 
hajós, 1774-ben felszentelt, tekintélyes méretű barokk temp
lom kitűnő állapotban van. A téglából álló épületet szépen 
ívelő, palával fedett tetőzet borítja. A főbejárat barokk ízlésű, 
záróköves kőkerettel, régi ajtószámyakkal. A bejárat két 
oldalán, fülkében Szent András és Szent János apostolok 
szobrait láthatjuk. A torony felső részének mind a négy olda
lán egy-egy félköríves záródású ablak látható. Ezt a második 
világháború után építették, mivel a harcokban az eredeti 
torony nagyon megsérült. A templomhajó mindkét oldalán 
2-2 nagyméretű félköríves ablak helyezkedik el. A hajónál 
keskenyebb, de azonos nagyságú, félnyolcszög alaprajzú, 
ablaktalan zárófalú szentélyhez épült az alacsony sekrestye. 
A templom belsejében szépen kiképzett, tágas teret találunk. 
A két holtszakaszos szentélyt csehsüvegboltozat fedi.

A Dózsa György úti malom (az egykori „Turbina”) előtt áll 
a XVffl. században készült barokk Nepomuki Szent János- 
szobor.

A faluban élt Pandúr Péter, a neves mesemondó és Nagy 
Pál festőművész.

A község határában, a 30. sz. főút mellett van a Csintoványi 
nevű dűlőrész, ahol egy kikövezett forrást, a Petőfi-forrást 
találjuk. (Petőfi is sokszor oltotta itt szomját.) Az 1920-as, 
1930-as években a Petőfi Gimnázium évenként itt tartotta az 
eseményszámba menő hagyományos majálist.

Szintén a 30-as műút mellett helyezkedik el a Kisbagi 
csárda.

Asztalos István
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„PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA”
Utcafásítás

Egy utca képét, hangulatát, alapvetően meghatározza annak 
fásítottsága. M indenkor rendezettebb, kellemesebb utcaképet 
nyújt egy egységes fasor, egy-egy fásított tér. A rendezett kép 
érdekében javaslom, hogy egy-egy utca lakói beszéljék meg, 
milyen fát ültetnének szívesen az adott utcába (figyelembe véve 
az utca adottságait), és mindannyian azonos fajtát ültessenek ki. 
Ez egy-egy utca karakterét alapvetően megadja, későbbiek során 
a fasor gondozása és pótlása is egyszerűbb, mint külön-külön 
fajok esetében. Aszód növényföldrajzi szempontból a Galga 
mentéhez tartozik. Nedvesebb helyeken uralkodó fafajta az éger, 
kőris, kocsányos tölgy, szárazabb partokon megjelenik a cser
tölgy és a juhar is. Utcai sorfáknak ezek a fajok csak részben 
ajánlottak. A városon belül ugyanis a következőkre kell tekintet
tel lennünk:

-  utcai sorfának olyan fajok alkalmasak, melyek egyenes 
törzset nevelnek, ágaik felállóak (nem „szomorú” alkatúak), nem 
törékenyek,

-  gyökereik jó regenerálódó képességűek legyenek, hogy köz
műjavítások esetén a .gyökérzet megbolygatását elviseljék,

-  levegőszennyezettséget, utak sózását, talaj levegőtlenségét 
el kell viselniük,

-  a város hangulatát, utcaképét, karakterét alá kell támasszák,
-  légvezetékekig nem szökhetnek fel, vagy ha igen, jól kell 

tűrjék a drasztikus csonkolást.
Mindezen szempontok alapján Aszódra a következő fajok 

ültetését javaslom:

Gömbjuhar
(Acer platanoides „Globusum”)
Kis gömbkoronát nevelő juhar, alacsony törzzsel. Keskeny utcák

ban, légvezetékek alá kiválóan alkalmas. Közepesen szárazságtűrő, 
gyors növekedésű fa, idővel kellemes árnyékot adó ellaposodó koro
nával. Aszódon ma is sok ilyen fát találunk.

Gömbkőris
(Fraxinus omus „Mecsek”)
Szintén gömb alakú koronát nevelő, alacsony növésű fa. Lassú 

növekedése miatt karcsúbbnakés határozottabbangömbkoronájúnak 
tűnik, mint az előbb ajánlott juhar. Kiváló szárazságtűrő, sűrű gyö- 
kérzetű fa. Szűk utcákba légvezetékek alá is ajánlom. Kisvárosi 
hangulatot alátámasztja.

Csörgőfa
(Koelreuteriapaniculata)
Városi körülményeknek kiválóan ellenálló, alacsony növésű fa 

(5-10 m). Sárga virágai júniusban bugákban díszítenek. Hólyagosán 
felfújt termése szintén díszít Szárazságtűrő. Koronája szélesebb, 
mint az előbb említett fajoké, ezért kifejezetten szűk utcákba (pl. 
Miskolczi köz) nem ajánlom, de légvezetékek alá, kétsávos utak 
mellé kiválóan alkalmas. Kis tereken szoliternek is ültethető.

Berkenye
(Sorbus rotundifolia „Bükk Szépe”)
6-8 méter magas fa, kúp alakú szabályos koronával. A jelzett fajta 

ősszel intenzíven bamáspirosra színeződik. Közepesen szárazságtű
rő. Fehér virága május-júniusban díszít. Széljárta helyekre nem való, 
mert kis alanyra oltott s az oltás helyén a viharos szél eldöntheti.

Galagonya

(Crataegus oxyacantha „Pauls Scarlet”)
Párásabb helyekre ajánlott, eredetileg cserje, amelyet magas törzs

re oltva szűk utcák fásítására is alkalmaznak. A fajta kárminpiros telt 
virágaival a legszebb díszgalagonya. Kisméretű, ritkás koronájú, 
virágzáskor intenzív díszt adó fa.

Oszlopos tölgy
(Quercus robur „Fastigiata”)
A tölgy hatalmas termete miatt utcasorfának nem alkalmas. A 

jelzett fajta lassú növekedésű .jegenye” alakú koronát nevel. Igen

magasra, 20 m-re is megnövő faj, ezért szélesebb utcába, légvezeték 
nélküli helyekre ajánlom. A metszést nem tűri.

Korai juhar

(Acer platanoides)
20-25 méteres terebélyes koronájú, gyors növekedésű fa, szép 

törzzsel. Sárgászöld virága áprilisban nyílik. Széles, de nem túl 
forgalmas utak mellé ajánlom (füstgázokat rosszul tűri).

Ezüsthárs
(Tilia argentea)
Jó várostűrő, 20 m-re is megnövő nagykoronájú fa. Forgalmas 

helyekre is ajánlott, gyors növekedésű dekoratív faj. ’Szeleste’ fajtája 
tömöttebb, tojás alakú koronát nevelő, kisebbre növő változat. Júni
us-júliusban virágaival is díszít.

Nem javaslom útfásításra, a régebben gyakran alkalmazott platánt 
és vadgesztenyét. A platán a városi levegőt rosszul tűri, legyengül és 
a gnomónia csúcsszáradásos betegség támadja meg. A meglévő régi 
fasorokat a betegség elkerülésére állandóan vissza kell metszeni, fa 
az állandó metszés hatására intenzív növekedésbe fog s a csúcs felől 
a gyökér felé haladó száradásos betegséget (gnomónia) túlnövi. Te
rebélyes alkata fasorként való ültetésének szintén nem kedvez. (A 
platán a lófogatos macskaköves utak sorfája). A vadgesztenye a 
szennyezett levegő és meleg hatására lombját júliusban ledobja, majd 
a fát megtámadó atkák szivogatásának eredményeképp ősszel újra 
kihajt. Forgalmas helyen termése balesetveszélyes. Ezért a vadgesz
tenyét inkább parkokba ültessük.

Rácz Tamásné 
kertépítész 
(folytatjuk)

JÁNOSI JÁNOS TERVE
VÉDŐRÁCS ÚJ, ÜLTETENDŐ FÁKHOZ

Facsemeték, fák védelmére, de esztétikai igényeket is 
szolgáló kovácsoltvasból készült utcai bútorzat
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Önkormányzati hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. 

augusztus 18-i soron következő ülésén az alábbi napiren
deket tárgyalta meg:

E lső napirendi pontként a lejárt határidejű határozatok
ról, a két ülés közt tett intézkedésekről szóló jelentést 
fogadta el a testület

Második napirendi pontként a volt Költségvetési Üzem  
megszüntetésével kapcsolatos végelszámolásról készült 
beszámoló jelentést vitatta meg a képviselőtestület. A be
szám olójelentést elfogadta. A képviselőtestület felhívta az 
UNIKORNIS Kft. vezetőjének figyelmét, hogy a szüksé
ges feladatokat hajtsa végre, illetve hajtassa végre. A szük
séges felelősségre vonás megtétele előtt a Kft. ügyvezetője 
adjon igazoló jelentést, hogy saját mulasztásán kívül mi
lyen egyéb körülmények hozták a vezetése alatt álló Kft-t 
a csődhelyzetbe. A  súlyos hiányosságok miatt a szükséges 
felelősségre vonásokat az Önkormányzat készítse elő és 
tegye meg.

A képviselőtestület a felszámolási eljárás befejezéséhez 
szükséges adminisztratív létszámigényt, és az ezzel járó 
bérfedezetet nem biztosítja az UNIKORNIS Kft részére. 
Utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy belső átcsoportosí
tással, külön többletköltség m ellőzésével az ügyvezetés 
oldja meg és végeztesse el az elmaradt összes könyvveze
tési munka pótlását.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Nép
jóléti Minisztérium által biztosított pótelőirányzatból az 
aszódi gyerm ekélelm ezést nyújtó intézményekben, az 
aszódi lakosú gyermekek részére alanyi és méltányossági 
alapon, valamint a nyersanyagnorma emeléséből eredő 
különbözet kompenzálására

Bölcsődében 10,- Ft/nap/fő
Óvodákban 11.- Ft/nap/fő
Ált. iskolában 12.- Ft/nap/fő
Középiskolában 11.- Ft/nap/fő
étkezési támogatás megadását mondta ki.
A z önkormányzat saját forrásból tervezett nevelési se

gély előirányzatából:
Minden aszódi tanuló részére általános iskola I. osztály

ától a középiskola IV. osztályáig 100 %-os tankönyv támo
gatást nyújt az Önkormányzat.

A családok szociális helyzetét alapul véve egyszeri be
iskolázási segélyt nyújt iskolásgyermekenként 2.500 Ft 
összegben. A segély alapja, az egy főre jutó 7.000 Ft nettó 
jövedelem , családi pótlék).

