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„Szomszédvárah”
T ú r a

A Bag-Tura forgalmi út mentén, a Galga alsó folyásának jobb partján 
alakult ki a zárt, halmazos magú település. Az utóbbi évtizedekben 
azonban újabb fésűs beépítésű, szabályos részekkel bővült a szétte
rült, nagy ki teijedésű település. Területe 5591 hektár, lakóinak száma 
8122 fő.
Neve szláv eredetű, tövében a szláv túr (őstulok) rejlik.
A széles határban, elsősorban a Galga árterületének kiemelkedésein 
eddig 36 lelőhelyet kutattak fel. A legrégebbi újkőkori. Túra-Boldog 
határán bronzkori (hatvani kultúra) telep és földvár található. Több 
helyen szarmata és Árpád-kori telepnyomok is előfordulnak. A déli 
határrészen halad keresztül a Csörsz-árok belső vonala.
Első középkori említése „Thura”  néven 1220-ból való. Az Ákos 
nemzetség ősi birtoka. A nemzetség Galga mentéről való eltávozása 
után rövid ideig Zsigmond királyé, ezt követően Brankovics György 
rác despotáé zálogjogon, majd a Rozgonyiak birtoka. Ekkor már 
vámmal és malommal rendelkező nagyobb település, mezőváros. A 
XVI. század elején a Báthoryak kezébe került a többi Galga menti 
Rozgonyi-birtokkal együtt és a bujáid vár tartozékaként tartották 
nyilván.
Amikor a török 1544-ben ellenállás nélkül elfoglalta Hatvan várát. 
Túra is a szultáni birodalom része lett. A XVI. század második 
felében a legnépesebb település a Galga mentén. 1546-ban a hatvani 
szandzsák bég hász birtoka. 1559-ben és 1562-ben szultáni hász 
birtok. 1580-ban 23 000 akcse jövedelemmel Juszuf ziámet és Rizván 
timár birtoka A népes mezőváros magyar földesura. Báthory István, 
1585. augusztus 24-én 2500 fős seregével rajtaütött az országos 
vásárra összegyűlt népességen. A török őrség a magyar csapatok 
megjelenésekor szétugrott A vásári illetéktől emiatt elesett szultán 
ezért haragjában elmozdította fényes állásából Szinán budai pasát. A 
tizenöt éves háború egyik jeles csatája is itt zajlott le. 1594. április 
12-én Forgách Simon egri várkapitány bátor huszárjaival szétverte és 
jelentős veszteségeket okozott Ali budai pasa Hatvan felmentésére 
siető seregének.
A XVn. században az Esterházy család birtokába került Túra és 
megmaradt egészen a XIX. század közpéig. Ekkor a bujáki uradalom 
egyik helyi központjaként virágzott.
A XIX. század utolsó harmadától a XX. század közepéig a túrái határ 
tekintélyes része — akereskedéssel és bankügyletekkel nagy vagyont 
gyűjtött— Schossberger Henrik és utódainak tulajdona.
Túra népe mind a Rákóczi-féle, mind az 1848-49-es szabad
ságharcban kivette a részét. Az előzőben 26 fő állt be különböző 
ezredekbe, a honvédseregben 31 fő katonáskodott és 320 volt a 
nemzetőrök száma. A szabadságharc egyik vesztes csatája is a falu 
határában zajlott le. 1849. július 20-án a Perczel Mór és más jeles 
tábornokok vezette magyar sereg megütközött a Tolsztoj tábornok 
által irányított orosz hadakkal, de eredménytelenül. A csatában elesett 
Szele András és 17 társának tiszteletére emlékoszlopot állítottak a 
turaiak, a honvédsírok a falu melletti erdőben találhatók.
A település határában, a Galga bal partján helyezkedett el a közép
korban Szentgyörgy falu. Nevét Szent György titulusú temploma 
alapján kapta. Már 1424-ben pusztaként említik, később sem települ 
újjá. A legújabb régészeti kutatások egykori létezését pontosan hely
hez rögzítve bizonyították. Birtokosai megegyeztek Tura uraival. 
Római katolikus templom (Mária mennybemenetele tiszteletére). 
A középkorban már létezett a községnek temploma, amit azonban 
időközben többször javítottak, átépítettek. Esterházy herceg támoga
tásával 1771-ben teljesen felújították, majd 191 Okörül ismét gyöke
resen átalakították az épületet. A közelmúltban kíviil-belül felújítot
ták, kitűnő állapotban van. A keletelt, egyhajós, oldalt álló toronnyal 
rendelkező épület gótikus alapokon épült, részben barokk, nagyobb 
részben azonban XX. századi jellegtelen átépítés nyomait viseli. A 
belső kiképzés egyszerű, tágas egyhajós terét tükörboltozat fedi, 
mellvédes karzata két pilléren áll.
Volt Schossberger-kastély. Ybl Miklós tervei alapján építették 
1883-ban az egyemeletes, téglalap alaprajzú, eklektikus, francia ne-

oreneszánsz stílusú kastélyt A szép nagy park közepén álló, tornyok
kal, négyszögletes kupolával, árkádsorral, oszlopos portikuszokkal, 
kocsilejáróval, változatos homlokzatkiképzéseivel, megnyújtott ké
ményeivel szép látványt nyújtó épület.
A kastély közelében álló kétemeletes, nagyméretű késő barokk mag
tár (Lenin tér 13.) megviselt külsejű, bár még most is használják.
A század elején népdalokat gyűjtött a községben Bartók Béla, akinek 
a nevét a helyi művelődési ház büszkén viseli.
A faluban a népi hagyományok megőrzése, felelevenítése több évti
zedes múltra tekint vissza. A helyi népművészeti mozgalom felélesz
tésében, vezetésében, országos hírre emelkedésében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a fiatalon elhunyt Kovács László, az elsőKossuth- 
díjas népművelő. A túrái dalokat éneklő népdalkórus és Szaszkó 
József citerás, a helyi táncokat és szokásokat megelevenítő népi 
együttes, a fehér hímzést művészi szintre emelő hímzóasszonyok 
(Király Elekné, Tóthné Zsiga Ilona, Sáráné Lajtos Ilona, hogy csak a 
nevesebbeket említsük a sok közül) híre-neve bejárta az országot. 
Kevés települése volt az országnak az 1950-es, 1960-as, 1970-es 
években, ahol annyi népművész élt, mint Túrán. Ma a fiatalabb 
generációt képviselő Sára Ferenc furutyás és Maczkó Mária népdal
énekes népművészek folytatják a szép és nemes hagyományt 
A község szülötte az ország határain túl is elismert kiváló filmopera
tőr és filmrendező Sára Sándor.
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MEGALLAPODAS
Obernburg Város Tanácsa és Aszód Város Önkormányza
ta kifejezik azon szándékukat, mely szerint a két város 
testületéi, közösségei és polgárai között kapcsolatokat ala
kítanak ki, ezáltal elősegítve a két ország közötti barátság 
elmélyítését és együttműködnek a békés Európáért, mely 
célok megvalósítása érdekében testvérvárosi kapcsolatot 
létesítenek egymással.

Az együttműködés főbb területei

Társadalom
A testvérvárosok kölcsönösen törekednek arra. hogy a két 
város lakossága, ifjúsága megismerje egymás életét. En
nek érdekében elősegítik és támogatják:
— közös kulturális programok szervezését,
— szervezeteik és polgáraik közvetlen kapcsolatainak 

kialakulását.
Gazdaság
Kölcsönösen közreműködnek a két város intézményei és 
gazdálkodó szervezetei közötti közvetlen kapcsolatok fel
vételében, amelynek érdekében:
— megkeresik a városokban tevékenykedő intézmé

nyek, gazdálkodó szervezetek és vállalkozók együtt
működési területeit,

— lehetőségeikkel támogatják a fenti kapcsolatok kiala
kítását és működését.

Közigazgatás
— közigazgatási, irányítási és tervezési tapasztalatok 

cseréje,
— a városi önkormányzatok működésének kölcsönös ta

nulmányozása,

—  a közigazga tási m unka  gépesítése  (szám ítógép , iroda 

gép) te rü le tén  tapaszta la tszerzés.

O k ta tás
—  az o b em b u rg i és az aszód i ö n k o rm ányza tok  kö zép is 

ko lá inak  együ ttm űködése , tapasz ta la ta inak  átadása ,

—  az ok ta tási rendszerek  kö lcsönös tanu lm ányozása , k ü 

lönös figyelem m el az  idegen  nyelv  é s  az  ének -zene  

ok ta tásra .

—  d iákok  cse ré je  és szak tábo rok  szervezése .

K u ltú ra , m űvésze t, k ö rnyezetvédelem

—  eg y m ás k u ltú rá lis , m űvészeti é le tén ek  m eg ism erése  

m űvészek  és együ ttesek  m egh ívásával, k iá llítások  

szervezéséve l,
—  a m űem lékvédelem  gyakorlati m egvaló sításának  ta 

pasz ta la ta i és a  m űem lékek  hasznosításának  m ódsze 

rei.

—  kö rnyezeti k u ltú ra  a lak ításának  és m egóvásának  gya 

korlata .

Sport
—  az egyesü le ti m unka  szervezése  (töm egspo rt, v er

senysport),

—  az egyesü le ti gazdá lkodás tapaszta la tcseré je ,

—  szakosztá lyok  ta lá lkozó inak  szervezése .

A m egállapodó  felek  éven te  é rtékelik  a  szerződés m eg v a 

lósu lásá t és k ia lak ítják  a  k ö ve tkező  év  feladatait.

E  közös szándéko t k ife jező  m eg állap o d ást O bernbu rg  v á 

ro s képv ise le tében  W endelin  Im h o f po lgá rm ester, A szód  

város k épv ise le tében  B agyin  Jó z se f po lg á rm es te r írja  a lá .

Aszód, 1992. december 21.
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Képviselői portré
—  Kérem, mutatkozzon be!
—  Nagyon szívesen. Stiindl Gábor 
vagyok. Újpesten születtem 1933. 
április hó 3-án. Biológia-rajz sza
kos tanár vagyok, több mint 16 
éven át megyei szakfelügyeletet 
láttam el, s 25 éve tanítok az Aszó
di 1. sz. Általános Iskolában. 
Szüleimnek harmadik, legkisebbik 
gyermeke voltam két testvérem 
mellett.
Gyermekkorom nagyon szépen, 
mondhatnám felhőtlenül indult. A 
mai Újpalota vidékén, Pestújhe
lyen töltöttem ezeket az éveket sza

bad futkározásokkal, az akkor még beépítetlen területeken.
Itt Pestújhelyen kezdtem el iskoláimat is, még elemi iskolába jártam, 
amelyből a Fasori Evangélikus Gimnáziumba kerültem, s a mi évfo
lyamunk volt az utolsó 8 osztályos gimnáziumi osztály, valamint 
velünk szűnt meg működni is a gimnázium 1952-ben.
Tanári oklevelet 1956-ban kaptam, de a saját lábamra nem ettől 
kezdve álltam. Sokkal előbb, már kora gyermekkoromban volt alkal
mam megismerni az életet.
Tíz esztendős voltam, amikor utolsó útjára kísértem apámat, akihez 
nagyon kötődtem, s akinek — boldogan vállalom — , örököltem sok 
tulajdonságát, talán olyanokat is, amelyek nem mindig előnyösek. 
Úgy emlékszem rá, hogy nagyon szerette, tisztelte az embereket. 
Kalapját egyaránt megemelte a templom, a feszület előtt, de így 
köszöntött minden jóravaló embertársát is. Nem tudta szó nélkül 
hagyni az igazságtalanságot, a becstelenséget, az önérzetet sértő 
magatartásokat.
Gyermekkoromról még csak annyit, hogy átéltem a 2. világháború 
előtti, alatti megpróbáltatásokat, a budapesti ostromot, majd nagyon, 
de nagyon reménykedtem. Reménykedtem abban, hogy soha többé 
nem lesz harc, vérontás, hittem egy szép, új világban, a tisztesség, a 
becsületes munka méltó megbecsülésében.
Feleségem szintén pedagógus, 1956-ban kötöttünk házasságot, va
gyis 36 évvel ezelőtt, egy felnőtt gyermekünk, s 2 unokánk van. Ők 
Pesten élnek.
— Ön a Lakásügyi Bizottság elnöke. Megkérem tájékoztassa az 
Olvasókat a volt szovjet laktanyában értékesítésre kerülő, az Önkor
mányzat kezelésében maradó, illetve a megvásárolható lakások hely
zetéről!
— Valóban elnöke vagyok az említett bizottságnak. El kell monda
nom, hogy sokkal többet tett bizottságunk az első lakáshoz jutók, 
lakást vásárlók, vagy családi házat építők megsegítése, támogatása 
érdekében, mint az említett megvásárolható lakások ügyében. 
Bizottságunk minden félévben komoly összegeket, lakáscélú támo
gatásokat Ítél oda az arra rászorulóknak.
A lakásépítők vissza nem térítendő 100.000 Ft-os támogatást, s ehhez 
közeli összegű kamatmentes kölcsönt kapnak a bizottság javaslata 
alapján. Kamatmentes kölcsönnel támogatjukalakás-felújítási kérel- 
mükkel bizottságunkhoz forduló lakosainkat is. Ennek összege ki
sebb, mint az építkezőké, általában 20 és 50 eFt közötti összegek. 
Jelentős a száma azon kérelmezőknek is, akiket hátrányos helyzetbe 
kényszerített a kamatadó rendelet. E megemelkedett összegű terhet a 
rászorulóknál javaslatunkra átvállalja az Önkormányzat.
Ami az eredeti kérdését illeti, el kell mondjam, hogy azokra az 
említett lakásokra— annak ellenére, hogy lesújtó képet mutatnak —, 
feltűnően sok volt a vásárolni szándékozó jelentkező. Nyolcvannál is 
többen kértéka jegyzékre kerülés ükét, míg a megvásárolhatólakások 
száma 32. Ezeket a lakásokat társasház konstrukcióban kívánja Ön- 
kormányzatunk értékesíteni. A vásárlási lelkesedésben jelenleg egy 
kis szünet van, ugyanis az átlag ár telekkel együtt 160 eFt lakáson
ként, melynek 15%-át kell kifizetni a vásárláskor. Ez volt az, ami 
vonzóvá tette, de kötelező felújítás költségeként 300 eFt összeget is 
le kell tennie a vásárolni szándékozónak, mely becsült összegből fel 
kell újítani a villanyvezetékeket, a víz-és csatornahálózatot.
— Ön tagja a Népjóléti Bizottságnak. Milyen szociális támogatások