A z egészsége életmód elősegítésére az önkormányzat az 
úszásoktatáshoz hozzájárulást nyújt.

Felsőfokú tanulók részére alanyi jogon 2.500 Ft. egysze
ri tanulmányi támogatást nyújt A szód Város Önkormány
zata.

Ötödik napirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület 
a 2.sz. általános iskola tornatermének építését.

A Képviselőtestület a tornaterem építését, valamint az 
építkezésre a célpályázat benyújtását nem támogatta. Az 
építkezést 1994. évre elnapolja a pénzügyi lehetőségek 
függvényében.

Aszód Város Képviselőtestülete célpályázat beadását 
mondta ki az Aszód, Széchenyi utca térségében szennyvíz 
főgyűjtő és mellékgyűjtő vezeték építéséhez, valamint a 
Rendelőintézet Egészségügyi és Gazdasági programrend
szerének megvalósításához.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

Oluaidí tejükét:
A t M q y  k i iq w fí tá á x t  t q y  

önlboArnányyati (ú a  Pumgutatátiali:

A hír így hangzott:„Az Aszódi Evangélikus Egyházközség 
200 ezer forint támogatást kér építkezés céljára.

Ezügyben a testület döntést nem hozott: „elnapolta”.
A hír igaz, csak az előzmények nélkül kissé érthetetlen. 

Hónapok óta, most már inkább több mint egy éve folyamatos 
párbeszédben vagyunk az Önkormányzattal a tavaly megszü
letett törvény alapján, hogy a tőlünk nem önként átadott 
újtelepi 580 négyszögöles telek helyett valamit kapjunk. Az 
Önkormányzat igen rendes volt, elismerte, hogy azt annak 
idején jogtalanul vették el tőlünk, ezért mi kárpótlást érdem
iünk. A telket visszaadni nem tudják, ezért felajánlották he
lyette a volt műszergyári óvoda egy részét, mivel mi helyisé
get szerettünk volna a telek helyett, hogy az újtelepi bibliaó
rákat legyen hol megtartanunk, s ne az idős Ondrik néni 
terhére legyünk. Azt a telket annak idején ugyanis erre a célra 
vette az egyház. A Műszergyári óvoda épületéből kaptunk 50 
m2 körüli területet, amely WC-k, mosdók, öltöző, iroda, és 
raktár helyiségből áll: írd és mondd 5 helyiség! Ugye itt nem 
lehet egyikben sem holmi bibliaórát megtartani. Mi így is 
örülünk a helyiségeknek és a hozzá tartozó kis udvarnak, de 
arra kértük a képviselő testületet, hogy az egyik óvodai ter
met, amely kb. 40 m2-es, szívesen megvennénk (pénzért), 
hogy igazán legyen hol összejönnünk az Újtelepen. Azt 
mondták, nem adják. Azzal más céljuk van. Ezek után álltam 
én elő, hogy akkor teremtsék meg annak lehetőségét, hogy mi 
ott egy kb. 40 m2-es helyiséget építhessünk az épület mellé. 
Ehhez kértem 200 ezer forint támogatást. Tettem ezt azért, 
mert a város ravatalozót szeretne építeni a temetőben, s a 
temető ezen része köztudottan az evangélikus Egyházközsé
gé. S az elkért terület értéke többszörösen meghaladja az itt 
szereplő összeget. Tehát azt a 200 ezer forintot tekinthetik 
gesztusnak, de tekinthetik a ravatalozó területi megvételének 
jutányos áron. Nem tudom, mindkettőnk számára mi a jobb?

1. Ha ideadják az egyik óvodai termet, és mi megvesszük?!
2. Ha gesztusként adnak 200 ezer forintot az építkezéshez, 

és megépítjük a termet?!
3. Ha gesztusból mi odaadjuk a temető építkezési területét

a Város számára ingyen.
Vagy ha mindezt durván, egymást felbőszítve, indulatoktól 

rosszul befolyásolva, az ügyhöz igazán nem méltóan rendez
zük.

Hát csak ennyit az Önkormányzati Hír hangulatának hátte
réhez.

Fischlné Dr. Horváth Anna 
az ev. egyház közs. felügyelője

VAN, LESZ
Tulajdonképpen ezzel az egyszerű, nyelvtani szójátékkal sze

retnék bekapcsolódni a Dr. Jólesz, kontra Kovács (egészségügyi) 
kártyajátékába. Mivel a lapokat nem én osztottam, ezért csak a 
kibic szerepét tölthetem be e bizonytalan kimenetelű partiban.

Köztudott, hogy Kovácsokból akár Dunát is lehet rekeszteni. 
Ez azonban nem zárta ki, hogy az aszódi közvélemény egyedül 
nekem tulajdonítsa a pro, és kontra vitát. Talán ez érthető is, 
hiszen Kovács tanár úr keresztnevének az elhagyása teret adott 
egyesek fantáziájának a megmozgatására. Ez van. Azonban meg
győződéssel hiszem: a felkorbácsolódott indulatok előbb-utóbb 
megnyugszanak, és akkor a vitázó felek termékeny vitájának az 
eredménye mindannyiunk számára hasznos lesz.

Kovács István 
tanár, hivatásos pártfogó
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SÉTÁIM KÖZBEN
Egyre gyakrabban állítanak meg az utcán az aszódiak napi 

sétáim során: -  Ugyan írjál már az új OTP-bank borzalmas 
színezéséről! S, mivel magam más véleményen vagyok, s 
kezdeném kifejteni miért, sértődötten otthagynak.

Ezek az intermezzók adták az ötletet, hogy bővebben fejt
sem ki véleményemet fiatal városunk utcai arcának színevál
tozásairól.

Mint már említettem, nekem nagyonis tetszik az új pénzin
tézetünk színezése. Szerencsés helyen lakunk, mert messziről 
egyenesen rálátok az ominózus helyre. Tavasz végén, amikor 
elkezdték az új bank külcsínének a festését, szinte élveztem a 
sárga csíkok szokatlan ritmusát, hiszen ezzel nem lezárta, 
hanem egyenesen kiszélesítette a frissen zöldellő (sajnos 
megritkított) főutcai fasor látványát Mi tagadás, nem válto
zott a helyzet a nyári fényviszonyok között sem. Éppen ezért 
csodálom a tervező fantáziáját S nem utolsó sorban a merész
ségét is, hiszen ezzel egy olyan uniformizálódott szokást tört 
meg, melyben kötelezd volt szinte a fehér-sötétbarna szín- 
kombináció. Egyébként ez a törekvés látható már a könyves
bolt, és a mellette lévő hiradástechnikai szakboltoknál is. Nem 
beszélve a „Sörpatikáról”, melynél ugyanezt vélem felfedez
ni.

Úgy hallottam, hogy a régi könyvesbolt átalakításakor rek
lamáció érkezett a kirakatok megkisebbítése miatt, ami talán 
érthető is a kereskedők részéről, hiszen a portékájuk szőkébb 
helyen kelletik ezután magukat a vásárló közönségnek. Ez az 
elgondolás számomra is érthetetlen, vagy más célokra szánják 
a jövőben ezeket a helyiségeket?

A Szabadság tér felé haladva, egyenesen irigykedek azokra, 
akiknek a háza előtt már kiépítették a GA VIT szakemberei az 
utcai parkolókat. Bevallom őszintén: magam sem hittem vol
na, hogy ilyen hamar meg fognak valósulni azok a tervek, 
amelyekről az elmúlt év végén hallottam a polgármesteri 
hivatal műszaki osztályán Bártfai Lászlótól. Azt már egyene
sen zseninek tartom, aki még a virágokra, s a jövendő fákra is 
gondolt, hiszen különös műgonddal alakították ki a szépen 
ívelt formák között, az említett növények tenyészhelyeit. A 
növénykéket egyébként jó lenne rendszeresen öntözni az 
ottélőknek, mert némelyik igencsak kókadozni látszik a nagy 
kánikulában.

S ha már végig jártam a főutcát, ne maradjon ki a másik 
vége sem, legalább az, amelyik a kartali-hatvani útkereszte
ződésig ér. Némi iróniával azt is mondhatnám: ez (is) mosto
hagyerek. Am a jóreményű jövőt illetően most hallottam: a 
crossbar rendszer bevezetése után, ennek a résznek a rende
zésére is hamarosan sorra kerül. A „lenti részek” látványos, 
és nem utolsó sorban viharos gyorsaságú változásai után, egy 
pillanatra sem kételkedem abban, hogy ez így lesz.

Nem tudom, hogy ki, milyen gyakran jár ügyeinek intézé
sére a polgármesteri hivatalhoz. Ugyanis a folyosón megte
kinthetők mindenkinek azok a tervek, amelyek megvalósítása 
most van folyamatban, illetve amelyeket később fognak meg
valósítani. Ezt igen jó ötletnek tartom. Bár ki lehetne szélesí
teni a kört, hiszen az üveges portálokban még annyi üres hely 
van. S gondolom: az üzletek erre szánt hirdetési falrészei is 
megfelelnének a rendszeresebb tájékoztatásnak. Félreértés ne 
essék: nem szeretném elvenni lapunktól a rendszeres közlés 
jogát, legalább is a havi egy-egy terv, illetve tervrészlet ismer
tetését.

Még nem szóltam a GAMESZ dolgozóinak a munkájáról. 
Előrebocsátom: hajlamos vagyok a jobbat észrevenni, s köz
readni. Ennek szellemében jelentem ki: az említett cég vala
mennyi munkatársa jól dolgozik, munkájuk ritkán hagy kí
vánni valót maga után. A városlakók szemeteléséről nem 
tehetnek. Azonban kevés mentség is akad szűkebb pátriánk 
polgárainak: meglévő szemetesedényeket kevésnek, s főképp

szűknek találom. Ennek illusztrálására talán elegendő tény. 
Ha erős nyugati szél van, szerte hordja a szemetesláda tartal
mát utcaszerte. Nem beszélve a piromániások szokásairól. 
Általuk kiteljesedik a környezetszennyezés maximálisan.
Apropó! Most jut eszembe, hogy még tavasszal hallottam egy 
riportot a rádióban, hogy a győri gyerekek speciális konténe
reket állítottak fel a városuk különböző pontjain arra a célra, 
hogy az elhasználódott elemeket összegyűjtve, később az 
aszódi veszélyeshulladék lerakóba szállítsák. Jót tanulni má
soktól nem szégyen. Mi vajon nem követhetnénk az ő példá
jukat?

Kovács István

AKIK HOZZÁNK IS 
TARTOZNAK...

150 évvel ezelőtt 1842. augusztus 8-án született Csengey 
Gusztáv. A szabadságharc idején már 6-7 éves volt, de mind
erről többet édesapja mesélt neki. Sopronban kezdte, iskolai 
tanulmányait, majd a nagykőrösi gimnáziumba került, s már 
ott felismerték tehetségét. Tanárai bíztatására már ekkor sok 
verset ír t Felsőfokú tanulmányait a pesti teológián kezdte és 
közben szerkesztette a Gyermekbarát című lapot. Tanul
mányait Jénában folytatta, s ebben az időben több német 
verset fordított magyarra. Ekkor ültette át a „Ballag már a vén 
diák” című éneket magyarra.

Hazatérése után került Aszódra. Tanítás mellett jelentős 
irodalmi munkásságot fejtett ki. Stílusában Arany János kö
vetőjének tartják. Legismertebb regénye 1872-ben jelent 
meg, a „M ocsarak királya” címmel. Munkássága elismerésére 
felvették a Petőfi Társaság soraiba. 1886-ban az eperjesi 
teológiai akadémia tanára lett. Néhány évvel később megnő
sült. Feleségéhez, Bartha Lenkéhez sok verset írt. Élménysze- 
rű történelem órákat tartott, ahonnan a diákok becsületből sem 
hiányoztak. Tudományos munkássága is jelentős volt. 1909- 
ben jelent meg „Izrael története” című könyve.

1916-ban vonult nyugalomba, de 1925-ben, bekövetkezett 
haláláig zaklatott és békésebb évek követték egymást. Neve 
az irodalomban meglehetősen feledésbe merült. Jó lenne töb
bet tudni róla: az aszódi gimnáziumi tanárról, az eperjesi 
teológiai tanárról, és a költőről. S mi aszódiak- ha meghalljuk 
a „Ballag már a véndiák” című dalt, szeretettel gondoljunk 
Csengey Gusztávra, aki hozzánk is tartozik...

Fischlné Dr. Horváth Anna

DR. JÓLESZ 
TÁJÉKOZTATÓJA

Örömmel jelentem be, hogy az Aszódon működő választ
ható háziorvosok köre két fővel bővült. Dr. LÓSKA Izabella 
és Dr. JÓLESZ József mellett Dr. MÉSZÁROS István is 
választható a 14 éven fölüliek és Dr. HORVÁTH Anna mel
lett Dr. VASS Anna is a 14 éven aluliak számára.

Rossz hír, hogy számos gyógyszer jelentős drágulása mel
lett több nagyon drága gyógyszer (TRENTAL, ULCERAN, 
ZANTAC stb.) már nem írható fel térítésmentesen.

Továbbra is jelentkezhetnek a kullancs-veszélynek kitettek 
védőoltásért a körzeti rendelőben.

A galgamácsai, ikladi, domonyi, kartali, aszódi és vérségi 
kollégák bizalmából kollegiális vezető orvossá választottak.

Kérem, hogy közérdekűnek tartott kérdéseiket adják le az 
ASZÓDI TÜKÖR szerkesztőségében.

Dr. Jólesz József
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1. Kérem, mutatkozzon 

be! Hogyan, mikor került 
Aszódra?

Nevem Nagy Géza, 
1944-ben születtem. 1969- 
ben kerültem Aszódra, és 
azóta folyamatosan a Fiú
nevelő Intézetben dolgo
zom előbb vezetőgondno
ki, majd 1978 óta gazdasá
gi igazgatói munkakörben. 
Pénzügyi- és Számviteli 
Főiskolát végeztem, ezen 

kívül adószakértő vagyok. Főállásom mellett vállalkozóként, 
egyéni- és társas vállalkozások részére végzek gazdasági és 
adótanácsadást, vállalom könyvvezetésüket.

Aszódra költözésünk előtt Budapesten éltünk.
Nős vagyok, feleségem hamarabb, 1968-ban friss diplo

másként került Aszódra, és azóta is itt él, és dolgozik, mint 
fogszakorvos. Fiam már született aszódi. 21 éves, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója.

2. Ön képviselőjelöltként programjában az új önkormány
zatot, mint „ vállalkozó” testületet képzelte el, ahol -  szakbi
zottságok segítségével -  a lakosság bizalmát élvező, megvá
lasztott szakértő képviselők tevékenykednek Aszód város és 
az itt élő polgárok jövőjéért.

Szintén programjában szerepelt egy önkormányzati vál
lalkozási iroda létrehozása is.

Mennyire sikerült az Ön véleménye szerint ezeket a célki
tűzéseket megvalósítani?

A véleményem azóta sem változott, sőt megerősödött. Az 
önkormányzatokra rótt feladatok ellátása érdekében az egyre 
szűkülő támogatási lehetőség miatt, tudatos vállalkozási fe
ladatokat kell ellátni. Ugyanis az ilyen tevékenység biztosí
that olyan bevételi forrásokat, melyekkel a támogatási hiányt 
pótolhatja, és az elért bevételeket kiadások finanszírozására 
fordíthatja.

Annak ellenére, hogy a képviselőtestület tagjainak többsé
ge nem kifejezetten vállalkozási és pénzügyi szakember, a 
településért érzett óriási felelősségtudat és az ezzel párosodó 
intenzív munka kompenzálja az esetleges gazdasági szakis
mereti hiányosságokat. Nyugodtan kijelenthetem, hogy kép
viselőtestületünk így valóban vállalkozásra érzékeny szemlé
letű testület.

A testület mellett működő bizottságok rendelkeznek viszont 
megfelelő szakképzettségű tagokkal, és így biztosított a testületi 
munka megfelelő szakmai színvonala.

Örömmel mondhatom, hogy a programomban megtervezett 
önkormányzati vállalkozási iroda ez évben már megalakult.

Feladata az önkonnányzat tulajdonában lévő ún. forgalomké
pes vagyon felmérése, és annak vállalkozásban történő hasznosí
tása. Jelenleg elsősorban tervszerű előkészítő, felmérő munkát 
végez, és annak elkészülte után terjeszti a képviselőtestület elé 
javaslatát.

Konkrét feladata az említetteken kívül a volt szovjet lakta
nya, ezen belül is első ütemben az ott lévő üres lakások 
hasznosításának megtervezése és annak lebonyolítása.

Ugyancsak feladata az önkormányzat kezelésében lévő 
lakások értékesítésének előkészítése, lebonyolításában való 
közreműködés.

Feladata, hogy pályáztasson különböző önkormányzati fel
adatok ellátására vállalkozókat, akik a többségében önkor
mányzati résztulajdonú vállalkozási formációkban biztosítják 
a város üzemeltetését, fenntartását.

3. Öna Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetője. Gondolom, 
nem egyszerű a feladata. M i a tapasztalata? Hogyan dolgoz

nak az intézmények gazdasági-pénzügyi téren? Lehetne-e 
esetleg tanácsot adni a problémák elkerülésére?

Az Állami Számvevőszék ez évben is ellenőrizte az Aszód 
Város Önkormányzatát. A vizsgálat az önkormányzati ellen
őrzés funkciójának érvényesülésére terjedt ki. Ezen belül 
nagyító alá került a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (további
akban PEB) is.

Idézek a vizsgálati jegyzőkönyvből: „A Pénzügyi Ellenőr
ző Bizottság (továbbiakban PEB) az önkormányzat működé
sében meghatározó konkrét tevékenységet folytat. A bizott
ság 5 fős, hatáskörét és feladatait az SzMSz tartalmazza, 
miszerint a PEB előkészíti a képviselőtestület döntéseit, szer
vezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottság döntési 
jogosultságot nem kapott, véleményezési és javaslattételi jo
gosultsággal rendelkezik, beszámolási kötelezettség mel
lett...”

Az ÁSZ vizsgálata szerint bizottságunk nem végez rossz 
munkát, és ugyanakkor megjelölte azokat a feladatokat is, 
amiket az elkövetkező időszakban el kell végeznünk.

A PEB szakmai bizottsága az önkormányzatnak. Feladata 
többségében nem tartozik a sikerágazatokhoz, mert a beszű
kült pénzügyi lehetőségek miatt a korlátozó, ellenőrző, de 
egyben javaslattevő funkciókat kell ellátnia.

Megalakulása óta az alábbi feladatokat végeztük el, illetve 
működtünk együtt a Polgármesteri Hivatallal:

-  önkormányzati vagyon felmérése,
-  a három település önkormányzati vagyonának felosztása, 

korrekt rendezése,
-  önkormányzati egyéb bérlemények felmérése (hasznosí

tása, önkormányzati vállalkozásba való bevonása),
-TŰ R I, Szociális Foglalkoztató működtetésére javaslatté

tel,
-  költségvetési üzem megszüntetése, Unikomis Kft. meg

alakulása, a Kft működésével kapcsolatos problémák soroza
tos tárgyalása, és a képviselőtestület felé az azzal kapcsolatos 
javaslatok elkészítése,

-  önkormányzat pénzügyi tervezésében való részvétel, annak 
végrehajtásának ellenőrzése, állami támogatás felhasználásának 
ellenőrzése,

-  együttműködés intézményi komplex illetve célvizsgála
toknál,

folytathatnám még a sort, de úgy érzem, hogy szükségtelen, 
hiszen tevékenységünkről közvetlenül vagy közvetetten érte
sül a város lakossága.

Egy tény, nincs olyan pénzügyi vagy egyéb gazdasági 
jellegű dolog, amivel kapcsolatosan a PEB-et ne kérdezné 
meg a képviselőtestület, és amelyre a PEB ne mondaná el 
véleményét, ne tenné meg javaslatát.

Az intézmények, a hivatal kellő gondossággal gazdálkod
nak a rendelkezésre bocsájtott javakkal.

Bizonyítja ezt az ott végzett ellenőrzések tapasztalatai is. 
Ahol viszont nem megfelelő színvonalú gazdálkodással talál
koztunk. ott felelősségrevonási javaslatot tettünk, illetve te
szünk az elkövetkező időben is.

Amennyiben igénylik, akkor természetesen a legjobb tudá
somnak megfelelően megadom a tanácsomat, de így a kérdés
re csak általánosságokat mondhatnék, arra meg senki sem 
kiváncsi.

4. Ön pénzügyi szakember. Mit jelenthet egy település 
számára a jó  pénzügyi gazdálkodás, és azt hogyan lehet 
megvalósítani?