kal segítik a nehéz helyzetben levő családokat? Mi szerint döntik el a 
támogatás mértékét? Van-e az Önkormányzatnak olyan felmérése, 
amely a létminimum alatt élőket nyilvántartja? Mi a helyzet azokkal 
a családokkal, akik nem fordulnak segélyért, de mégis szükségük 
lenne rá? Felülvizsgálják-e a munkanélküli segélyből élők egyéb 
jövedelemforrásait?
—Érzékeny pontokat érint bennem e kérdéssor, ugyanis egyre több 
a segélyért folyamodó emberek száma. A segélyezés formája sokféle. 
Kezdve aziskolásokingyenes tankönyveitől, azegyszeri beiskolázási 
segélyen át, a szintén gyermekek nevelését segítő rendkívüli, illetve 
rendszeres nevelési segélyekig. Létezik még a családokat segítő 
rendkívüli szociális segély, közgyógyellátás méltányossági alapon, a 
kezelő orvos javaslatára.
Igyekszünk minden esetben figyelembe venni az anyagi, szociális 
körülményeket, a rászorultságot, az egy főre eső jövedelmet, ami nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimum összegét.
Igen, van az Önkormányzatnak nyilvántartása a rászorultakról, de 
azon túl, hogy a bizottság minden tagja mélységesen együttérez ezen 
családokkal —  az az igazság, hogy sok esetben a szülők nem érde
melnék meg a segélyt az életvitelük miatt— , azonban a gyermekekre 
gondolunk, amikor mégis megszavazzuk!
Vannak, nem is kevesen, akikben többa jogos önérzet, mintsem, hogy 
kémének. Már tavaly karácsonykor is gondoltunk az ilyen szemé
lyekre, s ezt tesszük az idén is. Az egyházak vezetőivel karöltve 
állítjuk össze a segélyezésre, megajándékozásra kerülők névsorát.
A munkanélküliekkel kapcsolatban rövid a válaszom: ezt a kategóriát 
nem az Önkormányzatunk tartja nyilvántartásban. Egyéb jövede
lemfonásaik felülvizsgálata nem a bizottságunk kompetenciája.
— Hogyan alakul a város két művelődési házának sorsa? Várható-e 
szervezeti átalakítás, hirdetnek-e pályázatot az igazgatói állás betöl
tésére? Amennyiben igen, milyen kondiciókkal rendelkezzék a pályá
zó?
— Igen, várható átalakítás. Nagy valószínűséggel 1993-tól kerül 
megvalósításra a két intézmény egyesítése, közös fenntartása. Úgy 
tudom — s ez volt a gyakorlat eddig a hasonló esetekben —, hogy az 
állás pályáztatva lesz. A pályázati feltételek között szelepei a főisko
lai. vagy szakirányú végzettség, s a megfelelő szakmai gyakoriak
—  Milyen terv alapján dolgozza ki a Művelődési Bizottság s ezen 
keresztül a Képviselőtestület az Aszódon kialakítandó iskolastruktú
rát?
— Az utóbbi időben ez a téma már többször is volt napirenden, s 
különböző helyszíneken —  önkormányzati ülésen, iskolákban — 
más-más mélységű és terjedelmű tájékoztatást, elképzelést hallhattak 
az érintett, érdekelt szülők, illetve pedagógusok. Egyébként az Aszó
di Tükör novemberi számában kimerítő tájékoztató olvasható a jövő 
hatosztályos középiskolájáról.
Tény, hogy az Önkormányzat megszavazta, elvi támogatását adta 
hozzá. Hogy ez milyen hatással lesz az általános iskolákra, ezzel 
kapcsolatban vannak vélemények. Ilyenek is és olyanok is. Tényként 
kell elfogadni, hogy elviszi a gimnázium mindkét általánosból a 
négyes, vagy attól jobb tanulmányi eredményt elérő tanulókat. Elviszi 
az azok után járó anyagi támogatást a „fejkvótát” is, bárez kevesebb, 
mint a középiskolásoké!
Mi lesz veled általános iskola? Lesz-e összevonás, vagy sem. Még 
erre nem tudok válaszolni. Az is homályos még, hogy miképpen 
valósul meg a tervezett 16 éves korig való tankötelezettség. A nyol
cadik után még két év „parkoló évek” , amely alatt szülő és gyermek 
egyaránt töprenghet, hogy hogyan tovább?
Sok-sok megválaszolatlan szakmai kérdés. Mindezekkel kapcsolat
ban várj uk a közoktatási törvény megszületését, elfogadását, a küszö
bön álló, a tárca első emberének személycseréjét, s a mindezeket 
eldöntő költségvetési lehetőségeket. S végül, még a mindent kardi
nálisán meghatározó tényező sem befejezett. Az egyház iskolát 
visszakövetelő igénye, tulajdonjog rendezése.
— Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
— A lap határozottan szembetűnő, szép fejlődésen ment á t  Küllemé
ben, szerkesztésében tetszetős, színes kiadvány le tt Kicsit elkötele
zett. Ajánlanám — ha lehet — , hogy tükrözzön több életszerűséget! 
Menjen közelebb az életbe, közelebb az állampolgárokhoz. Adjon 
több tudósítást eredményekről, emberi örömökről, de őszintén írjon 
arról is, ami a „kisemberek”  gondja, amiről az utca embere beszél!

A.T.
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Segélyek bizalomból

A bizalom nem tartozik napjaink divatos fogalm ai közi, pedig 
nélküle nehezen viselhető e l az életünk, hiánya a társadalom  
működésére is kedvezőtlenül hat. A TOP 12 nemzetközi önsegé
lyező rendszer viszont— tizenkét országban milliónyi, Magyar- 
országon tízezernél több tagja van m ár— az érdek mellett éppen 
a bizalomra épít.

Mondhatjuk, német alapossággal, hiszen 1986-ban Karl-Heinz 
Götz alapította. Hogy mi is a TOP 12? Szerencsejátéknak nem 
tekinthető, de a résztvevőket jelentős összeghez juttató rendszer 
négyezer márkát adományozott a Roszik Gábor országgyűlési 
képviselő által létrehozott Tessedik Alapítványnak. Ez —  mint 
köztudott— a gyermekek megszületését és felnevelkedését segí
ti.
— De miként működik, hogy növekedik az önsegélyező rendszer?
—  önszerveződéssel fejlődik, de nem magára hagyottam Ez az 
utóbbi adja a biztonságát!
— Ha valaki be szeretne lépni, belépési díjat fizet, ami két részből 
áll. Az IBUSZ Bankon keresztül 170 márkát kell befizetnie a BES 
GMBH 539 000-es számlájára. Ez az összeg a németországi 
központba jut, ahol rendkívül szigorú szabályok szerint az ado
mányokat elosztják. További száz márkának megfelelő forintot a 
segélyezési listára való feljutásért kell fizetni annak a résztvevő
nek, aki —  a rendszer nevéből már kitalálhatták —  a lista 12. 
hely én van. A rendszerben való maradás feltétele ezután két lista 
továbbadása, hat héten belül. Magyarán: két újabb személyt kell 
beszervezni, akik tovább építik a hálózatot. Ideális esetben 72 hét 
alatt lehet az első helyre kerülni, és a segélycsekkhez jutni.
—  S mindebben nyugodtan részt vehetünk?
—  A TOP 12 Magyarországon legálisan, cégbírósági végzéssel 
működik. A Szerencsejáték Felügyelet elnökének határozata sze
rint nem minősül szerencsejátéknak. Az indoklás tartalmazza, 
hogy „...külön felügyelő bizottság őrködik a visszaélésektől men
tes, korrekt lebonyolítás felett
A szerencsejáték fogalmi elemei —  melyeknek a szerencsejáték
nak minősítés érdekében együttesen kell fennállniuk —  közül az 
egyik leglényegesebb ismérv, a véletlen szerepe nem teljesül, 
egyrészt a központilag szervezett be- és kifizetés ténye m iatt 
másrészt azért, mert a továbbküldés folyamatosságát a központi 
nyilvántartás segíti, illetve szükség esetén be is avatkozik.”
— Jogi személyek, vállalkozások, alapítványok így is elősegíthe
tik céljaik megvalósítását Több hasonló kezdeményezésről is 
hallottam már. A rendszer bármely tagja az élet más területein is 
összehangolhatja m unkáját például információs estjeinken. Új 
tagok kizárólag ezeken léphetnek be. Aszódon is rendszeresen 
vannak információs találkozók a Sára vendéglőben minden páros 
héten, csütörtökön este hat órakor, ahol minden érdeklődőt szíve
sen látunk.
—  A központ ráfordításainak elszámolása után a többletet köz
hasznú célra juttatja. Ebből kapott a Tessedik-alapílvány is ado
mányt. A magyarországi tagokra eső hányadot mindig hazaiak 
kapják?
—  Ez természetes. És minél többen tagjai az önsegélyező rend
szernek, annál több ju t hasonlóan nemes célok támogatására.

írta:
Dr. Jólesz Jószef a 

Gödöllői Hírlapban megjelent cikk nyomán.

Irodalmi est a könyvtárban

November 17-én 18 órakor a Városi Könyvtár író-olvasó 
találkozót rendezett a határainkon túli magyar irodalom 
bemutatására. Szatmármenti vendégeink voltak Kádár Fe
renc költő, Kiss Ferenc a Szatmári Friss Újság szerkesztő
je, a Hármas-határ irodalmi lap munkatársa és Kiss Mária 
előadóművész. Kötetlen beszélgetés formájában ismer
kedhettek meg az érdeklődők a kint élő magyarság hétköz
napjaival, kulturális életével. Kiss Mária előadásában pe
dig a kortárs költők verseiből kaptak ízelítőt.

Figyelem!
December 18-án, pénteken délután 15 órakor szeretettel 

várjuk a 6-12 éves apróságokat gyermekkönyvtárunkba, ahol 
Télapó ünnepséget rendesünk számukra.

NYITY ATARTÁS
Hétfő: -  13-16 óráig
Kedd: 9-12, 13-18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9-12, 13-18 óráig
Péntek: 9-12, 13-18 óráig
Szombat: 9-12 -

LÁTOGASSA A 
pUjpí) PETŐFI
\g m y  MÚZEUMOT!

Állandó kiállítás: Galga mente 
I November 1-e és február 28-a között 
i új nyitvatartási rend: hétfő kivételével I 

naponta 9-16 óráig.
Kérésre külön tárlatvezetést tartunk!