A jó pénzügyi gazdálkodás több, mint a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök legoptimálisabb felhasználása a település 
ellátása, fenntartása, fejlesztése érdekében.
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Dél-Franciaországi népi együttes

A jó pénzügyi gazdálkodáshoz elengedhetetlen a település 
lakosságának az együttműködése, velejárója, hogy olyan ter
vekkel kell rendelkezni, mely elnyerte a lakosság tetszését, és 
így aktív közreműködőjeként részesévé válhat annak végre
hajtásában.

A jó pénzügyi gazdálkodáshoz elengedhetetlen az önkor
mányzat vállalkozói szemlélete, de ugyanekkor olyan maga
tartással kell rendelkeznie, mely szerint szigorúan számon 
kell kérnie, hogy a rendelkezésre bocsájtott anyagi javakkal 
a támogatott miként gazdálkodott.

A jó pénzügyi gazdálkodáshoz elengedhetetlen a követke
zetes, támogató és szankcionáló helyi adópolitika.

Mindezeket csak tervszerű, következetes munkával, a leg
nagyobb nyitottsággal lehet véleményem szerint elérni.

5. Mint képviselőt, felkeresik-e Ont a választópolgárok, és 
ha igen, általában miben kérik a segítségét?

Igen, több alkalommal fordultak már hozzám kérdésekkel, 
illetve kérésekkel választópolgárok, amelyek általában in
kább szociálpolitikai jellegűek voltak. Igyekeztem a tőlem 
telhető segítséget megadni, de sajnos a képviselőtestületen 
kívül álló okok miatt nem minden esetben sikerült a kéréseket 
teljesíteni.

6. Többször találkoztam önnel a Fésztiválon. Szeretném, 
ha elmondaná véleményét a rendezvényről.

Hát ez, amit csináltak, az óriási volt! Ezt a jó kezdetet 
továbbra is folytatni kell. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
Aszód ilyen rendezvénysorozattal rukkolt ki. Csak gratulálni 
tudok a szervezőknek, és kérem, hogy már most gondolkoz
zanak rajta, hogy jövőre milyen módosításokkal ismétlik 
meg, és teremtenek hagyományt ennek a Fesztiválnak.

A PEB munkája majd ezután következik, a Fesztivál pénz
ügyi eredményességének vizsgálata. Látja, már megint.

7. Igen, valóban. Ezeket a pénzügyi dolgokat nem lehet

kikerülni. Utolsó kérdésem: Ön szerint Aszódon pénzügyi 
szempontbólazinfrastruktúrafejlesztésére milyen lehetőség 
van?

Véleményem szerint, hogy valóban várossá váljunk, elen
gedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik a gázvezeték, az 
ivóvíz és szennyvízhálózat, valamint a telefonhálózat kiépí
tése.

Információim szerint a DIGITEL RT. ez év végéig kivite
lezi Aszódon a telefon gerincvezetéket. 1993-ban pedig a 
lakossági telefonigények kielégítésére kerül sor.

A gázellátás fejlesztéséhez igényelt állami támogatás kér
dése a két illetékes minisztérium között nem dőlt el, ezért a 
Gazdasági Kabinet elé került az állami támogatás elbírálásra.

Az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztésére célpályázatot 
nyújtott be az önkormányzat, és ennek elnyerése esetén, ha a 
kellő önkormányzati illetve lakossági rész is rendelkezésre 
áll, akkor ebből a tervből is megvalósulhat valamennyi.

Természetesen nem csak ez a felsorolt három téma tartozik 
az infrastrukturális fejlesztéshez, itt csak a legnagyobb volu- 
menűekről beszéltem. A fejlesztések csak a lakosság pénz
ügyi hozzájárulásával képzelhetők el, mert azt az önkormány
zat nem képes kigazdálkodni.

Ennek oka, hogy Aszód intézményhálózata a többi telepü
léshez viszonyítottan magas, így a rendelkezésre álló pénz
ügyi kondíciókból nagyobb hányadot kell az intézményháló
zat működőképességének biztosítása érdekében fordítani.

Ezt nem panaszként, hanem tényként mondom el, mert az 
intézményhálózatot, és altnak szükség szerinti támogatását 
felvállalom, de ugyanakkor az infrastruktúra fejlesztésének is 
támogatója vagyok.

Köszönöm a beszélgetést.
Pardi Lászlóné
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Javában tartott még a fesztiváli hangulat, amikor felkere
kedtünk, hogy megkérdezzük az ott tartózkodó vendégeket:

Önnek mi a véleménye a rendezvényről?
Lénárt László, Gábor fia társaságában nézte a zsámbokiak 

műsorát, így hárt érthető, hogy csak szűkszavú választ kap
tunk. Pergőek a műsorszámok, dicséretes a szervezők mun
kája. Csak az a baj, hogy a korai kezdés miatt nem láthatják 
még többen a népművészeti csoportok műsorait.

Hasonló véleményen volt Kádár Károlyné, a kartali asz- 
szonykórus egyik tagja is. A társaságukban tartózkodó Deák 
Mihály még megtoldotta azzal, hogy ilyen összkomfortos 
vendéglátásban eddig nemigen volt még részük.

Németh Lajost közvetlenül a helikopter felszállása előtt 
próbáltuk szóra bírni. Dicsérő szavai mellett kiemelte: igen 
büszke arra, hogy fiával együtt fényképezheti, videózhatja 
Aszódot madártávlatból.

Szenoránszki Ferenc a polgárőrség parancsnoka a kitűnő 
gondolatot és a szervezést dicsérte. Külön is kihangsúlyozta 
az állampolgárok fegyelmezettségét, barátságos magatartá
sát. Egyébként ezt erősítette meg Nagy László, az aszódi 
rendőrőrs parancsnoka is. O többek között még azt is elmond
ta, hogy a rendezvény három napján négy rendőr, és tíz 
polgárőr vigyázott a közbiztonságra. Még rendőri szemmel is 
kulturáltan szórakoztak a vendégek. Külön is megemlítette, 
hogy bűncselekmény egyszer sem fordult elő. Számukra ez 
már annál is inkább jól esett, hiszen az egyéb szokásos felada
taikat is el kellett látniuk. Ha jövőre is megrendezésre kerül a 
rendezvénysorozat, ők újra szívesen eljönnek.

Gödény Ferenc és felesége, valamint Attila fiúk a helikop
ter kavarta porfelhő közepén illette dicsérő szavakkal a Fesz
tivál szervezőit. Elmondták: csodálatos élmény volt felülről 
is megszemlélni a színes forgatagot. Attila azonban arra volt 
a legbüszkébb, hogy kétszáz méter magasból figyelhette meg 
az utcájukat, s a házukat.

Karlovics István elszármazott Aszódról, de családjával 
együtt a Fesztivál kedvéért (is) hazalátogatott. Nem kis büsz
keséggel sóhajtott fel: Végre egy igazi, új, aszódi kezdemé
nyezés! Csak az a baj, hogy nem tudnak róla országszerte.

Sétám során fiatalasszonyok egy csoportjába kerülök. Lel

kesedésük miatt, szinte alig győzöm jegyezni mondanivaló
jukat: Feltétlenül kellett ez a rendezvény. Végre csak került a 
városban egy olyan hely, ahol mindenki jól érezheti magát. 
Csak azt sajnáljuk, hogy a gyermekeink nem bírják az egész 
napi programokat végignézni.

Rosszaljuk, hogy némelyik kereskedő, illetve vendéglátós 
igen megfeledkezett magáról, mert óriási árakat kémek. Jö
vőre jó lenne valahogy mérséklésre szorítani őket, mert ugye 
a következő évben is lesz Fesztivál -  szegezik nekem szinte 
számonkérően -  a költői kérdést.

Kvaka István, hivatalvezető munkatársai társaságában -  
Jónásné, Sziráki Istvánná, Csitári Imréné, valamint Rács Ba- 
lázsné -  válaszolnak kérdéseimre.

Előző nap közösen nézték meg az esti szórakoztató műsort. 
Azt mindnyájan rosszalták, hogy Kovács Kati nem énekelte 
el a régi slágerét: Add már Uram az esőt! -  hiszen a kavargó 
por és hőség ugyancsak próbára tette a sátorban dolgozókat. 
Szívesebben vették volna, ha a sátor-pavilonok félkörben 
vették volna körbe a színpadot, így nem maradtak volna ki 
egy csomó látványosságból, s a vendégek is egyszerűbben 
tájékozódhattak volna az árusok között. Az aszódi posta 
egyébként hatféle napilapot, s csaknem húsz másféle újságot 
árusított az ünnepségsorozat ideje alatt. Beszélgetésünk köz
ben jött újságot venni Stvorecz Sándor. Mintha összebeszélt 
volna az eddigi riportalanyaimmal, hiszen szinte ömlöttek 
belőle a dicsérő szavak. Azt azonban ő is nehezményezte, 
hogy egy-egy helyen igen drága volt az üdítőital, de a csapolt 
sör is.

Dömsödi tánccsoport V incze Lilla
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Barlai Ágika bebizonyította, hogy ő már izzig-vérig igazi 
nő, hiszen neki a divatbemutató tetszett legjobban. Csakúgy 
a tűzijáték, de nem hitte volna, hogy csak öt percig fog tartani.

Lengyel Andrásné Zsámbokról érkezett. Megtudtuk, hogy 
már sok fesztiválon megfordult eddig. Jószándékú irigységtől 
hajtva sajnálta, hogy nincs hasonló rendezvény a falujában. 
Pedig a zsámboki hagyományokból is lenne mit mutogatni az 
arra vetődő vendégeknek.

Visszatérve Aszódra: társaival együtt kedvtelésből érkez
tek szerepelni. Mivel jól érezték magukat, máskor is eljönnek, 
ha hívják őket.

Media Zoltán családját a gyermeknapi program közben 
zavartam meg. Végre, vége ennek a Fesztiválnak! -  sóhajtot
tak fel szemmel láthatóan fáradtan - ,  ugyanis csaknem min
den eseményt végig ültünk. Ezek után még magyaráznunk 
kell, mennyire örülünk e rendhagyó kezdeményezésnek? 
Egyszóval is megfelelhetünk a kérdésére: szuper!

Pardi Lászlóné a Művelődési Ház igazgatója a házigazda 
szerénységével igyekezett elkerülni a válaszadást, de végül is 
sikerült szóra bírni. -  Nem hittem volna, hogy ilyen sikere 
lesz a Fesztiválnak. A rendezvénysorozat minden várakozást 
felülmúlt.

Mivel kritikai szemmel (is) nézem az eseményeket, sok 
tanulságot vontam le a jövőt illetően. Remélem a programok 
mindenkinek tetszettek. Azonban a teljes kiértékelés még 
hátra van.

K.I.Cs.

Divatbemutató

Galgamócsai „Dudás Juli” hagyományőrző együttes 
Szent-Iváni tüzugrás

m )

Hévízgyörki aszzonykórus

Egy fesztivál
hangverseny 
margójára

N em  mindennapi esem ény A szódon egy 3 napos 
fesztivál. N em  mindennapi lelkesedéssel várták a 
város polgárai a rendezvényeket sem .

A fesztivál e lső  napjának remek programja volt 

a Széchenyi kastély parkjában rendezett koncert. 
A programszervezők és a kollégium  vezetője is 
m ét bizonyítottak -  mint az év során többször is - ,  

hogyan kell kis közösségnek nívós, esztétikus kör
nyezetet varázsolni a kulturális élm ény befogadá
sához.

A z ápolt, gondozott parkban minden hangver
senylátogató fehér asztalkáról csem egézhetett po
gácsát, sütem ényt és egy  pohár pezsgő, ill. üdítő 

iszogatásával tehette kellem esebbé a várakozás 
perceit. Mind az ötlet, mind a m egvalósítás értéke
lendő és csakis dicsérendő.

A gödöllői Kamarazenekar nem  ism eretlen az 

aszódiak számára. A z idén már hallgathatták őket 
kisvárosunk érdeklődői. Műsorukat m ost is válto
zatosan állították össze. A barokk bevezetés után 

kellő  aktualitással (aug. 20.) a Tűzijáték-szvit kö
vetkezett Hándeltől. Mozartot pedig nagyon jó  
m egformálásban egy R avel-m ű követte. A z est 
term észetesen magyar szerzők m űveivel (Bartók, 
W einer), és a jól ismert, biztos sikert garantáló V. 
magyar tánccal (Brahms) zárult.

Fantasztikus hangulat, fantasztikus zene. Au
gusztus 20. a fesztivál e lső  napja. B iztos vagyok  
benne, hogy aki ott volt, eljönne máskor is, vagyis 

nem  szabadna abbahagyni a kastély-béli hangver
senyek sorozatát. Sőt!

L itau szk i M árta
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

A M űvelődési Ház nyitvatartása
hétköznap 900~1800 óráig- 

Szombat, vasárnap: 
rendezvény esetén

S zám ítástech n ik a i
tanfo lyam

számítógépkezelői és szövegszerkesztő alapismeretek 
Tanfolyami díj: 5.500.- Ft/30 óra
A tanfolyam helye: Petőfi S. Gimnázium, ahol rögtön szá
mítógépek mellett sajátíthatják el a tanulók az ismereteket. 
A tanfolyamra jelentkezni 14 éves kortól lehet!
A tanfolyam szeptember közepén 10 fős csoporttal indul. 
Folyamatos jelentkezéseket várunk.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a Művelődési Házban.
A tanfolyam sikeres befejezéséről igazolás adható!

Szakm unkásvizsgára
fe lk ész ítő

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, törté
nelem.
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 szükséges. 
A tanfolyamokat szeptemberben kívánjuk indítani.

J e len tk ezések e t várunk  
a szep tem b erb en  induló  

nyelvtanfolyam okra:

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

Német középhaladó:
3.000 Ft/40 óra/fő
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).

S zak m u n k ásk ép esítést  
n yú jtó  tanfo lyam ok

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

-  1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség (élelmiszer, ruházati, iparcikk)
-  15.betöltött életév!

Szakács szakmunkásképző
-  1 éves, 8 ált. iskolao végzettség,
-  17. betöltött életév!

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

zonyítvány
-  középfokú végzettséget nyújt 

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

ség.
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul 

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

G Y ER EK EK !

Újra indul csecsemőgondozási tanfolyam 
a Művelődési Házban.

Vezeti: Rúzsom Szilvia védőnő 
Jelentkezni:

az iskola Vöröskeresztes tanárainál lehet szeptember 30-ig.

K ISM A M Á K  FIG Y ELEM !

Kismama Klub működik Aszódon a Védőnői tanácsadóban 
minden páros héten, hétfőn 17°°-órától. SZERETETTEL 
VÁRJUK A KISMAMÁKAT!
Programjukban szerepel

-  kismama-torna
-  szülést megkönnyítő légzőgyakorlatok,
-  relaxáció,
-  videóvetítés,
-  terhességgel kapcsolatos minden probléma megbeszé

lése

A M ű velődési Ház fö ld sz in tjén  
m űködő TOTÓ-LOTTÓ iroda  

n y itv a ta rtá si ren d je

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédszünet:

9 - 1 4  óra 
9 - 1 7  óra 
9 - 1 8  óra 
9 - 1 7  óra 
820-  1530 óra 
1 2 -  1230 óra
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A M űvelődési Ház 
szeptem beri rendezvényei

Szeptember 4-5.
Szeptember 5. 10 óra

Szeptember 10. 16 óra

Szeptember 19. 9 óra

Szeptember 25. 17 óra

Holland kilós ruhavásár 
ZÖLDPÁRT rendezvénye, 
vetítés: a Börzsöny természeti 
értékei
a Nyugdíjas Klub alakuló ülése 
1992/93-as évben 
a szakmunkás tanfolyamok 
indítása
Városszépítö kör és az Aszód 
Baráti kör összejövetele.
A Fesztivál értékelése

FIGYELEM !
-  korrepetálási lehetőség an goi nyelvből
-  Korrepetálási lehetőség, illetve felvételi előkészítő ké

mia és biológia tárgyakból a Művelődési Házban!
Jelentkezés: az emeleti irodán

-  Újra indul a számítástechnika szakkör a II.sz. Ált. isko
lában.

Jelentkezés: Molnár József tanárúmál

PETŐFI KÖNYVTÁR
Nyitvatartása 

Hétfő: 13-16 óráig 
Kedd: 9-12 és 13-18 óráig 

Szerda: szünnap 
Csütörtök: 9-12 és 13-18 óráig 

Péntek: 9-12 és 13-16 óráig 
Szombat: 9-12 óráig 

AJÁNLA T ÚJ KÖNYVEINKBŐL 
Bibó-emlékkönyv. -  Századvég, 1991 

A magyar szellem legjobb képviselőinek ma is időszerű, 
magvas írásait tartalmazza és a maga idején a kádárizmus
sal szemben álló szellemi csoportosulás jelképévé is vált.

Popper Péter: Belső utakon. -  Relaxa, 1991 
A kötet a szerző két korábban megjelent munkáját fogja 

össze. Témája az önismeret, önfejlesztés, ill. a keleti bölcse
letről, a hinduizmus, buddhizmus világáról szól.

A gyerekolvasóknak küllemében és tartalmában egyaránt 
élményt igér a Csudálatos krokodilok és más hullák és a 

Csudálatos majmok című kiadvány.
DIÁKOK!

A Városi Könyvtárban megtalálhatók a kötelező 
és ajánlott olvasmányok videofilmen.

FELH ÍVÁS
az 1993. évi Ki-M it-Tud? vetélkedőre

A Magyar Televízió, a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium, a Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt, Budapest 
Főváros Önkormányzata, valamint Gödöllő Város Önkor
mányzata a Honvédelmi Minisztériumnak, a Belügyminisz
tériumnak, a Magyarok Világszövetségének, a Határon Túli 
Magyarok Hivatalának egyetértő támogatásával ismét meg
rendezi a hagyományos Ki-Mit-Tud? vetélkedőt, előadómű
vész kategóriákban.

A versenyre jelentkezhet minden olyan magyar állampol
gárságú vagy külföldön élő magyar fiatal, aki 1992. december 
31-ig betöltötte 14. és nem töltötte be 26. életévét. Jelentkez
hetnek szólisták, duók, triók, csoportok, együttesek. Csopor
tok, együttesek esetében az átlagéletkor a mérvadó.

Nem vehetnek részt a vetélkedőn hivatásos művészek. A

művészeti főiskolák hallgatói nem saját művészeti águkban 
szerepelhetnek. Nem tekintjük főiskolai hallgatónak azokat a 
fiatalokat, akik az 1993-94-es tanévben kezdik meg tanul
mányaikat.

Jelentkezni (s a jelentkezéssel kapcsolatban részletes felvi
lágosítást kérni) lehet a lakóhely, munkahely, illetve műkö
dési hely szerinti önkormányzatoknál, illetve az általuk meg
jelölt művelődési intézményeknél, a Rádió- és Televízió-új
ságban megjelent jelentkezési lap mintája szerint (azt 
lemásolva). A fegyveres testületek a jelentkezés módjáról 
külön intézkednek. Külföldi magyarok helyi kulturális képvi
seletüknél jelentkezhetnek az előválogatókra.

Jelentkezési határidd: 1992. december 1.

Az előválogatókat, a városi, kerületi fordulókat, valamint 
a megyei, fővárosi döntőket az önkormányzatok szervezik. A 
lépcsőfokok: területi (községi, iskolai stb.) válogatók, vala
mint városi, kerületi fordulók:

1993. január 2-február 21.
Megyei, fővárosi döntők: március 19-április 18.
Az országos válogató: 1993. május 10. és 30. között.
A televízió nyilvánossága előtt kb. 120 produkció verse

nyezhet 1993. júliusától.

Ki-Mit-Tud? kategóriák, 1993.
1. Vokális zene (ének)
2. Hangszeres zene
3. Vers- próza-, mesemondás, szónoki beszéd
4. Néptánc
5. Klasszikus és modem színpadi tánc
6. Színpadi játék
7. Egyéb

Felhívás
ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK

Kulturális bemutató
Az elmúlt év hagyományához híven ez évben is meghirdet

jük Aszód város kulturális seregszemléjét „Aszódiak az aszó
diaknak” címmel.

A bemutatóra az alábbi kategóriákban várjuk a jelentkezé
seket:

1. Irodalom: -  vers és prózamondás
-  versek, elbeszélések, riportok stb, 

írása illetve készítése;

2. Zene

3. Tánc:

4. Egyéb:

-  színjátszás
-  népzene
-  klasszikus zene
-  modem zene
-  ének
-  néptánc
-  balett
-  modemtánc
-  pantomim
-  bűvész, akrobata, paródia stb.

Minden műfajban szólisták és együttesek is jelentkezhet
nek. Várjuk továbbá alkotók (faragók, szövők, festők stb.) 
munkáit is, amelyeket kiállítás keretén belül mutatunk be.