I A múzeumban kapható: |
l Aszód környéki térkép, várostérkép, l 
1 Aszód várost ábrázoló metszet, valamint 1 

régészeti, néprajzi, történeti, iroda- 
l lomtörténeti könyvek, kiadványok. i
* Ajánlatunk: Aszód várost ábrázoló, 1851- * 
: ben készült, művészi színvonalú metszet,
I amely keretbe foglalva szobája dísze 
1 lehet. Ára: 200,— Ft. i

L....................................J
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TÁJÉKOZTATÓ A GAZPROGRAM 
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A szód Város Ö nkorm ányzata a körülm ényeket m érlegelve 
úgy döntött, hogy A szód gázellátási munkáit m ég az 1992. 
évben m eg kell kezdeni. Az alábbiakban a gázellátással kap 
csolatos tudnivalókat, a m ár ism ert adatok és a m ég döntés 
elő tt álló kérdések körét ism ertetjük:

l . A térség gázellátása

N yolc település együttes beruházásában valósul meg. (Kartal, 
A szód, Iklad, D om ony, G algam ácsa, Vácegres, Váckisújfalu, 
V erseg). A korábbi években készített tanulm ányterv tartal
m azta Bag, H évízgyörk, G algahévíz és Túra gázellátást is, de 
e négy település a zsám boki gázátadó állom ásra csatlakozott. 
A  zsám boki gázátadó kapacitásának korlátái m iatt Aszód 
város e rendszerre történő csatlakozási kísérlete m eghiúsult. 
A térség gázellátása így csak a hatvani átadó állomásról 
lehetséges. A települések gerinchálózata H atvantól Vácegre- 
sig, ill. m inden település szélén 1-1 db gázfogadó állomás 
m egépítéséig közös beruházásként, közös költségviseléssel 
épül. Az aszódi gázfogadó a volt szovjet laktanya melletti 
területen épül, innen indul a városi hálózat. A településeken 
belül a beruházást a településenként m ég decem ber hóban 
m egalakítandó ÉPÍTŐ  K Ö ZÖ SSÉG  bonyolítja. Az Aszód- 
K artal-H atvan közötti nagyközépnyom ású gázhálózat ver
senytárgyalása m egtörtént, a kivitelezés decem berben m eg
kezdődik.

2. Az É pítő  K özösség

A mai ism eretek szerint a legkedvezőbb építési form a az É pítő  
K özösség. E  form a és a törvények lehetővé teszik, hogy a 
beruházás finanszírozott hányada a település tulajdonában 
m arad, a lakossági hitelfelvételek kedvezőbb kam atozásúak 
és a közm űfejlesztésként befizetett hozzájárulás 15%-a ma 
m ég visszaigényelhető. Ez utóbbi visszatérítés m egszüntetése 
a közeljövőben sajnos várható.
A z É p ítő  K özösség nem  jogi szem élyiség, az ezzel kapcsola
tos teendőket az Ö nkorm ányzat látja el. Az É pítő  K özösség 
és az Intéző B izottság m egalakítására m ég decem ber hónap
ban sor kerül, m elynek helyét és időpontját időben kiplaká- 
toljuk. K érjük a gázigénylőket (az É pítő  K özösség tagjait), 
hogy a m egalakulás idejét figyeljék és azon vegyenek részt.

3. Tájékoztató adatok a finanszírozásról

A 8 település teljes beruházási költsége 454.207 eFt
ÁFA  113.552 eFt
összesen: 567.759 eFt

A szód Város beruházási költsége 130.056 eFt
ÁFA  32.514 eFt
összesen 160.570 eFt

A tanulm ányterv alapján becsült 
közm ű hozzájárulás 94.850 eFt
A beruházási hiány (8 településre) 178.457 eFt
A beruházási hiány (A szódra) 32.206 eFt
A beruházási költségek fedezetének hiánypótlására két lehe
tőség van. A z egyik a kom penzáció a V eszélyes H ulladékle
rakó Telep létesítéséért, m elyről rövid időn belül pontos és 
végleges adatokat közlünk. Á m ásik lehetőség a versenytár
gyalást elnyert pályázó ajánlata, m ely szerint tulajdoni há
nyad fejében finanszírozza a hiányt.

4. V ezetékhálózat építésének ütem ezése

A H atvan-A szód-K artal közötti gerincvezeték építése 1992. 
decem ber hónapban m egkezdődik. A z üzem behelyezés ideje: 
1993. jún ius 30. A településen belüli hálózat építésének üte
m ezése m ost történik. E lőzetes tájékoztatásként annyit tu
dunk közölni, hogy belső  hálózat építése a volt szovjet lakta
nyától indul és folyam atosan halad Jónásfalva irányába. 1993.

őszén kb. 500 lakás gázbekötése várható az Ú jtelep-Lakótelep 
térségében. A nagyüzem i fogyasztók ugyancsak 1993. őszéig 
várhatóan bekötésre kerülnek. A szód további teljes gázellá
tása és bekötése 1994. szeptem ber 30-ig m egtörténik. A gáz
bekötések évenkénti szám át a gázszolgáltató (TIG Á Z) hatá
rozza meg. A pontos ütem ezést a hálózatfejlesztési hozzájá
rulás m egszerzése után pontosítva időben közreadjuk. Ennek 
ism eretében célszerű a belső  szereléseket (lakáson belül) 
olyan ütem ben végezni, hogy az őszi időszakra e ső  egyidejű 
bekötések miatti torlódásokat a gázszolgáltató el tudja kerül
ni.

5. M it kapunk és m ennyiért

A hálózatfejlesztési hozzájárulásért: a hatvani gázátadó állo
m ás átépítési m unkáit, A szód-H atvan közötti gerincvezeté
ket, az aszódi gázfogadó állom ást a településen belüli összes 
hálózati vezetéket a te lekhatáron belül 1 m-re ledugózva és 
nem  utolsó sorban lehetőséget az olcsó, kényelm es és környe
zetbarát fűtési módra.
A hálózatfejlesztési hozzájárulás: 1993. m árcius 3 1-ig történő 
befizetés esetén:
- lakossági fogyasztás 50.000 Ft/lakás
- ipari, intézm ényi és egyéb fogyasztó 50.000 Ft/nvVtéli 
csúcsfogyasztás
1993. április 1-től 1994. jún . 30-ig 60.000 F t/egység
1994. jú lius 1 után az É pítő  K özösség határozza meg.
Az É pítő  K özösség feloszlása után a beruházással já ró  ked
vezm ények is teljes egészében m egszűnnek. A közterületeken 
túli (telekterületen, lakáson belüli) m unkákat (tervezés, enge
délyeztetés. szerelési m unkák, kém ény bélelés stb.) az ingat
lan tulajdonos ütem ezheti, intézi és finanszírozza. A tervezés
hez, szerelési m unkákhoz ajánlott szakirányú tervezők és 
szerelők névsorát és cím ét a Polgárm esteri H ivatal időben 
közzéteszi.
A nem  lakossági célú fogyasztók figyelm ét az alábbiakra 
hívjuk fel:
-  A gázigény m eghatározása és igénylése a fogyasztó felada
ta. A gázigény m eghatározását kérjük pontosan elvégezni, 
mert alászám ított gázigény esetén később a kedvezm ény nél
küli jóval drágább hozzájárulást kell m egfizetni, illetve a 
kiépített hálózati keresztm etszet lehet hogy szűk lesz. U gyan
akkor túlm éretezett gázigény esetén felesleges költségtöbble
tet jelent.
-  Á lakossági gázbekötéseknél az ipari célú gázfogyasztást 
külön kell igényelni, m ert - az ipari célú gáztarifa m ás m értékű
- a lakásokba felszerelt gázóra korlátozott kapacitású
- az eltérő  gázfelhasználás esetén a gázfogyasztó bírságot 
szabhat ki, és a teljes gázellátás m egszüntetését is végrehajt
hatja.
Az eltérő gázigény elsősorban a vállalkozókat érinti (pl. ke
ram ikus, ha gázfűtési kem encét használ, ill. ipari m űhelyt fűt 
stb.).

6. K öltségviselés m ódja a tulajdonform a szerint

a) M agántulajdonú lakás
A tulajdonos igénybejelentése alapján viseli a hálózatfejlesz
tési hozzájárulás költségét (50 eFt) és a belső  m unkák teljes 
költségét. A z igényfelm érés m egtörtént a lakossági igény a 
80% -ot elérte. Tájékoztatjuk azon ingatlan tulajdonosait, akik 
a gázigényüket még nem  adták le, a Polgárm esteri H ivatalban 
adják le!
b) Ö nkorm ányzati tulajdonú lakás (ez m ég tervezet!)
M ind a szolgálati, m ind a bérlakásban lakók egységesen 
fizetik —  igényük esetén —  a hálózatfejlesztési hozzájárulást
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(50 eFt/lakás). A lakáskoncepciónak m egfelelően az értéke
sítésre kerü lő  lakásokba a bérlő  saját költségén beszerelheti a 
gázfűtést. A  szerelési költségek az értékesítéskor nem  lesznek 
figyelem be véve értéknövelő tényezőként. N em  lehet beve
zetni a gázt a m egszüntetésre kerülő  lakásoknál és a nem  
ajánlott a kárpótlási igény alatt álló lakásoknál sem . M egszün
tetésük esetén ezek költségeinek m egtérítését senki nem  ga 
rantálja. A lakáskoncepció szerint m egm aradó önkorm ányza
ti tulajdonú lakásokra az Ö nkorm ányzat 50 eFt/lakás költség 
erejéig hozzájárul a fűtéskorszerűsítéshez. M ég egyszer m eg
jegyzem , hogy a b. pontban vázolt elképzelés még csak ter
vezet! A z önkorm ányzati tulajdonú lakások bérlői és a lakó
telepi töm blakások lakóközösségének képviselői részére 
1992. december 7-én 18 órakor az aszódi I. sz Általános 
Iskola aulájában fórum ot tartunk, m elyre külön értesítést is 
küldünk.
c) önkorm ányzati tulajdonú nem  lakáscélú bérlem ények (ter
vezet)
A hálózatfejlesztési hozzájárulás és a belső  szerelési munkák 
a bérlő  költségén m egvalósulhatnak. A befektetett költségek 
m egtérüléséből, a hátralévő bérleti időtartam tól függően 
egyenként külön m egkötött szerződés alapján a bérleti díj 
csökkentése vagy szüneteltetése is m egvalósítható úgy, hogy 
a bérleti viszony m egszűnésekor a bérlő  által beinvesztált 
költség részére m egtérüljön. A bérlő  haszna az olcsóbb, ké
nyelm esebb fűtési mód.
d) K özterületen lévő  építm ények (butikok) (tervezet)
Az ingatlan tulajdonosa saját költségén beszerelheti a gázfű
tést, fizeti a közm űfejlesztési hozzájárulást. Ennek m értéke 
50 eFt/egység. A gázfűtés tulajdona is az építm ény tulajdo
nosáé, függetlenül attől, hogy közterületen áll.
e) Intézm ények, jog i szem élyek lakásai 
(pl. H onvédség, F iúnevelő  Intézet)
Á nem  m agántulajdonú intézm ényi szolgálati lakások gázel
látásáról a tualjdonosnak kell döntenie. H árom  eset lehetsé
ges. Az egyik, hogy az intézm ény lakásonként vállalja a 
befizetést, a közm űfejlesztési hozzájárulást, és m egoldja a 
belső  szerelést is, a bérlő  költsége nélkül. A m ásik, hogy nem 
finanszírozza, vagy csak részben pl. a belső  szerelést vállalja, 
a gázellátás költségéből. E z esetben a lakót értesítenie kell, az 
adott körülm ényekről (saját költségén m egépítheti-e, lelaklia- 
tás, tulajdonjog stb.). A harm adik, ha valam ilyen oknál fogva 
nem  igénylik a bekötést. M indhárom  esetben szükséges a lakó 
értesítése a költségek viseléséről, a bérleti szerződés m egvál
toztatásáról.
f )  Intézm ények, jog i szem élyek, vállalatok, gazdálkodó szer
vezetek
Ebbe a kategóriába tartoznak m indazon fogyasztók, m elyek 
nem  lakáscélú fogyasztók (pl. gyógyszertár, kenyérgyár, 
H onvédség, Ferrom echanika, F iúnevelő  Intézet, Rendőrőrs, 
vállalkozók telephelyei stb.). A közm űfejlesztési hozzájáru
lást m 3/h  téli csúcsfogyasztási igény után kell megfizetni az 
5. pontban foglaltak szerint. A befizetési határidő ezen intéz
m ényeknél nem  1993. m árcius 31-i, hanem  a gázhálózat 
intézm ényig történő kiépítés időpontja. A z ütem terv szerint 
1993-ban m inden intézm ény bekötése m egvalósítható. N a
gyon fontos a gázigény pontos m eghatározása. A m ennyiben 
az intézm ény tulajdonában (kezelésében) lakás is van, úgy az 
e. pontban foglaltakat javaso ljuk  m érlegelni és a döntésről a 
lakókat is értesíteni lehetőleg 1993. január 31-ig. 
A m ennyiben a fentiekben felsoroltak közül valam ely gáz
igénylő nem  találja a szám ára m egfelelő ügyintézési formát, 
úgy javasoljuk, hogy m indig a gázbekötéssel érintett ingatlan 
tulajdonosához forduljon. Á Polgárm esteri H ivatal folyosó
ján  decem ber hónapban további részletes ismertetők kerülnek 
elhelyezésre.

7. M űszaki kérdések

A belső gázszerelést szakirányú tervezővel szükséges m eg

terveztetni és szakképesítéssel rendelkező vállalkozóval kivi
telezni.
Az engedélyek beszerzésével a tervezőt kell megbízni.
Az égésterm éket az O ÉSZ szerint kém ényben kell kivezetni, 
a parapetkonvektoros fűtéshez az Á N TSZ (Á llam i N épegész
ségügyi és T isztiorvosi Szolgálat) külön engedélye szüksé
ges, m elyet csak akkor ad meg, ha füstcsatorna m egépítése 
lehetetlen vagy túlzottan gazdaságtalan.
A gázkém ények töm örségét a K ém ényseprő  V állalattal meg 
kell vizsgáltatni, szükség szerint bélelni kell. A kém ények 
beüzem elését csak a K ém ényseprő V állalat engedélyezheti. 
A gázprogram  m egvalósulásáról folyam atos tájékoztatást 
adunk. A z ism ertetésben foglaltak egy része m ég csak terve
zet, azok egyértelm ű állásfoglalása, döntése esetén az érintet
teket kiértesítjük. E lőfordulhat olyan eset, hogy a gázigénylőt 
(vállakozó vagy gazdasági társaság) m ég nem  ism erjük. így 
kérjük azon szem élyek jelentkezését, akik esetleg nem  kaptak 
értesítést.
A következő hónapokban várható esem ények és időpontjai: 
Az önkorm ányzati bérlakások, szolgálati lakásban lakók, ön- 
korm ányzati tulajdonú nem  lakáscélú bérlem ények bérlői, 
lakótelepi töm bházak közös képviselői részére ism ertető fó
rum : 1992. decem ber 7-én 18 óra. I. sz. Á ltalános Iskola. 
Építőközösség m egalakítása. Intézőbizottság megválasztása. 
Az Építőközösségnek tagja m inden gázigénylő. Helye: külön 
értesítés szerint. Ideje: 1992. decem ber 20-a előtt.
Az intézm ények kiértesítése, gázigény felmérés. Ideje: 1992. 
decem ber 20-a előtt.
A gázigények bejelentésének és közm űfejlesztési hozzájáru
lás befizetésének határideje: 1993. m árcius 31-ig 50 eFt 
1993. jún ius 30-ig 60 eFt
Az 1993-ban beüzem elésre kerülő ingatlanok listája 1993. 
m árcius 31-ig elkészül.
G erincvezeték és gázfogadó beüzem elés 1993. június 30-ig 
B első  hálózat I. ü tem ének üzem behelyezése 1993. szeptem 
ber 30-ig.

Bártfai László 
műszaki csoportvezető

Megalakul az Aszódi 
Szolgálati Lakást 

Bérlők Klubja?
Aszódon körülbelül 100 szolgálati lakást bérelnek. A 
bérlők sok tekintetben hátrányosabb helyzetben van 
nak, m intha önkorm ányzati bérlakásban laknának, hi
szen a szogálati lakások jelenleg nem  m egvásárolhatók. 
A szolgálati lakások állapota rom lik, a karbantartás
helyreállítás költsége nő, az Ö nkorm ányzatnak pedig 
nincsen erre pénze. M égis az az aggály, ha a szolgálati 
lakásokat eladnák a bérlőknek, akkor itt nagy üzletelés 
kezdődne és egyszercsak nem  lenne Aszódon elég ta
nár, orvos. M ásrészről furcsa lenne elképzelni, hogy a 
bérlő  150-200 ezer forintot invesztáljon a földgáz beve
zetésére, berendezésekre, olyan ingatlanba, m ely nem  
az övé. (A gáz lehet, hogy csak m a olcsóbb, m int a szén, 
de jövőre...)
H a a szolgálati lakást bérlők több m int 50% -a eljön 
decem ber 16-án 18 órakor a H elyőrségi K lubba, ott 
m egbeszélhetjük a közös gondjainkat, m elyekről egy

séges tájékoztatás adhatunk az Ö nkorm ányzatnak.

A szervezők



Portré rövid ecsetvonásokkal

WENDELIN IMHOF

Egy évvel ezelőtt ez a név csupán néhány embernek jelentett valamit 
Aszódon. November 21 -e után— úgy hiszem— már több száz aszódi 
gondol szeretettel Wendelin Imhofra, Obemburg Város Polgármest- 
terére.
Bízom abban, hogy minél többen jutunk el majd a Testvérvárosunk
ba, hol megcsodálhatjuk a Polgármester úr következetes városépítő 
munkájának —  német viszonylatban is —  kiemelkedő eredményét. 
A mindenkivel közvetlen Imhof úr egyaránt otthonosan mozog az 
Ifjúsági Klub fiataljai közt, az óvodásoknál, a nyugdíjasoknál vagy 
az utcán, a boltokban, éttermekben. Mindenkit ismer, előre köszön, 
mindenkihez van egy-két kedves szava, hol tréfálkozik, hol feddően 
emlékezteti ismerősét Ígérete elmulasztására.
Otthona nem hivalkodó, a család szeretetét sugározza. Családi képek, 
obemburgi fotók, képzőművészeti alkotások díszítik. Kár, hogy csak 
esténként ér rá szeretett dolgai közt megpihenni!
Szabadidejében legszívesebben a hegyekbe kirándul. Több tíz kilo
méteres sétái, alpesi túrái élete legkedvesebb pillanatai közé tartoz
nak. Úgy másfél éve van még egy igen kedves foglalatossága, nevez
hetjük egyszerűen szívügyének: az aszódi testvérvárossal való kap
csolat kiépítése, ápolása, fejlesztése.
Nagy tisztelettel beszél az aszódiak hagyományápolásáról, az embe
rek vendégszeretetéről, arról az emberségről, melyet most 82 obem- 
burginak volt szerencséje átélni.
A kapcsolat legfontosabb építőelemének a jóakaratot tartja. 
Amennyiben ezzel egyik fél sem fukarkodik, a jövő sok szépséget 
rejt még előttünk. Szelényi Tamás az STV riporterének adott interjú
jában az aszódi vendéglátást, a programokat, a műsorok aszódi sze
replőit, az embereket világszínvonalúnak nevezte.
November 21-én este beszédei során egy eddig ismeretlen öröm ereje 
tette fátyolossá hangját Aki ott volt biztos érezte, mi is az az erő? 
Imhof úr így fogalmazott Európának szüksége van a jó, baráti 
kapcsolatokra! Akkor este a munkája eredményét látta megcsillanni 
a jelenlévők tekintetében.
Úgy tartom, büszkének kell lennünk, hogy ilyen embert ismerünk és 
a barátunknak érezhetjük! Kívánom Mindannyiunknak, hogy még 
hosszú időn át találkozhassunk Wendelin Imhoffal Obemburgban és 
Aszódon egyaránt!

Asztalos Tamás

Esti riport
Meggyőződéssel hiszem: az obemburgi delegáció látogatásának a 
csúcspontját nemcsak a partnerkapcsolat felvételének hivatalos szen
tesítése, hanem az azt követő Podmaniczky-kastélybeli bál is jelen
tette. A fehér asztal melletti felszabadult szórakozás, a közös beszél
getések, a vendéglátók iránti őszinte érdeklődés, és nem utolsó sorban 
a Kékesi zenekar színvonalas talpalávalója tovább erősítette a nem
régi keletű német-magyar hivatalos, és családi kapcsolatok megerő
södését. A hangulat már-már a tetőfokára hágott, amikor megkérdez
tem a résztvevőket:
—  Miként tudnák összegezni az elmúlt napok tanulságait, egyáltalán, 
milyen benyomásokkal őrzik meg a városok közötti találkozó emlé
két?
Ernst Reis, Emil Beminger, Klemens Szidzek, Alois Sleiner szinte 
egymás szavába vágva hangoztatták: eddig ők csak hallomásból 
tudtak a magyaros vendégszeretetről. S most mindenütt tapasz
talhatták az itt élők határtalan vendégszeretetét. Hittel vallják, a 
városok közötti kapcsolatok hamarosan ki fognak szélesedni, mert az 
aszódiakról sugárzik az őirántuk való szeretet Példának hozták fel 
azt, hogy az említett német kisváros több, más várossal is tart fenn 
kapcsolatot, de egyik várossal sem építettek ki ilyen szintű barátságot. 
Úgy vélték, e felhőtlen barátság létrejöttében szerepet játszhattak a

ASZÓDI

svábok is, akik méltán híresek kitartásukról és szorgalmukról is. Őket 
egyébként fontos láncszemként tartják nyilván a keletre nyitás poli
tikájában. Éppen ezért örvendtek még annak is, hogy Iklad közel esik 
Aszódhoz. Talán egyszer eljön az az idő is, amikor a két település 
lakói együtt találkoznak majd az obemburgiakkal.
Hermine Hohm és férje, Leopold Hohm szintén a barátságot emelték 
ki, min t a magyarok legfőbb erényét. A vendéglátó családon keresztül 
sikerült a napi életbe betekintést nyerniük. Mivel felejthetetlen élmé
nyeket szerveztek, várják, hogy mielőbb vendégül láthassák az itteni 
vendéglátóikat.
Éva-MariaJanson, Maria Imhof, Ferdinand Kern egy vidám hangu
latú társalgást hagyott félbe a kedvemért Ennek ellenére szívesen 
válaszoltak feltett kérdéseimre. Végül közös akarattal választották 
szóvivőül —  maguk között csak first-ladynak becézett —  Maria 
Imhofol, aki elmondta, hogy a programok szervezése és lebonyolítása 
még a híressé vált német precizitáson is túltett Jóval több programon 
voltak, mint azt várták. Különleges élményként tartják majd ezután 
számon az aszódi vásári forgatagot is, hiszen ilyen hagyományőrző 
megmozdulást ők még eddig nem láttak.
Ruth Grund először látta Budapestet. Még álmaiban sem gondolta 
volna, hogy egy világváros ilyen szép lehet. Szent elhatározásként 
fogadkozott: még egyszer megnézi —  mielőbb —  férje társaságában 
hazánk szivét
Koré Heinz Biichler szerint nehéz számára kifejezni mindazt, ami az 
aszódiakkal való barátság során történt. A látnivalók közül azonban 
kiemelkedett a Petőfi Sándor M úzeumban tett séta. Csodálattal ámul- 
ta-bámulta az ott látottak szépségét, s nemkülönben a kiállított tár
gyak felvonultatásának a logikáját.
Mit tett a véletlen! Beszélgetéseim, kérdéseim során véletlenül talál
kozhattam Jürgén Imhof úrral is, aki az obemburgi helyi sajtót is 
képviselte. Válaszadásakor azonban kihangsúlyozta: elsősorban nem 
a profi szakember válaszol belőle, hanem egy ottani polgár: —  Első 
megközelítésben igen könnyű volna azt felelni a kérdésre: minden 
napon szép és jó volt Ez azonban csak felületesen szemlélődőből 
szól. Mélyebb értelemben a két szó valódi emberi érzéseket takarnak: 
a barátságot és az önzetlenséget Ezeket a gesztusokat semmiféle 
hatalmi szóval nem lehet parancsra mímelni. Ezért is bízom abban, 
hogy testvérvárosi kapcsolatunk emberi mértékkel mérve is hosszú 
lesz.
Udvariasságból az aszódi polgárokat hagytam utoljára.
Majoros István és társa a kastély kapujában fogadták a vendégeket. 
—  A szabadidőnket áldoztuk erre a feladatra-Szívesen vállalkoztunk 
a vendégek fogadására. Reméljük megelégedéssel mennek majd haza 
a németek! — válaszolták egybehangzóan.
Huszár Csabával két tánc-szám között beszélgethettem. Elmondta, 
hogy számukra nagy öröm volt vendégül látniuk az egyik fiatal lányt 
Remélhetőleg nem vesztik el a vele tartó kapcsolatot, hiszen szinte 
családtaggá vált náluk Sabina.
Molnár Józsefié szinte szabadkozott amiatt, hogy megszólítottam. A 
különböző nemzetiségű emberek közötti kapcsolatot mi termé
szetesnek tartjuk otthon, hiszen a világútlevéllel kitárulkozott előt
tünk a világ. Bár legutóbb a finnországi Álandban voltunk, mégis 
szívesen láttuk vendégül az obemburgiakat, mert tapasztalhattuk, 
idegenben a barátság biztos támaszt nyújt mindenféle értelemben. 
Bár mi a férjemmel nem tudunk beszélni a vendégeinkkel, mégis 
megértettük velük magunkat, mert 14 éves fiunk Norbi, ha szótárral 
is, de mindent lefordított számukra és számunkra.
Bagyin József, polgármester: — Engem személy szerint nagyon jó
leső érzéssel töltött el az, hogy az obemburgiaknak ennyire fontos 
egy közép-európai kisváros lakóival kötött barátsági szerződés meg
kötése. Ezen felül meghatott az is, hogy az aszódiak is fenntartás 
nélkül elfogadták a német barátaink e szent gesztusát. Hagyományo
san azt tartják a németekről, hogy hideg emberek. Mi most tapasz
talhattuk ennek az ellenkezőjét, hiszen szinte minden itt töltött percük 
is bizonyította: értelmes dolgokért hamar tűzbe jönnek. Az emberi 
kapcsolatok terén sokat tanultam tőlük: az öregek és a fiatalok sokkal 
kiegyensúlyozottabb viszonyban vannak, mint itt nálunk, s ez köve
tendő példa számunkra is.
U.i.: Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítették munká
mat a fordításban. Névszerint: Asztalos Tamásnénak, Gál Tibornak, 
Dr. Jólesz Józsefnek, valamint Dr. Rácz Zoltánnénak.