A jelentkezők alsó korhatára: 6 év.
Jelentkezési határidd: 1992. november 1.
Jelentkezni lehet a Helyőrségi Klubban és a Művelődési 

Házban kérhető „Jelentkezési lapokon”.
A rendezvény támogatója az Ifjúságért Alapítvány.
Szívesen vesszük intézmények, vállalkozók anyagi vagy 

eszközbeli felajánlásait, mert jutalmazni kívánunk minden 
résztvevőt a kulturális bemutatón.

A szervezők
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Tájékoztató a Művelődési 
Ház pályázatairól

a
4.

Jv

-Ft
-Ft

-Ft
-Ft

A Művelődési Ház 1992-ben 27 pályázatot nyújtott be -  a 
kiírt pályázati felhívásokra reagálva -  különböző helyekre. 
Ezek alapján a következő összegeket nyertük el:
1. Ifjúságért A lapítvány Aszód
w) üyéhneknap T992: V .jl. —- 10.000,-
b) Nyári tábor 10.000,-
(Legnagyobb sajnálatunkra ez a tábor jelentkezés hiánya 
miatt meghiúsult)
c) Aszódiak az aszódiaknak kulturális bemutató 10.000,-
d) SÁPI FERENC teremlabdarugó torna 10.000,-

t  - e) ASZÓD FESZTIVÁL ’92 50.000,- Ft
■ f) Petőof szava; óv erseny 5.000,-Ft

4  g) zenei kultúráink fejlesztése 5.000,-Ft
-».2. Pest megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázatok 
J L  Művelődési Alap 

\  a) ASZOD FESZTIVÁL ’92 
, b) Zenei kultúránk fejlesztése 

4. c) Petőfi szavalóverseny 
. 4 ) Gyermeknap 1992. V. 31.
IS. fCözmüvelődési Pályázat 

Művelődési és Közokt. Minisztérium 
d  • a) Zenei kultúránk fejlesztése 
2 b) Aszódi Tükör támogatása

József Attila Szociális és Kulturális Alapítvány 
A a) Nehézsorsú gyerekek kulturális fejlődése 25.000,- 

\j£Szerencsejáték Alap 
a) Nehézsorsú gyerekek kulturális fejlődése 20.000,- Ft 
Összesen: 328.000,- Ft

40.000, - Ft
20.000, - Ft
10.000, - Ft
20.000, - Ft

43.000, - Ft
50.000, - Ft

-Ft

A 27 benyújtott pályázatból ezideig 10-et utasítottak el, 2 
van még elbírálás alatt.

Célunk a különböző pályázatokkal mindenképpen az, hogy 
az ifjúság kulturális nevelését, közművelődését elő tudjuk 
segíteni. Közösen az iskolákkal azon próbálunk ténykedni, 
hogy gyerekeinknek igényévé váljon a kultúra, a művelődés, 
ezen keresztül csiszolódhat a szép, tiszta magyar beszéd, 
változhat, formálódhat jellemük is.

Pardi Lászlóné

„ZÖLDEK” h íre i

A Zöldpárt szeptember 5-én a Művelődési Házban A BÖR
ZSÖNY TERMÉSZETI ÉRTÉKEI címmel vetített képes előa
dást tartott.

Az előadó: TIRINGER LÁSZLÓ volt.
A Börzsöny gazdag formakincsű vulkánikus hegység, ame

lyet északról és nyugatról az Ipoly, délről a Duna, keletről 
pedig a Cserhát-hegység határol. Központi, legtör.iegesebb és 
legmagasabb része a Magas-Börzsöny uralkodó pontja a Csó
ványos. Innen futnak szét minden irányban a hosszú, sziklás 
főgerincek és a közéjük vésődött mély szakadékos völgyek. 
A völgyek mindegyikében csermelyek, patakok folydogál- 
nak, amelyeket a hegységben található több mint 3000 forrás 
táplál. Rekkenő nyáron vízhozamuk lecsökken, de csak a 
legkisebb patakok száradnak ki teljesen. Az éghajlat kelleme
sen hegyvidéki. A nyár hűvös, a tél hideg és csapadékos. 
Erdeinek túlnyomó része természetes erdő: bükkösök, gyer- 
tyános-kocsánytalan tölgyesek, kocsánytalan tölgyesek és 
cseresek. Zárt erdőrengeteg már nemigen található, az ipar
szerű fatermelés eredményeként egyre több letarolt terület 
lesz. Magyarország tüdejét, a magyar erdőket is pusztítják a 
fák életkorától függetlenül. Ezzel nemcsak a fákat irtják, 
hanem az ott élő ritka állatokat is kiszorítják természetes 
életkörülményükből. A békászósas, darázsölyv, vadmacska,

nyuszt és a többi Börzsönyben élő állat nem tudja emberi 
nyelven közölni a pusztítói elleni panaszait, ezért csendben 
eltűnik, és ha ez így folytatódik tovább, lassan már élőlények 
sem lesznek körülöttünk. Mindannyiunk érdekében ezt a kin
cset kellene megóvni, ami gépekkel és ember alkotta tárgyak
kal nem pótolható!

„Ha kivágtad az utolsó fát 
Ha megmérgezted az utolsó folyót,
Rájössz a pénz nem ehető”...

Medveczki Zoltán

M egb ú jt k é tér te lm ű ség

Biztosra veszem, csupán elírás vagy szándékon kívüli bő
vítmény volt Hónig Tanár Úr, Szakközépiskolánk múltja és 
jelene -  Most a jelenről című, az augusztusi Aszódi Tükörben 
megjelent cikkében a következő gondolat:

...,,A tanulók jelentős részét noszogatni kell, néha kemény 
eszközökkel is -  buktatás, eltanácsolás -  tudomásukra kell 
hoznunk, hogy az ő legfőbb feladatuk a tanulás, hogy minél 
jobban elsajátítsák a szakma alapjait, és emellett termé
szetesen emberebb ember váljék belőlük, mintha csak szak
munkásképző iskolába járnának. A valamivel válogatottabb 
társaság és az igényesebb környezet a négy év alatt nagyon 
sokat számít.”...

,Emberebb ember”? Ezek szerint a cikk írója szemében az 
a jobb ember, aki több osztályt végzett? Lehet ez a véleménye. 
Az én véleményem más!

Elég ingoványos a talaj, óvatosan lépkedjünk! Az ember 
megítélése végtelen tapintatot, toleranciát és jószándékot igé
nyel. Ennél természetesen jóval többet, de az említetteket 
mint motiváló tényezőt illetve, mint magatartásformát, alap
jaiban feltételezi. Ezentúl szükség van gazdag személyes 
kapcsolatokra, melyek tapasztalatokkal dúsítják a szemlélőt, 
s talán bizarmak tartják, de az sem árt, ha az ítélkező már 
megkóstolta milyen kesernyés, milyen fanyar, milyen tehe
tetlenül dühítő az előítéletszagú megaláztatás, mely legalább 
annyira otromba, mint elefánt a porcelánboltban.

Világunk sajnos deformált, egyre inkább az! Hajlamosak 
vagyunk az iskolai végzettség tényéből feltételezni egyéb 
értékeket is. Környezetszennyező szemléletmód ez! Legalább 
annyira nem veszi figyelembe magát az EMBER-t, a kitelje
sedésre, s egészre törekedő embert, mint a nagyipari beruhá
zások, vagy a városi forgalom. Én ezt a szemléletet elvetem! 
Igyekszem az „ember” megítélésekor figyelmen kívül hagyni 
származását, iskolai végzettségét, munkahelyének igényessé
gét IQ-ját. Energiámat inkább a tekintetek letapogatására, a 
beszéd egyenességének meghallására, a szándék kellemének 
megérzésére próbálom fordítani!

Magyarra fordítva a szót!
Nem tartom szerencsésnek a megkülönböztetést szakmun

kás tanuló és szakközépiskolai tanuló között, mivel mindket
tőből válhat kiváló szakember a maga területén. Mindkettőre 
szükség van! Nem tartom szerencsésnek a megkülönböztetést 
a szakmunkásképző intézet és a szakközépiskola között sem, 
mivel mindkettő igyekezete azonos -  ezt megkérdőjelezni 
tévedés lenne! Nem tartom szerencsésnek továbbá a megkü
lönböztetést már azért sem, mivel a szakmunkásképzők taná
rainak munkáját a szakközépiskolában tanítók értékteremtő 
munkáját alábecsüli a cikk írója, azáltal, hogy az „emberség” 
kérdését feszegeti. Meggyőződésem, hogy mindkét intéz
ményben (intézmény típusban) a tanárok egyforma igyeke
zettel szeretnének embert s egyben szakembert „faragni” 
diákjaikból.

Az „igényesebb környezet” takarta látvány alatt nem tudom 
mit ért a szerző. Pontosabb és bővebb kifejtése után szívesen 
cserélem tovább gondolataimat!

Asztalos Tamás
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Rejtvény
gyerekeknek

Az augusztusi rejtvény szerencsés nyertesei:

I. Nagy Éva, Aszód, Falujárók u. 5/23
II. Kiss Márta, Aszód, Vörösmarty u. 1/a 
Hl. Détári Brigitta, Aszód, Hajnóczi u. 7.
A nyertesek a nyereményüket a Művelődési Házban vehetik át.

SZEPTEMBERI REJTVÉNY

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre.!
Amennyiben helyesen válaszoltatok, a megfejtések első betűit 

egymás mellé írva Petőfi Sándor egyik gyönyörű versének címét 
kapjátok.

Beküldendő: a Petőfi vers címe.
1. A gyermekágyi láz gyógyításának felfedezője
2. H. Rákóczi Ferenc édesanyjának a neve
3. így hívják a békaporontyot!
4. Melyik betegséget nevezik a „fekete halálnak”!
5. Magyarország második legnagyobb folyója
6. Ki zenésítette meg a Himnuszt!
7. A kincskereső Kisködmön írója
8. Csipkéjéről híres európai főváros
9. Ki zenésítette meg a Szózatot?
10. Shakespeare Júliájának páija
11. Fizikában a feszültség mértékegysége
12. így kezdődik a Toldi (Vigyázz! nem az Előhang!)
13. Melyik madár a béke jelképe?
14. Lét rokonértelmi szóval
15. A Pál utcai fiúk gyermek főszereplője

A megfejtéseket legkésőbb szeptember 20-ig kéijük aMűvelődési 
Házba eljuttatni. Csak a határidőre beérkezett megfejtéseket tudjuk 
figyelembe venni a sorsolásnál.

M ár m eg in t e lm ú lt  a  nyár!

Még csak „tegnap” csöngettek ki az iskolából, és már megint 
szeptember van. Elképesztően gyorsan száguldanak a napok. Ez a 
röpke három hónap is szélsebesen illant el.