Kovács István
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Bagyin József Aszód 
Város polgármestere 

ünnepi beszéde
K edves vendégeink!

H ölgyeim  és Uraim!

A szód városának történetében nagyon jelentős dátum  a mai 
nap. A testvérvárosi m egállapodás aláírása O bem burggal az 
első  és az  egyetlen ilyen hivatalos szerződés történelm ünk
ben.
M ielőtt bárki túlzottnak gondolja a hivatalos okirat aláírásá
nak fontosságát, néhány gondolattal a két város közötti kap 
csolat kialakulását és az eddigi történéseit szeretném  elm on
dani.
1990. e lő tt a települések csak hivatalos, „felsőbbségi”  enge
dély birtokában alakíthatták ki a testvérvárosi kapcsolatokat. 
A bürokratikus intézés egyfaja állam i érdeket és kontrollt 
kívánt érvényesíteni és biztosítani.
1990. után ilyen kötöttségek nem  állnak a hivatalos kapcso
latok előtt, és elhatároztuk, hogy N ém etország felé is érdek
lődünk. E zt a feladatot dr. A sztalos István vállalta el, és 
m unkája révén 1991-ben egy tájékozódó levelet kaptunk 
O bem burgból. E zt követte W endelin Im hof polgárm ester úr 
és m unkatársainak látogatása A szódon. E  látogatás után az 
obem burgi városi tanács a kapcsolat folytatása m ellett dön
tött.
E zután peregtek az esem ények. A középiskola autóm otorokat 
kapott ajándékba O bem burgból, m ellyel az oktatást tudták 
fejleszteni. Ism erkedés je llegű  látogatást tettem  három  kollé
gám m al ez év februárjában, m ajd a K épviselőtestületünk 
ellátogatott O bem burgba. Ezt m egelőzően az obem burgi V ö
röskereszt szervezet képviselői látogattak Aszódra.
A középiskolás tanulók szakm ai gyakorlaton vehettek részt 
O bem burgban, m ajd ezt követően 40 fiatal és kísérőik két 
hétig vendégeskedtek O bem burgban. E lőször családoknál, 
m ajd közös sátortáborozáson az obem burgi fiatalokkal.
A z elm últ hónapban az aszódi m úzeum  állított ki O bem burg
ban, m elynek m egnyitóján a zeneiskola növendékei adtak 
m űsort a vendégeknek.
E zen közben több alkalom m al sikerült beszélgetnem  Im hof 
polgárm ester úrral. B e kell vallanom , hogy a vele való beszél
getések az önkorm ányzati és a városalakító m unkáról felértek 
egy-egy egyetem i stúdium m al. H um ánum a és a teljes város
közösséggel való törődése pedig egyenesen példa szám om ra, 
de a beszélgetésünkből kiderült, m ás kollégáim nak is az. akik 
m egism erték őt.
M indezt azért hangsúlyoztam , m ert ő  katalizálta ezt a kapcso
latot, m elyet nagyon szeretnék tovább szélesíteni: az em berek 
között, a kü lönböző helyi szervezetek között, az intézm ények 
között, s ennek kerete ez  a mai szerződés, m elyet ünnepélye
sen írunk alá.
A szód csak egy település M agyarországon. Aszódot látva 
nem  lehet m egism erni M agyarországot. E zért vendégeinknek 
m egm utattuk néhány je llegzetességét M agyarországnak, 
hogy teljesebb képet alkothassanak az em berekről, a váro
sunkról és a hazánkról is.
N agyon jó  érzés volt tapasztalni az aszódiak érdeklődését és 
segítőkészségét az obem burgi vendégek vendéglátásában. 
B ízom  abban, hogy a szem élyes kapcsolatok tovább erősöd
nek, új ism eretségek is kialakulnak. A szem élyes kapcsolatok 
kiterjedése eredm ényeket fog hozni a polgároknak szem élye
sen, de közvetetten városunknak is. Az eredm ények pedig, 
akár szellem iek, akár tárgyiasultak, m inden aszódinak hasz
nára lesznek majd.
E z lesz a testvérvárosi kapcsolat fő  hangsúlya, ennek rem é
nyében fejezem  be ez t a rövid ünnepi összegzésem et.
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Wendelin Imhof Obernburg 
Város polgármestere 

ünnepi beszéde

—  részletek —

T isztelt H ölgyeim  és Uraim !

E ngedjék m eg, hogy O bernburg város m inden polgárának 

jókívánságát tolm ácsoljam  Önöknek!

Az itt töltött idő  alatt rengeteg élm ényben volt részünk, ame

lyek azt hiszem  örök életre felejthetetlenek lesznek. Szerdán, 

am ikor m egérkeztünk, a következő gondolat hangzott el: 

k inyitottuk az ablakokat, hogy betekinthessenek Ö nök a m a

gyar em berek életébe. Be kell vallanom , hogy am it Ö nök 

nekünk kitártak, azok nem  ablakok, hanem  hatalm as ajtók 

voltak.

Betekintést nyertünk abba, hogy m ilyen gazdag az Önök 

országa, mennyi kulturális érték, néphagyom ány található itt. 

D e ezt a sok látnivalót is felülm últa az Ö nök vendégszeretete, 

m elyet mi ném etek csak nehezen tudunk m ajd viszonozni. 

M inden je len lévő  obem burgi igazolni tudja, hogy itt úgy 

fogadtak bennünket és úgy érezhettük m agunkat m intha ott

hon lennénk.

E ngedjék m eg, hogy A szód V áros Ö nkorm ányzati H ivatalá

nak a program szervezőknek, a vendéglátó családoknak kife

jezzem  köszönetemet!

Term észetesen nem  azért érkeztünk A szódra, hogy néhány 

napot eltöltsünk itt, hanem  m int m indnyájan tudják, aláírjuk 

a partnervárosi kapcsolat szerződését. Az intézm ények kép

viselői és O bernburg V áros minden polgára m egerősítik azon 

elképzelésünket, hogy ezt a szerződést m a alá kell írni. Ahogy 

elnézem  m ár sokan jó  barátságban vannak egym ással. Én 

szem élyesen is m ár igen sok baráttal rendelkezem . N agyon 

kedves barátom  B agyin József polgárm ester úr, rengeteget 

tett azért, hogy ez a partnervárosi kapcsolat létrejöjjön. 

A m ikor partnervárosi kapcsolat kialakításán gondolkodtunk, 

több verzió ju to tt eszünkbe, de  kell vallanom , hogy beszélge

téseink során M agyarország és Aszód neve nem  m erült fel. 

Azonban higgyék el, választásunk csodálatos volt!

A partnervárosi kapcsolat keretében rengeteg közös progra

m ot ta lálhatunk a kultúra, a m űem lékvédelem , az oktatás, a 

sport területén. A legfontosabb azonban azt hiszem , hogy jó  

barátságok szövődnek a városaink között és ezek az em berek 

m indig szívesen jönnek  egym áshoz.

Valószínű, hogy fiataljaink és gyerm ekeink m egtanulják, 

m ennyit é r 1000 km -es távolságban is egy jó  b a rá t E lső  nagy 

lépésünket m egtettük a közös Európa felé.

H ölgyeim  és Uraim! Beszédem  befejeztével engedjék m eg, 

hogy O bernburg Város Tanácsa és Lakói nevében minden 

aszódi Polgárnak boldog jövő t kívánjak. Á ldja m eg Önöket 

az Isten, sok boldogságot, jó  egészséget mindenkinek!

(K öszönetét m ondok Szelényi Tam ás az STV stúdióvezető

jének a beszéd anyagának közrebocsátásáért A.T.)
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Önkormányzati hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. ok
tóber 6-án tartott ülésén az alábbi napirendek kerültek 
megtárgyalásra.
Első napirendi pontként tárgyalta a Testület a Költségve
tési Üzem felszámolásával megbízott felszámoló jelen
tését, melyet tudomásul vett. A Képviselőtestület utasítja 
a Polgármestert, hogy az UNIKORNIS KFT felszámoló
jával együtt a Cégbíróságon tegye meg a szükséges intéz
kedést annak érdekében, hogy a Kft-nél lévő önkormány
zati tulajdont képező vagyon ne képezze a felszámolás 
tárgyát. A Képviselőtestület a lakbérhátralékok peresítését 
felfüggesztette.
Második napirendi pontként a Képviselőtestület rendeletet 
alkotott az Önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok 
elidegenítésének szabályozásáról. A Képviselőtestület az 
első lépésként elidegeníthető lakásokat az Aszód, Pesti út 
6. Csíki Imre út 2. és a Falujárók útja 5/5 sz. alatti épüle
tekben határozta meg.
Harmadik napirendi pontként meghatározásra került az 
1993. évi nem lakás céljára szolgáló bérlemények felújítási 
címjegyzéke az alábbiak szerint: 1. Kossuth L. út 21., 2. 
Kossuth L. út 4., 3. Kossuth L. út 2., 4. Kossuth L. út 26. 
épületek külső homlokzati felújítása.
Negyedik napirendi pontban a Képviselőtestület megvitat
ta az aszódi kőmozi vállalkozási programját, melyet tudo
másul vett. Figyelemmel a várható átalakítási munkákra. 
Sóvári Zsolt és Sóvári Péter társas vállalkozóknak az épü
letre és az átadott eszközökre vonatkozóan bérleti díj men
tességet állapított meg a kiutalást követő hó 1. napjától 1 
év időtartamú bérbeszámítással a csatolt számlák függvé
nyében.
Ötödik napirendi pontként a gázvezeték építését vitatta 
meg a Képviselőtestület. Felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy a nagyközépnyomású gáz beruházás megindításához 
szükséges előzetes intézkedéseket és tárgyalásokat kezdje 

meg.
Aszód Város Képviselőtestülete a volt szovjet laktanya 
lakásainak értékesítését az alábbi szempontok meghatáro
zásával végzi. A lakóház magánszemélyek vásárlása ese
tén társasházzá történő átalakítás. Az igénylőknél az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni:
a) Aszód Város fejlesztési elképzelései,
b) Lakásnévjegyzékben szereplőknek történő felajánlás,
c) Minőségi cserére váróknak tört^pő felajánlás
d) Érvényes lakásigényléssel rendelkezők számára történő 
felajánlás. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a 
Lakáselosztó Bizottsággal állítson össze a megadott szem
pontok alapján 50 fős listát.
Döntött a testület a parkolóépítési keretből megmaradt 
összegről. A megmaradt összeget nem a fő út kandellábe- 
rezésére, hanem a Petőfi út-Kossuth L. út közötti terület 
kiviteli és rendezési tervének elkészítésére használják fel 
abban az esetben, ha a Szabadság tér rendezési munkáit 
1993-ban el lehet kezdeni.
Meghatározta a Képviselőtestület a Nyár utca-Régész ut- 
ca-Érdy János utca közötti terület övezeti besorolását. Az 
övezeti besorolás: Intézmény terület. Beépítésre vonatkozó

előírások OÉSZ 32, 33, 34. §. A területen állattartásra 
szolgáló épület nem helyezhető el.
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. ok
tóber 20-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg. 
Első napirendi pontként a Polgármester által előteijesztett 
középtávú fejlesztési programot tárgyalta meg a Testület, 
melyet elfogadott. A Képviselőtestület utasítja a Polgár- 
mestert, hogy a fejlesztési programban meghatározott cél
kitűzések végrehajtásáról gondoskodjék az éves pénzügyi 
költségvetési rendeletek függvényében.
Második napirendi pontként a Népjóléti Bizottság beszá
molóját vitatták meg, melyet a Testület tudomásul vett A 
Képviselőtestület elismerését és köszönetét fejezi ki a 
Népjóléti Bizottság folyamatos munkájáért. Felhatalmaz
za a Bizottság Vezetőjét, hogy külön bizottsági ülésen 
vizsgálják meg a Családsegítő Iroda létrehozásának felté
teleit és a természetben juttatható segélyezés helyi lehető
ségeit és módszerét.
Harmadik napirendi pontként a Város Képviselőtestülete 
rendeletet alkotott a köztisztviselők munkavégzéséről, a 
munka és pihenőidőről, egyéb juttatásokról, valamint az 
alapilletményrendszerszabályozásáról.
Negyedik napirendként a gázvezeték építésével kapcsola
tos tájékoztatót tárgyalta a Testület. A nagyközépnyomású 
gázvezeték építésével kapcsolatban a lakosság felé történő 
tájékoztatót az Építő Közösségbe való csatlakozáshoz tu
domásul vette a Testület. Utasítja a Polgármestert, hogy a 
szükséges egyeztetések és pontosítások után a szükséges 
intézkedéseket az üggyel kapcsolatban tegye meg.
Ötödik napirendként az ELEKTROPACK KFT. bérle
ménycsökkentési kérelmét tárgyalta a Testület Akérelem- 
nek helyt adott abban az esetben, amennyiben a leválasztás 
után a telek és a hozzátartozó 4>érlemény önálló bérle
ményként hasznosítható.
Hatodik napirendként Brunecker Imre bérlemény lemon
dását vette tudomásul. A Képviselőtestület a bérlemény 
újbóli meghirdetését mondta ki.
Döntött a Képviselőtestület telekvásárlási kérelem elbírá
lásában is. László Endre és neje Aszód, Dózsa gy. út 1. sz. 
alatti lakosokat az általuk kiválasztott építési telek vevője
ként kijelölte.
Nyolcadik napirendi pontként az Aszód, Kossuth L. út 3. 
sz. alatti bérlemény átadásában döntött. A bérlemény új 
bérlőjeként Várszegi Józsefné Galgagyörk, Kert u. 2. sz. 
alatti lakost jelölte ki.
Kilencedik napirendi pontként került megtárgyalásra a 
volt Költségvetési Üzem selejtezésj jegyzőkönyve, melyet 
a Képviselőtestület tudomásul vett.

Laukó Józsefné
szervezési adm.

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETTEK:

1. Kovács Erik Balázs Falujárók u. 22.
2. Rácz Zsolt Béke u. 15.
3. Papp Tamás Kossuth L. u. 93.
4. Nyircsák Andrea Érdi János u. 53.
5. Chami Fatime Deák F. u. 5.
6. Házi László Béke-kert 15.
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„Hol sírjaink 
domborulnak”

Moravcsik Mihály 
(1824-1904)

Az Aszódi Evangélikus Egyház 1904. szeptember 26-i 
közös presbitériumi ülésén, amelyen mind az anyaegyházi, 
mind pedig a két filiálé (Hévízgyörk, Iklad) képviselői 
megjelentek, báró Podmaniczky Gyula felügyelő bejelen
tette, hogy hajnali 3 órakor az Úr magához szólította hú 
szolgáját, Moravcsik Mihály aszódi evangélikus lelkészt. 
A szomorú gyászhír megdöbbentő percei után a jelenlévők 
elhatározták, hogy a temetést az egyház költségén végzik, 
továbbá az esemény megszervezésére és lebonyolítására 
Chugyik Pál segédlelkészt, Bentsok János aszódi, vala
mint a hévízgyörki és ikladi kurátort, Elefánty Béla közsé
gi jegyzőt, Bolla Lajos algimnáziumi igazgatót és Perényi 
Rezső kántortanítót kérték fel. A kiváló férfiút szeptember 
28-án, de. 10 órakor, addig Aszódon alig tapasztalt hatal
mas tömeg részvételével helyezték örök nyugalomra.
Ki volt ez a jeles ember, akit Aszód, Hévízgyör, Iklad 
gyülekezetei és a magyarországi evangélikusok nagy csa
ládja, de mondhatjuk bátran, hogy az egész Galgavölgy, 
sőt Pest megye annyira tisztelt és megbecsült?
Talán az a legjobb, ha kis kiegészítéssel a kortárs vélemé
nyére támaszkodunk. Az Aszódi Evangélikus Egyház irat
tárában megtalálható Protocollum sárguló lapjain buk- 
kanthatunk Perényi Rezső „rektor úr” szép nekrológjára.

amelyben meghatóan és végtelen nagy tisztelettel emléke
zett meg Aszód nagy papjáról.
Moravcsik Mihály Liptószentmiklóson, 1824. december 
27-én született. Középiskoláit Rozsnyón, majd Lőcsén 
fejezte be. Egy évig (1843-44) Liptószentmiklóson gimná
ziumi segédtanár, majd 1844-45-ben Eperjesen joghallga
tó, 1845-1847-ben ugyanitt teológus. Jozeffy Pál superin- 
tendens előtt Tiszolcon, 1847-ben tette le a kandidaticumi 
szigorlatot. Ezt követően 1847-50 között Surányban, a 
Sréter-családnál nevelő. Bécsben, 1850-52-ben teológiai 
tanulmányokat folytatott.
Bér gyülekezete 1852. április 4-én választotta meg lelké
szévé, ahol 1868-ig tartózkodott. Aszód papjává 1868. 
február 9-én választották meg.
Áldozatos, türelmes, magas színvonalú lelkészi munkája 
során igehirdetéseit a gyülekezetek megkövetelte nyelvén, 
magyarul, németül, szlovákul tartotta, ám mindezek mel
lett igen sokat tett az oktatásért, az iskolákért.
Az aszódi középfokú tanodát tetszhalálából 1862-ben báró 
Podmaniczky Ármin támasztotta fel. De hogy az algimná
zium fennmaradhasson az mindenekelőtt Moravcsik Mi
hály érdeme. Szervezett, kért, könyörgött, házalt az iskola 
érdekében az aszódi iparosok, kereskedők, parasztok kis 
házaiban éppenúgy, mint a helybéli és a környékbeli ura- 
ságok kastélyaiban, palotáiban. Kortársa, Székács József 
ev. püspök kissé tréfásan az ország „legjobb koldusá” -nak 
nevezte az aszódi papot. Nevéhez fűződik a régi schola 
latina épületének emelettel bővítése (a mai Petőfi Múze
um), az alumneum, a rajzterem megépítése, „szolgálati 
lakások” létesítése. Mindezek mellett nem felejtkezett 
meg az elemi iskoláról sem. Sokat tett a hévízgyörki és 
ikladi filiálékért is. Különösen Iklad „szivéhez volt nőve.”  
Családjában hat gyermek érte meg a felnőtt kort. Gyula 
(Béri Gyula néven) ismert költő, Emil neves orvos, Géza 
tanár lett. Leányait aszódi tanárok vették feleségül: Borbá
la Paulik János, Emma Haitsch Sámuel, Margit Petry Gyu
la hitvese lett. Unokája Moravcsik Gyula történész, a 
legnevesebb magyar bizantinológus.
Moravcsik Mihály sírját Aszódon találjuk. Megérdemli, 
hogy az emlékezés virágai rajta sohase hervadjanak el.

.... A J.
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A Művelődési Ház programjaiból
Testépítő Klub a 

Művelődési Házban
hétfőtől-péntekig: 7-19 óráig

A KONDITEREM 
HASZNÁLATI DÍJA

N A P I D ÍJ  
1 ó rá ra  
felnőtt 
diák

2 ó rá ra
100,-Ft felnőtt 
80,-Ft diák

200,-Ft 
80,-Ft

B É R L E T
Havi bérlet heti 1 alkalom  1 óra

felnőtt 400,-Ft
diák 300,-Ft

heti 1 alkalom  2 ó ra
felnőtt 600,-Ft
diák 450,-Ft

Havi bérlet heti 2 alkalom  1 óra
felnőtt 600,-Ft
diák 500,-Ft

heti 2 alkalom  2 ó ra
felnőtt 900,-Ft
diák 600,-Ft

Havi bérlet heti 3 alkalom 1 ó ra
felnőtt 700,-Ft
diák 600,-Ft

heti 3 alkalom  2 óra
felnőtt 1000,-Ft
diák 700,-Ft

^/ \L/ nL/ >L/ >T/ sás ^/ sás sás sás sás^  ^  /p /TV zjv zjv /jv /jv /jv /jv

Decemberi programajánlat
December 2. Cipő és vegyiáru vásár

December 4. Dr. Becker Pál fogadóórája

December 5-6. IV. „Sápi Ferenc”
teremlabdarúgó torna

December 5 . Mikulás a Helyőrségi Klubban.

December 14-15. Holland kilós karácsonyi 
ruhavásár

December 15. Import cipő-csizmavásár
December 18. Karácsonyi hangverseny

\1/ \l/ \j/ \1/ \|/ sás \1/  Oz ^
/* jv  ^  ^  v j v  ^  /T V  / t v  ^  ^

KI-MIT-TUD? 1993. területi előválogatóra 
.Jelentkezés: a Művelődési Házban 
Aszód, Kossuth L. u. 72.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk 

minden kedves Olvasónknak!

A Művelődési Ház 
jelentkezéseket vár az 
alábbi tanfolyamokra

NYELVTANFOLYAMOK

Német kezdő 
Indul:
Angol kezdő 
Indul:
Francia kezdő 
Indul:
Német középhaladó 
Indul:
Angol középhaladó 
Indul:

2.500 Ft/40 óra
15 fő jelentkezése után
2.500 Ft/40 óra
15 fő jelentkezése után
3.000 Ft/40 óra
10 fő jelentkezése után
3.000 Ft/40 óra
10 fő  jelentkezése után
3.000 Ft/40 óra
10 fő jelentkezése után

SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGET NYÚJTÓ  
TANFOLYAMOK

Nehézgépkezelői tanfolyam
daru, földkotrógép stb.
Csak elméleti oktatás!
Feltétel: 8 ált. isk. végzettség + 80 óra gyakorlat igazolása 
200 óra
Irányár: 16.000 Ft.
Létszám: min. 15 fő

Targonca vezető tanfolyam
Feltétel: 8 ált. isk. végzettség + 20 óra gyakorlat igazolása 
Csak elméleti oktatás! 160 óra 
Irányár: 12.000 Ft 
Létszám: min. 15 fő
Kistéliesítménvü kazánfűtő tanfolyam
3 hónapos
Jelentkezési feltétel betöltött 18. év, 8 ált. isk. végzettég 
Irányár: 10.000 Ft.
A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul.

Közénteliesítménvü kazánfűtő tanfolyam 
(12 tonna/óra)
3 hónapos
Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 ált. isk. 
végzettség + kistelj. kazánfűtői végz.
Irányár: 10.000 Ft.
A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul.
Felhívjuk a munkanélküliek figyelmét, hogy a tanfolyamokra 
költségtérítés igényelhető, amennyiben a lakóhelyhez tartozó 
munkaközvetítő irodában regisztrálva vannak.
Valamennyi tanfolyamra jelentkezés, illetve bővebb felvilágo
sítás a Művelődési Házban történik. Cím: Aszód, Kossuth L. u. 
72. Telefon: Aszód 9.

A Művelődési Ház 
földszintjén műkö
dő TOTO-LOTTÓ 
iroda nyitvatartási 

rendje:

Hétfő: 9.00-14.00 óra
Kedd: 9.00-17.00 óra
Szerda: 9.00-18.00 óra
Csütörtök: 9.00-17.00 óra
Péntek: 8.20-15.30 óra
Ebédszünet: 12.00-12.30 óra
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„Aszódiak az Aszódiaknak”
Idén is megrendezte a Helyőrségi Klub és a Művelődési Ház az 
„Aszódiak az Aszódiaknak”  című kulturális seregszem lét 
Az Aszódon élő alkotók munkáiból készült kiállítást dr. Asztalos 
István múzeumigazgató nyitotta meg. Igen sok értékes tárgy 
érkezett a kiállításra. Megismerhettük: Zsiga Csaba fafaragásait 
Sípos Zoltánná szőtteseit Nagy Jánosné babáit hím zéseit Süli 
Miklós, Barta József, Gyalog Mária nádból, gyékényből, kuko
ricacsutkából készített já tékait díszeit, Balázs Kata, Jobbágy 
Jud it Grózsmik Melinda, Tajtky Krisztina, Barta Ju d it Szabó 
Katalin szobrait grafikáit m etszeteit Mudris Lászlóné hímzése
i t  Zsemberovszkyné Molnár Márta és a Fiúnevelő Intézet növen
dékeinek kerám iáit valamint Huszámé Zsemberovszky Erzsébet 
faliszőnyegét
A 300 fős közönség a hangulatos kiállítás megtekintése után 
elfoglalta helyét a Nagyteremben. A zsúfolásig megtelt nézőtéren 
mindek! izgatottan várta a m űsort Bagyin József polgármester 
köszöntőjét követően Pardi Lászlóné a következő számokat kon
ferálhatta be:

Hús zár né Zsemberovszky Erzsébet: Köszöntő

....M ert az élet nem csak hétköznapokból áll.
Hanem ünnepnapokból is!
Reméljük e pár kedves óra így együtt.
Szintén ünnepnappá kovácsolódik!
S holnap frissen fo ly  latjuk napjainkat, 
így  emelve kulturális életéi városunknak!
Erezzék hát jó l magukat, reméljük majd sokat tapsolnak! 
Régi szép mondással köszöntőm a kedves vendégeket: 
Bort, búzát és békességet!”
(Részlet Erzsiké néni erre az alkalomra írt verséből.)