Kiváncsi voltam ismét: a gyerekek hogyan töltötték a vakációt, mit 
csináltak vagy nemcsináltakanyáron,váiják-emáraziskolát Szóba 
került természetesen az aszódi három napos fesztivál is, melyről 
szintén nyilatkoztak:

Ezúton adom közre írásaikat:

1.
Halász Melindának hívnak. Novemberben leszek 13 éves. A 2.sz. 

Alt. Iskolába járok, most megyek 7. osztályba. A nyári szünetben 
voltam a mamámnál, a Tiszán, a Balatonnál. Nagyon jól éreztem 
magam. De a legjobb mégis a Tiszán volt. Ott fürödtem, csónakáz
tam, vítzibicikliztem, és teniszezni tanultam. Az iskolát már várom, 
mert a szünidőben a nyaralásokon kívül azért unatkoztam is. A 
semmittevésből is megárt a sok.

Az Aszódi Fesztivál nagyon jó  volt. Csak az a három nap hamar 
elröppent. A Manhattan koncert volt a legjobb. A Tátika is tetszett. 
Szeretném, ha jövőre is lenne ilyen Fesztivál.

2 .

Pataki Brigitta vagyok. 10 éves, és a 2.sz. Alt. Iskola 4. osztályosa 
leszek szeptemberben.

A nyári szünetben Jászárokszálláson és Szilvásváradon is voltam. 
A szünidő jó  volt, csak az volt a baj, hogy kevés volt.

A legnagyobb élményem a Fesztivál volt, a tűzijáték és a Manhat
tan. Az lenne jó, ha eljönne a Pataki Attila is. Az iskolát nem nagyon 
várom, mert a szünet jobb volt, mint az iskola.

I'

A Fesztiválon mind a három nap ott voltam. Nagyon örülnék, ha 
jövőre is lenne ilyen Fesztivál.

3.
Pataki Szilvia a nevem, 11 éves vagyok, és a 2.sz. Ált. Iskolában 

tanulok én is, 5. osztályba megyek.
A nyári szünetben Jászárokszálláson és a Szilvásváráéi táborban 

voltam. A szünidő nagyon jó  volt, de már azért jó, hogy jön az iskola. 
A nyár folyamán a 3 napos Fesztivál tetszett A sulit már nagyon 
várom. Voltam a Fesztiválon, és nagyon tetszett, és szeretném, ha 
jövőre is lenne. És sztár vendég is lenne, meg tűzijáték is.

4.
Erdélyi Tamásnak hívnak, 12 éves vagyok, az aszódi 2.sz. Á lt 

Iskola 7. osztályába megyek.
A nyári szünetben sok helyen voltam. A nagyiéknál az unokatesó- 

méknál, Csehszlovákiában és akereszttesóméknál jártam. A szünidő 
nagyon jó  volt. Csak az a kár, hogy jön a suli. A nyári szünetben a 
Csehszlovákiai utazásom, a Fesztivál és az Olimpia tetszett. A sulit 
nem várom nagyon. Voltam a Fesztiválon. Ezen nekem legjobban a 
tűzijáték és a Manhattan tetszett És nagyon szeretném, ha lenne 
jövőre is Fesztivál, és a sztárvendég Pataki Attila lenne.

5.
A nevem Márta Árpád. Én is 12 éves vagyok. Osztálytársa az 

Erdélyi Tamásnak.
Nem sok helyen voltam a nyári szünetben, de az is épp elég volt 

ahhoz, hogy jól érezzem magam. Balatontól dváron 2 hétig nyaraltam. 
Nagyon jó  idő volt a két hét alatt, és jó  meleg volt a víz is. Nagyon 
jól éreztem magam az egész nyári szünetben. A szünidő nagyon jól 
telt el. Az iskolát nem nagyon várom. Voltam a Fesztiválon, nagyon 
tetszett nekem a tűzijáték, de a Manhattan tetszett a legjobban. A 
Tátikában is szerepeltem, ajándékba pedig egy Fesztivál pólót kap
tam. Nagyon szeretném, ha jövőre is lenne Fesztivál.

6 .

Fülöp Gábor vagyok, 14 éves
Az I.sz. Általános Iskolába járok, 8. osztályba.
A nyári szünetem jól teltei.
Nyáralni Balatoncsicsón voltam egy vándortáborban. Ez nagyon 

jó volt. Körbejártuk a környéket és sokat fürödtünk a Balatonban. 
Máshol nem voltam, többnyire az apukámnak segítettem a munkahe
lyén, meg a kertben. A munka egyáltalán nem fárasztott, örültem, 
hogy csinálhatom.

Ezen a nyáron legnagyobb élményem a tábor és az Aszódi Feszti
vál volt. Nagyon tetszett, főleg a Manhattan együttes, és aKékesi bál. 
A szüleim elengedtek az utcabálba, ott is voltam 1 óráig, de ötkör már 
kelni kellett, mert segítettem az apunak. Sok pénzem elment, de 
megérte. Szeretném, ha jövőre is lenne fesztivál és legalább 5 napos 
lenne! Egyébként úgy összességében az első nap volt a legjobb. Az 
volna a jó, ha úgy szerveznék, hogy minden nap megtalálja magának 
mindenki a kedvére való műfajt

Nem igazán várom a sulit, de túl kell esni rajta. A legjobban a 
biológiát és a földrajzot szeretem. Mezőgazdasági gépszerelő szeret
nék lenni, nagyon érdekelnek ezek a gépek. Remélem sikerül majd 
ilyen iskolát elvégezni.

Megkérdeztük a picurkákat is -  a leendő I. osztályosokat 
váiják-e az iskolát, és ha igen miért

Egymás ellen csacsogva sorolták, kinek mi tetszik, miért szeretne 
már suliba járni.

Molnár Norbi nagyon váija: azért, hogy „megokosodjunk, tudjunk 
nyelvet tanulni. Hajönnek a németek, tudjunk velük beszélgetni.”

Papp Levente: „Nagyon várom az iskolát. Már van 3 vonalzó 
füzetem, meg ceruzám és ceruzafaragóm. Fontos az iskola, hogy 
megtanuljunk sokig számolni, meg mindenféle nyelven beszélni.”

Hárs Kati azt mondja: .M ár azt akarom, hogy holnap legyen az 
iskola. Kell hozzá füzet, íróasztal, festék, köpeny, táska, tolltartó”. 
Kecskés Aranka a könyveket vátja nagyon, meg „hogy tudjak írni, 
olvasni meg számolni is.”

Kiss Regina újságolja, hogy neki már könyve is van. Bankó 
Adriennek már csak íróasztalt és iskolaköpenyt kell venni, ugyancsak 
az íróasztal hiány a legnagyobb gondja Tatár Tímeának.

Kedves gyerekek! Sok szép élményt, és jó tanulást Nektek az 
iskolában.

Pardi Lászlóné
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P rak tik u s d o lgok  -  ü gyes praktikák

Ritka-e a tarackbúza?
Bizonyára sokak számára ismerős a „Ritka árpa, ritka búza, 

ritka rozs...” kezdetű dal. Sajnos az idei esztendőben sok helyen 
túl ritkára sikeredett. Ilyenkor szoktunk igazán bosszankodni, 
hogy a gyomnövények még ebben az igen száraznak bizonyuló 
nyárban is viszonylag gazdagon „díszlettek”, mondhatnám? bur- 
jánoztak. (Különben a burján szó szláv eredetű nyelvünkben is 
gyomot, gazt jelent.) Köztük is az egyik legéletképesebb a tarack, 
melynek teljesebb, a köznyelvben ma ritkán használatos alakvál
tozata a tarackbúza elnevezés.

Ha kertünkben megtelepszik, igen nehéz megszabadulni tőle. 
Sokan azt állítják, hogy a legjobb ellenszere egy jó ásó, amihez 
kellőkitartás is szükségeltetik; szálanként ki kell szedni a talajból. 
Csak hogy... ez nagyon hosszadalmas munka. Különösen, ha egy 
egész kertet vagy annak egy részét kell megszabadítanunk e 
dúsan termő növénytől.

És nincs más megoldás? De van: a GLIALKA! Most viszont 
rögtön a szememre vethetik, hogy néhány számmal ezelőtt éppen 
a permetezés ellen agitáltam, most pedig egy permetezőszert 
népszerűsítek. Látszólag így áll a helyzet. De mielőtt bárkinek 
eszébe jutna a vicc a székely ember gyerekéről, aki szemére veti 
az apjának, hogy „eccer hideget fú, másszor meg meleget”, 
elmondom az én esetemet.

Nehezen szántam rá magam, hogy glialkát alkalmazzak. De 
nem volt más választásom, mert rengeteg volt a tarack a kertben. 
Először tanulmányoztam a leírást, s arra a következtetésre jutot
tam, hogy lényegében nem, vagy alig mérgező szerről van szó. 
Később erről a valóságban is meggyőződhettem, mert a véletlenül 
lepermetezett katicabogár nem pusztult el tőle.

Mikor alkalmazható? Legjobb tavasszal, de lehet máskor is, 
amíg a tarack zöld színű. Tavasszal várjuk meg, amíg a tarack 
megnő 10-15 cm magasra, mert a szer a leveleken keresztül 
szívódik fel és fejti ki a hatását.

10 liter permedéhez -  a tarackosodás mértékétől függően -  
2-2,5 dl glialka szükséges. Az így kapott oldattal gondosan 
megpermetezzük a kertet. Ha szerencsénk van, akkor hat órán 
belül nem esik az eső, és a permedé tökéletesen felszívódhat. (Ha 
nincs szerencsénk, akkor kezdhetünk mindent élőről.) Utána 
várunk. Ne nyugtalankodjunk, hogy kb. egy hétig nem látszik 
semmi, mert a glialka nem perzseli le a növényzetet, hanem 
hatóanyagai révén megakadályozza a normális fotoszintézist, és 
a növény a hegyétől a gyökér végéig elhal. Az ehhez szükséges 
idő két hét. Utána lehet ásni és veteményezni.

Tudnunk kell azonban, hogy a glialka csak egyszikű gyomok 
ellen hatásos, a többinek nem pusztítja el a gyökérzetét. És azt is 
tudnunk kell -  én saját kertünkben tapasztaltam hogy a glial- 
kával történő permetezés önmagában nem elég: ha nem ássuk fel 
az adott területet, ha nem bolygatjuk meg a talajt, két év múlva 
újra megjelenik a tarack. Ha viszont felássuk, nem szükséges 
bajlódnunk a kemény, elhalt gyökerek kiszedésével, mert nem 
hajt ki újra, és egy-két év alatt elkorhad.
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Szovjet gabonasegély !
(Az elmúlt évtizedek füllentéseiből)

Néhány évvel ezelőtt -  még a pártállam idején -  hallottam 
az alábbi történetet. Most megosztom a kedves olvasókkal, 
úgy, ahogyan hallottam, semmit nem veszek el belőle, és 
semmit nem teszek hozzá.