A Kollégium kamarakórusának műsora. Karnagy: Módos Tibomé 
Balogh Attila honvéd: vers
Tóth Nikoletta, Tóth Boglárka: hegedű (Schubert A hársfa) 
ifj. Rónai Lajos, Kosa Tünde: néptánc (Magyar verbunk és friss) 
Huszámé Zsemberovszky Erzsébet: vers (Czuczor Gergely, Ma
gyar tánc)
Győrfi Márta, Szabó Rita: furulya (Ünnepi dalcsokor)
Leitli Norbert: vers (Petőfi S.: Ezrivel terem a fán a meggy) 
Tóth Attila honvéd: disco-tánc
Bokái Autentikus Cigányfolklór Együttes összeállítása (Az együttes 
tagjai Aszódon teljesítik katonai szolgálatukat)
Deákné Fodor Éva: vers (Jobbágy Károly: Lány állán hegedű nyoma) 
Aszódi Karatecsoport bemutatója 
Az „aszódi fonóban” : jelenet
Huszámé Zsemberovszky Erzsébet: vers (Bajza József: Ébresztő) 
A műsor után mindenki érezte, valami megint történt városunk
ban. Bácskai néni könnyes szemét törölgetve mondta, hogy na
gyon jól érezte magát és jövőre is el fog jönni. Krajcs néni szerint 
is nagyon jó  volt a műsor, megérte eljönni még abban a hidegben 
is az Újtelepről.
A közönség szavazatai alapján a seregszemle eredménye a követ
kezőképpen alakult:

A lkotói kategóriában:

I. Mudris I.ás/loné
II. Zseinberovs/.kjné Molnár Mártu

III. Sípos Zollánné

Előadói kategóriában:

I. Tóth Attila
II. Karate csoport

III. Deákné Fodor Éva

A legfiatalabb résztvevő Leitli Norbert, a legidősebb Gergely 
Mihály volt. Különdíjban Huszámé Zsemberovszky Erzsébet 
részesült.
Zárásként a szereplők, Bagyin József polgármester úr társaságá
ban a színpadon együtt énekeltek. Mindannyiuk —  szereplők, 
közönség —  egybehangzó véleménye szerint a zárómondat: .jö
vőre újra, ugyanitt! ”
Sok sikert kívánunk hozzá!

ASZÓD — OBERNBURG
mozaikok

November 22-én vasárnap reggel, a római katolikus templomban dr. 
Huszka Mihály német nyelvű misét tartott, a Vendégek tiszteletére. 
Az orgonán Alfréd Happel, az ObemburgiTanács Pénzügyi Csoport
jának vezetője játszott (Huszka atya is elismeréssel szólt Happel úr 
zenei teljesítményéről.)
A szentmisét követően a város Fő terén elbúcsúztak egymástól ven
dégek, vendéglátók. Jól sikerült a vendéglátás. Mi sem bizonyítja ezt 
ékesebben, mint az a levél, melyet Imhof úr megérkezésük után 
postázott Aszód Polgármesterének. Az obemburgiak már akkor egy 
újabb találkozó tervén vitatkoztak, mikor még el sem hagyták orszá
gunkat Imhof úr egy 2-3 éves távlati tervet szeretne kidolgozni,' 
melynek medrében folyna a két város kapcsolata.
Nagy elismeréssel kell szónunk Bagyin József, Gál Tibor, Sztán 
István és Tomácsi Miklós szervezői munkájáról. Reméljük a későb
biekben többen vesznek majd részt a szervezésben, lebonyolításban, 
megosztva így a jelen vendéglátást irányítók vállaira nehezedő terhet 
A program melyet összeállítottak, igazán csodálatos élményben ré
szesítette német barátainkat. Kicsit igaz elfáradtak, ami vele jár és 
egy picivel többet szerettek volna Aszódból látni, amire majd a 
legközelebbi alkalommal lehet a hangsúlyt helyezni.
Talán nem túlzás ha azt állítom, november 21 -én este a Díszteremben 
helyet foglalók történelmi pillanatnak voltak tanúi, közvetlen átélői. 
Az ünnepélyes külsőségek, a terem adta fenséges környezet, a műsort 
adó aszódiak (zeneiskolások, gimnazisták), akét német havasi kürtös, 
a beszédek mind-mind olyan keretet biztosítottak, mely veretéül 
szolgál a két város szándékának, jövőjének.

Ösztöndíj a Zeneiskola növendékeinek

Obernburg Város Tanácsa és az Obemburgi Zeneiskola minden 
évben az iskola két legjobb növendékének ösztöndíjat ajánl. Ezt az 
ösztöndíjat az 1993. évtől kiterjesztik az Aszódi Zeneiskola két 
legjobb tanulójára is— komoly ill. népzenei kategóriában. Ajutalom 
egyenként 15-15.000 Ft pénzjutalmat jelent valamint egy fellépési 
lehetőséget a Zeneiskola Színpadán Obernburg bán.
Ez a nem mindennapi ajándék komoly lehetőségekhez juttatja a 
Zeneiskola növendékeit. Igazán büszkék lehetünk, hogy ilyen Zene
iskola működik városunkban, és hogy egy ilyen zeneszerető várossal 
kötöttünk testvérvárosi kapcsolatot

191-től 1992-ig

Publius Ferrasius Avitus Centurio (százados) i.sz. 191-ig Pannóniá
ban, Savariában szolgált. 191-ben áthelyezték a mai Obernburg he
lyén állt ún. Nemaninga erődbe, mely a germániai limes fontos 
erőssége volt. Avitus jó  katonához méltón szolgálta a Római Biro
dalmat s Savariából való áthelyezése kapcsán egy oltárt adományo
zott új állomáshelyének, melynek másolata jelenleg Obemburgban a 
Városház téren áll. Ez volt az első kapcsolat Obernburg és Magyar- 
ország közt. A folytatás szereplői már mi vagyunk —  aszódiak.

(Leó Hefner, az Obernburg! Városi Múzeum 
igazgatója cikke nyomán)
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Irodalom a 
természetben

Fenti címmel hirdetett két fordulós irodalmi vetélkedőt az I. sz. 
Általános Iskola, Aszód és környező falvak 4. és 5. osztályos 
diákjai részére.
M agyar M ihályné igazgató helyettesnek és Dúzs M á rta  tanító
nőnek köszönhető ez a szép kezdeményezés, amelynek célja:
—  megszerettetni a 4. és 5. osztályos tanulókkal az irodalmat, 
hogy rendszeres olvasóvá váljanak,
—  gyönyörködni tudjanak az irodalmi alkotásokban,
—  bővüljön szókincsük, ismeretanyaguk,
—  a művekből megismert magatartásformák, hangulatok, érzel
mek alapján természetismerő —  szerető —  védő emberekké 
válhassanak,
—  kutató- és gyűjtőmunkájukat örömmel végezzék a könyv
tárakban,
—  a megszerzett ismereteket értő kézzel alkalmazni tudják gyer
mek és felnőtt korukban egyaránt.
A vetélkedő alapját Fekete István regényei (Tüskevár, Téli berek. 
Vük, Lutra, stb.) adták. Ezekből a művekből és a természethez, a 
természetvédelemhez kapcsolódó más ajánlott irodalomból kel
lett a gyerekeknek felkészülniük.
A sokrétű, érdekes, játékos, de ugyanakkor alapos tudást igénylő 
vetélkedő során akisdiákok számot adhattak elméleti felkészült
ségükről, dramatikus képességeikről, rajztudásukról.
Az első fordulóban november 21-én az 5. osztályosok versenyez
tek. Az iskola szépen berendezett könyvtárában megjelent a 
Kis-Balaton féltve őrzött, csodás madárvilága. A kitömött nagy- 
értékű madarakat Sisáné M aczó Ibolya tanárnő rokonsága bo
csátotta rendelkezésre, melyen keresztül még élethűbbé válhattak 
Fekete István regényei.
A meghívást a vetélkedőre 6 iskola fogadta el: Aszód 1. sz. á lt 
isk. 3, Aszód II. sz. ált. isk. 2, a kartaliak 3, az ikladiak 2, a turaiak 
egy csapattal indultak.

A vetekedő u>ö/.tesei:
I. Aszód I. sz. Alt. Isk. 5.sz. lánycsapat (Jeney Zsuzsa, 
Konkoly A drién, M ayer Lilla, Fodor V iktória)
/ / .  Aszód I. sz. Ált. Isk. 5.z. fiúcsapat (Soós László, O láh 
T am ás, Ruszkai Péter, Szabolcsi János)
III. K arta li Ált. Isk. 1. sz. csapata  (Ladócsi Petra, T ankó  
Ákos, M aksa E dina, K iss G ábor)
IV . Bagi Ált. Isk. 1. sz. csapata  (Nagy Zoltán, Nagy B erna
dett, Sípos M áté, T óth Zsolt)

A jutalom pedig: a mostani első négy helyezett és a tavaszi 
fordulóban szereplő 4. osztályosok első négy helyen végzett 
csapata (4-4 fő) az elismerő oklevélen kívül jutalomkiránduláson 
vesz részt, melynek úticélja Gölle, Fekete István szülőfaluja.
Itt lehetőség nyílik a falu környékének megismerésére, az emlék
múzeum megtekintésére, az író özvegyével való találkozásra.
Az V-IX. helyezett csapat értékes és szép könyvjutalomban ré
szesült, a X. helyezett pedig a Madártani Intézettől vásárolt 
egy-egy hatalmas posztert kapott A XI-XIII. helyezettek okle
vélben részesültek. Minden résztvevő megkapta a vetélkedő 
emblémáját, melyet B arlay E dit tanárnő tervezett.
A vetélkedőnek a helyezésektől függetlenül azonban csak nyer
tesei lehettek, hiszen a gyerekek e tudás birtokában, amelyet a 
felkészülés során szereztek, csak gazdagodhattak.
A színvonalas megrendezéshez az anyagi hozzájárulást pályáza
tok útján nyerte el a két pedagógus.
A Pest megyei Ö nkorm ányzattó l 
a Művelődési Alap pályázaton 25.000 Ft

Aszód Ifjúságért A lapítványtól 10.000 Ft összeget nyertek.
Juhász  József kiskereskedő segítségével
aszódi vállalkozóktól 4.000 Ft-ot kaptak a szervezők,
Ju h ász  A ttiláné 500 Ft értékű könyvet ajánlott fel a díjazáshoz. 
Az első négy helyezett részére az oklevelet az aszódi Művelődési 
Egyesület (Dinnyés László) adta. Köszönet illeti az iskola gaz
dasági vezetőjét Paskó Pálnét, aki most is, mint nagyon sokszor 
már eddig is, teljesen önzetlenül segített abban, hogy a résztvevők 
ellátása teljes legyen.
Ismét bebizonyosodott: ha valamit akarunk, el is tudjuk érni. Sok 
ilyen pedagógust kívánok minden iskolának, aki munkájának érzi 
—  mindenféle ellenszolgáltatás nélkül —  azt a plusz feladatot, 
hogy gyarapítsa, gazdagítsa a gyerekek ismeretanyagát, aki be 
tudja bizonyítani, hogy ráhatással jó  irányba befolyásolhatók a 
gyerekek, akinek fontos, hogy a hozzá tartozó diákok igenis jól 
szerepeljenek.
A rendezők nagyon vigyáztak a verseny tisztaságára. Sok munkát 
jelentett, de nagyon jó volt a szervezés. Mindenki pontosan tudta 
a feladatát, értette a dolgát. Dúzs Márta tanítónő játékvezetése 
méltón emelte a vetélkedő színvonalát
Köszönet já r a felkészítő tanároknak, akik el is kísérték csapatu
kat a versenyre, az iskola azon pedagógusainak, és azoknak a 
Vl.a. és VII.z. osztályos gyerekeknek, akik —  szintén rááldozva 
szombat délelőttjüket —  segítettek ebben a munkában. 
Megtiszteltetés volt számomra azsűrielnöki megbízatás,örültem, 
hogy részese lehettem ennek a remek vetélkedőnek.