Egyik idősebb polgártársunk mesélte, hogyan járt majdnem 
pórul az 50-es évek elején-közepén a malomban. Búzát rakód
tak be, és alaposan megizzadt munka közben. Ezért a rajta 
lévő bőrkabátot beakasztotta az egyik vagon belsejébe, iga
zolvánnyal, iratokkal együtt. Serényen folyt a munka, s eköz
ben megfeledkezett a kabátról. Amikor eszébe jutott, már 
késő volt, mert lezárták, sőt le is plombálták a vasúti kocsikat, 
s akárhogy rimánkodott, nem voltak hajlandók felnyitni a 
megnevezett vagont. A szállítmány elindult.

Pár nap múlva gabonaszállítmány érkezett Záhonyon ke
resztül a malomba. A szállítólevelek tanúsága szerint a gabo
na a Szovjetunióból érkezett. Erről tanúskodtak a vagonokon 
levő címkék is. És ezután következett a csattanó: a kirakodás
kor előkerült a bőrkabát is igazolványostúl, iratostúl, minde
nestül. Feltehetőleg a vasúti szerelvény el sem hagyta az 
országot, hanem csalafinta módon Záhonynál visszafordítot
ták. Ugyanis kétszer ad, aki gyorsan ad! Hát még ha nem is a 
magáéból!

A bőrkabát gazdájának akkor azt tanácsolták, hogy lehető
leg ne beszéljen erről az esetről. Még évekkel ezelőtt is 
óvatosan és halkan beszélt róla. Szerencsére ma már nem kell 
hallgatnunk!

Hőnig Antal

Anyakönyvi hírek:
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Bányász Rudol. és Hajdú Katalin 
Kovács Péter, és Boros Mariann 
Jakus János, és Hegedűs Mária 
Papp György, és Holler Andrea

SZÜLETETT:
Stróh Gabriella, Falujárók u. 5/2 
Sápi Gergő, Baross tér 2/b 
Rádai Ádám, Ősz u. 41.
Lajtos Barnabás, Falujárók u. 10. 
Hartmann Dániel, Arany J. u. 1. 
Bíró Borbála, Tükör u. 8.
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N em zetk özi roncsderby  
V isegrád on , aszód i résztvevővel

Augusztus 8-9-én került sor Visegrádon az idei nemzetközi 
roncsderbyre, melynek egy aszódi résztvevője is volt, még
hozzá egy ifjú csinos lány

FARKAS MELINDA 
személyében.

Mint arról a Fesztiválon egy élő riportban hallhattuk, Me
linda elsó alkalommal indult ezen a versenyen, ahol rögtön 

III. helyezést
ért el 102-es számú kiszuperált Ladájával.
Nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy egy 18 éves -  végül 

is autóversenyzésben nem igazán járatos lány -  ilyen szép 
eredményt érjen el. Hiszen a roncsderby megoldandó felada
tai közé tartozik az ütközés, a felborulás is.

Gratulálunk szép helyezéséhez és bizton várjuk a folytatást. 
Ahhoz, hogy indulása lehetséges volt a versenyen, többen 

járultak hozzá. Ma már -  mint majdnem minden rendezvé
nyen -  fontos a szponzorok szerepe.

Melinda segítőtársai ebben 
Takács István, aszódi vállalkozó 
Takács Sándor, aszódi vállalkozó 
Mészáros József, hatvani vállalkozó 
egy bagi fiatalember, Balázs Imre, 
illetve főszponzorként az édesapja Farkas Imre aszódi vál

lalkozó voltak.

A z A sz ó d  I f jú s á g é r t  A la p ítv á n y  
T Á J É K O Z T A T Ó J A

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázab kiírására beérkezett 
pályaművekből az alábbiak kaptak támogatást:

-  Művelődési Ház
Kért ossz. Kapott ossz.

Petőfi szavalóverseny 5.000,- Ft 5.000,- Ft
Zenei kultúránk fejlesztése 25.000,-Ft 5.000,- Ft
ASZÓD FESZTIVÁL ’92 

-  Balta Gyula és csoportja
50.000,- Ft 50.000,- Ft

Újtelepi játszótér felújítás 
-  I. sz. Általános Iskola

100.000,- Ft 20.000,-Ft

komlex irodalmi vetélkedő 
-  II. sz. Általános Iskola

18.000,- Ft 10.000,- Ft

időutazás-művészettörténeti játék 
természetjáró csoport

10.000,- Ft 5.000,-Ft

program
-  Rúzsom Szilvia védőnő

30.000,-Ft 10.000,-Ft

szülésra való felkészítő tanfolyam 
-  Kaáli Nagy Kálmán

25.000,-Ft 15.000,-Ft

elektromos gyűjtemény kiállítása 40.000,-Ft 10.000,-Ft

Aszód, 1992. augusztus 27.
Kovács Ferencné, kuratórium elnöke
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Karate Klub, Aszód
Sajnos kikoptak a régi embereink, a létszám lecsökkent, össze 

kellett dugni a fejünket GIRITI SANYIval: hogyan tartsuk élet
ben a klubot?

Úgy határoztunk, hogy csak egy szempontunk lesz -  a gyer
meksport. Hogy jól döntöttünk, bizonyítja a nagy létszám az 
egész tanévben. A tavaly elért 1. dán fokozatom lehetővé tette, 
hogy a gyerekeket vizsgáztathassam, és így sokan már második
harmadik vizsgájukon is túl vannak. Sanyinak is csak egy kis 
lépés van a fekete övig, hogy feltegye a koronát 12 éves munká
jára.

Egy másik bevált ötlet:
a gimnázium és szakközépiskola tanulóinak ingyenes karate és 

önvédelmi foglalkozásokat tartottam a tanév elejétől végéig. 
20-25 állandó résztvevő volt. Idén is elindítjuk, mert ezzel kíván
juk meghálálni azt a -  pénzben ki sem fejezhető -  segítséget, 
amelyet a középiskola ad, ugyanis hosszú évek óta tarthatjuk ott 
az edzéseket.

Külön köszönjük meg FRAJNA Miklós igazgató úrnak (és 
elődjének, CSER László igazgató úrnak) a testnevelő tanároknak, 
valamint NAGY Lajosnak és feleségének a kedvességét is.

Szinte természetes, hogy anyagi gondjaink vannak. Szívesen 
fogadnánk bármilyen anyagi támogatást az „ASZÓDÉRT” Ala
pítványon keresztül, melyről TOLMACSI Miklós adhat felvilá
gosítást

Néhány kis karatés számára felejthetetlen élmény marad a két 
hetes obernburgi táborozás, melynek során a tábor német gyere
kei élvezettel figyelték a mieink edzését.

Kedves Szülők, figyeljék a hirdetményeket, keressék GIRITI 
Sanyit! Középiskolások, figyeljétek a hirdető táblát! Szeptember 
közepén újra indul a KARATE!!!!

Dr. Jólesz József, klubvezető

Dr. Rácz J. Zoltán
műkő kertépítő térplasztika kiállítása 
nyílik szeptember 25-én 18.00 órakor 

Gödöllőn, a Polgármesteri Hivatal Galéria termében.
A kiállítást megnyitja: Dr. Gémesi György 

Gödöllő Város polgármestere 
A kiállítás megtekinthető: 

szeptember 25 -  október 20 között.
Itt szeretnénk elmondani, hogy az 1992. június 18-20. kö
zött Tatabányán megrendezett ART ’92 kiállításon Rácz J.

Zoltán műkő kertépítő térplasztika rendszerét 
a zsűri külön-díjjal jutalmazta.

M E G H Í V Ó  
Idősek Világnapja  

1992. október 1.
Hagyománnyá szeretnénk tenni, hogy Aszódon is 

minden évben méltóképpen megünnepeljük az Idősek 
Világnapját.

Szeretnénk emlékezetes szórakozást, kikapcsolódást 
biztosítani az idős emberek számára, hogy ne érezzék -  
ha csak egy pár órára is -  gondjaikat, bajaikat, fárado
zásaikat.

Szeretettel várunk minden idős embert október 1-én 
délelőtt a két Idősek Klubjában (Falujárók útja, Petőfi 
u.;„ délután pedig a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 
tartandó műsorra.

Gondozási Központ 
Vöröskereszt



1 6 HIRDETÉSEK

Aszód belvárosában, a Fő úton, 
tégla épületben, szép kivitelben épült 

lakások, gépkocsitárolók és 
üzlethelyiségek eladók.

Érdeklődni lehet 
az OTP helyi fiókjánál. 

Értékesítő OTP Ingatlan RT.

A P e tő fi S án dor G im n á z iu m  
és G ép észe ti S zakközép isko la  

ASZÓD
VÁLLALKOZÓT KERES 

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
Érdeklődni a fenti címen 

naponta 8-15 óráig 
Péter F eren cn é  

G azdasági vezetőn él

Férfi-női-gyermek utcai és vászoncipők, 
Puma sportcipők, zoknik -  pólók 

nagy választékban olcsó áron. 

Továbbá
Panasonic videokamera kölcsönzés 

1.600,- Ft/nap.

Cím: Iklad, Szabadság u. 113.

Ingatlanközvetítés. 
Értékbecslés hitelfelvételhez, 

vállalkozáshoz, telek parcellázása. 
Bemutatók, kiállítások, 

árverések szervezése. 
Ügykezelés, ügymenet szervezése.

D r . B a lá z s  J ó z s e f  B a g , D ó z s a  u . 50,

9 éves 200-as D iesel M ercedes igényesnek eladó. 
Dr. Jólesz J. A szód, Arany J. u. 3.

HIRDESSEN AZ 
ASZÓDI TÜKÖRBEN!

HIRDESSEN 
a Gödöllői Expressben 

Hirdetésfelvevő hely: 
Aszód, Művelődési Ház 

(emeleti iroda) 
Kossuth L. u. 72.

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Engedélyszám: UI/PHF/207P/1989.

Cím: Művelődési Ház,
2170 Aszód, Pf. 9. Kossuth L. u. 72.

TYPQ Készült a Typovent K ft
VG NT nyomdájában 174/92.