P ard i Lászlóné

ORSZÁGOS ÚJONC 
NŐI TŐRVERSENY

November 21-én az I. sz. Általános Iskola tornatermében 
zajlott az Országos Újonc Női Tőrverseny Gémesi Zol
tán szervezésében, 67 fiatal részvételével.
Egy sajnálatos dolog következtében pont az aszódi ver
senyzők nem tudtak indulni a versenyen. Az történt ugyan
is, hogy nem sikerült bejutniuk a Gimnáziumba, ahol a 
felszerelésüket tartották. így aszódi érdekeltség nélkül zaj
lott a küzdelem.
Gémesi Zoltán elmondta, hogy jövőre ugyancsak itt sze
retnék megrendezni második alkalommal az ASZÓD 
NEMZETKÖZI KADÉTKUPÁ-t közel 400 indulóval. Erre 
már most szívesen várják szponzorok jelentkezését.
Sajnos a Sportegyesület megszűnésével jelentősen csök
kent a Vívó Szakosztály anyagi támogatása. Összesen 
50.000 Ft-ot kaptak fennmaradásukra a városi költségve
tésből, amiből 25.000 Ft-ot csak terembérletre kell, hogy 
kifizessenek. így egyszerűen nincs lehetőségük felszerelés 
bővítésre, több versenyen való indulásra. Ez pedig fontos 
lenne a leendő vívók részére gyakorlás szempontjából is. 
A szakosztály létszáma jelenleg 20 fő fölött van, 9 évestől 
40 éves korig.
Edzést minden héten kedden és pénteken du. 17-19 óráig 
tartanak a Gimnázium tornatermében.
Szívesen várják új tagok jelentkezését, akik követni akar
ják e sportágban nagy elődeink nyomdokát.
Jelentkezni lehet: edzési időben a Gimnáziumban Gémesi 
Zoltán edzőnél, vagy a Művelődés Házban (Kossuth L. u. 
72.)

Pardi Lászlóné
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Merre tovább?
(Gondolatok a pályaválasztásról, 

továbbtanulásról)

Még csak a tanév közepe felé járunk mégis az általános iskola 8. 
osztályaiban mostanában sok szó esik a pályaválasztásról.
A szülök is és a gyerekek is nagy döntés előtt állnak, hiszen nem 
könnyű 14 évesen elhatározni, hogy egy egész életre milyen 
foglalkozást válasszanak.
Nehéz dolguk van azoknak a gyerekeknek, akik szakmunkásta
nulók akarnak lenni, hiszen mint tudjuk a szakképzés országosan 
is válságban van. A nagyvállalatok már nem képesek tanulókat 
foglalkoztatni, a kisiparosok pedig még nem tudják a nagy számú 
szakmunkás réteg gyakorlati oktatását vállalni.
Az új oktatási törvény tervezete és a készülő szakképzési törvény 
felvázolja ugyan a terveket, de a most végző gyerekek nem 
várhatnak éveket, amíg kialakul a szakképzés új rendszere. Nekik 
most kell dönteni és a szülőknek, pedagógusoknak most kell 
megtalálni a legmegfelelőbb, elérhető iskolatípust. Az elmúlt 
évek tapasztalata az, hogy ezek a gyerekek a hatvani és a gödöllői 
szakmunkásképzőbejelentkeztek és nyertek felvételt (szobafes
tő, asztalos, kőműves, varrónő stb. szakmába). A szülőkre hárult 
az a feladat, hogy a gyakorlati oktatót biztosítsák gyermekeiknek, 
hiszen ha a felvételt kérő papír mellett ott volt, ill. van a gyakorlati 
hely igazolólapja (a leendő mester aláírásával) akkor szinte biztos 
a felvétel. Ennek az igazolásnak a beszerzése bizony nem könnyű 
vállalkozás.
A jövőben a törvény újra bevezeti a tanulószerződés gyakorlatát. 
A gyakorlati oktatásban résztvevő cégeket adó és egyéb kedvez
ményben kívánja részesíteni. Jó lenne, ha Aszódon is felkészül
nénk az új rendszerű szakmunkásképzésre és a helyi sajátossá
goknak, igényeknek megfelelő szakemberek képzését szervez
nénk meg.
De mi történik a jó  és kitűnő tanulókkal? Itt már szerencsésebb 
helyezetben vannak az aszódi gyerekek, hiszen helyben is van 
gimnázium és szakközépiskola.
Az eddigi gyakorlat szerint ide azok a gyerekek jelentkeztek, akik 
tovább akartak tanulni az érettségi után, illetve a szakközépisko
lába azok, aki a szakma mellett érettségit is akartak szerezni. 
Tavaly pl. a 2. sz. ált. iskola végzős tanulóinak negyedrésze 
jelentkezett és nyert felvételt az aszódi gimnáziumba. Szeret
nénk, ha az idén legalább ennyi gyerekünk folytatná tanulmányait 
ebben az intézményben.
Úgy érezzük, az elmúl években a gimn. tanári kara és vezetése 
sokat tett azért, hogy az oktatás színvonala emelkedjen, hogy az 
iskolából kikerülő gyerekeknek jó esélye legyen az egyetemi, 
főiskolai továbbtanulásra. Példa erre a francia kéttannyelvű ok
tatás, vagy hogy a nyelveket csoportbontásban, fakultációban 
tanítják és sorolhatnánk még az új kezdeményezéseket.
Örülünk tehát az eredményeknek és amennyiben a mi tanítványa
ink is sikereket érnek el (netán továbbtanulnak egyetemeken, 
főiskolákon), akkor ebben talán a mi munkánk is benne van.
Az elmúlt hetekben, hónapokban egy új képzési formával ismer
kedtünk pedagógusok és szülők egyaránt, ez pedig a hatosztályos 
gimn. képzés, melynek bevezetését tervezik az aszódi gimnázi
umban.
A legutóbbi Aszódi Tükörben olvashattuk Frajna igazgató úr 
cikkét, melyben az új képzési forma előnyeit ismerteti. Utolsó 
soraiban felhívja a pedagógusok figyelmét arra, hogy támogassuk 
a hatosztályos gimnázium tervét, tegyünk meg mindent azért, 
hogy az a változás a gyerekek számára nyereség legyen.
Úgy hiszem, hogy ezekkel a célokkal valamennyien egyetértünk 
és örömmel üdvözöljük ezt az új képzési formát. Tesszük ezt azért 
is, mert látjuk, hogy a gimn. vezetése és tanári kara lelkesen és 
lelkiismeretesen készül erre az új feladatra. Szeretnénk, ha a mi 
tanítványaink közül is bekerülnének az induló első osztályba és 
meg is állnák a helyüket hat éven át.
Bízunk abban, hogy a hatosztályos gimnáziumba a kitűnő, jó 
képességű gyerekek kerülnek be, és tehetségüket ki fogják bon

takoztatni. Valóban felmerül bennünk a kétség, hogy a legjobb 
tanulók kiemelése után, tudunk-e színvonalasan dolgozni tovább 
az általános iskolában?
Reméljük, hogy igen, Ugyanis az új oktatási tv. tervezete az ált. 
iskoláknak is új lehetőségeket biztosít. Mivel tankötelezettség 16 
éves korig kötelező lesz, 9. és 10. osztályokat is indítani kell. De 
lehetőség lesz arra is, hogy 5. osztálytól differenciáltan oktassuk 
tanítványainkat, aszerint, hogy miben tehetségesek, milyen pá
lyára szeretnének felkészülni.
Azok a diákok, akik iskolai tanulmányaikat a tíz osztályos á lt 
iskolában fejezik be, a 10. évfolyam után alapvizsgát tehetnek. 
Ez a vizsga egységes, tehát a diák bárhol az országban azonos 
feltétellel, ill. követelmények szerint teheti azt le.
Biztosítva lesz az átjárás lehetősége is a 4., a 6. és a 8. évfolyam 
után, tehát valamilyen különbözeti vizsgával át lehet keríilni 
egyik iskolatípusból a másikba.
Úgy gondolom, hogy az alapfokú képzés továbbra is az á lt  
iskolai tanárokra, ill. az általános iskolákra hárul és biztosítása 
önkormányzati feladat.
Nagyon egyet értünk Frajna ig. úrral .abban, hogy elsődleges 
szempont, aváltozásokés változtatások idején, a gyerekek érdeke 
kell hogy legyen.
Az új oktatási tv. sok, ma még nyitott kérdésre választ fog adni. 
Addig is szeretnénk, ha tanítványaink jó körülmények között 
tanulhatnának, művelődhetnének, és a pedagógusok nyugodt 
légkörben, elfogadható életkörülmények között dolgozhatnának. 
Közösen kell munkálkodnunk azon, hogy Aszód városában a 
jövendő nemzedék megkaphassa az alap-és középfokú képzést 
és becsületes, dolgos, jól képzett, művelt állampolgárok legye
nek.

Helgertné U. Mariann 
mb. igazgató 

2. sz. Ált. Iskola
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~ ~ T

5. szombat

12. szombat

19. szombat

26. szombat

2. szombat

Jegyár;

NYUGDÍJAS
dec. 17.
16 óra

Jegyár

ÁSÓ, KAPA, NAGYKALAND
szin.szinkr. amerikai vígjáték
R: Gene Quintano
Fsz.: Róbert Hays, Kim Cattrall

VÉGSŐ MEGOLDÁS: HALÁL
szin.szinkr. amerikai sci-fi 
R. Dávid Fincher 
Fsz.: Sigoumey Weaver

KIKAPAROD MEGKAPOD
szín. szinkr. amerikai vígjáték 
R: Bili Phillips
Fsz: Jeff Daniels, Catherine Ohara

VADAK URA 2.
szin. szinkr. amerikai kalandfilm
R: Don Coschrelli
Fsz: Marc Singer, Tanya Roberts

HALÁLOS FEGYVER 3.
szin. szinkr. amerikai bűnügyi vígjáték
R: Richard Donner
Fsz: Mel Gibson, Danny Glover

40 Ft. Előadás kezdete: 17.30 óra

BAKARUHÁBAN
magyar film
Fsz: Bara Margit, Darvas Iván 

30 Ft
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VASÁRNAPI KAROSSZEK

SZARAZ

Száraz a nyelvem 
Pereg a homok 
Folyik zuhog 
Szájon keresztül 
Bele a világba 
Véget nem érő zuhatag

ÁRTATLAN

Ártatlan virágnak 
Képzeled magad 
Pedig rothadó 
Gyümölcsöd 
Elárul
De úgy teszünk 
Mintha nem 
vennénk észre

ENNYI

Nem hiszem 
De látom 
Nem hallom 
De érzem 
Nem látom 
De tudom 
Létezel velem

FEKETE

Fekete király 
Fekete lován 
Feketén üvölt 
Feketét
Feketén fehérük 
Lova szája

HIRDET

Cserélném
Színesre
Melegre
Lelkem
Mely
Megfagyott

REKEDTEN

Rekedt krákogással 
Repednek a falak 
Reggeü repedések 
Tíz emelet 
Kígyója 
Agyadba vág 
Nehezen szívod el 
Első cigarettád

PALYA ÁRPÁD

Tudom, hogy nem kell 
-  válogatás a kötetből -

MINDEGY

Ütközetet 
Megnyerni 
Elveszteni 
Azt hiszem 
Egyre megy

SEGÍTEK

Megfogom kezed 
Mert kezed 
Az ő kezében 
Bűnössé válhat

LÉPTÉL

Csontokon 
Léptél át 
Könnyedén 
Közömbösen 
Merészen mint 
Valaki

KEZEK

Kezek fogják 
Lábad
Húznak bele
Elmúltba
Szakadnál
Gyökerek meghatározzák 
Léted

HIDEG

Hideg
Jéghideg szegek
Égetnek
Fejemben
Lüktetnek
Tépnek

AZÚR

Tisztelt Úr
Uram
Ügyfelem
Frigyfelem
Arosszabbik
Felem

TULAJDONOSOK

Hatalmas lépések 
Lépnek elő
Hatalmas sárkánygyíkok 
Szemük magas 
Arcuk kő 
Valaki megszólal 
Ők a tulajdonosok

SZERETLEK

Hidd el
Szeretlek
Bár
Gyűlölettel fejezem ki
Neked
Nekem

FOLT

Foltos arcod 
nézed
csodálkozol
hiszen
foltokban esik 
róla le a becsület

KEZEK

Integetnek neked 
Kezek
Fehér tenyerek 
Fehér arcodon 
Fehér tenyerek 
Takaiják 
szemed
Énekelnek neked

UTOLJÁRA MÉG

Lelkem üresen 
' Fekszik előttem 
Asztalom csendjében 
AUg 
Lélegzik

MADARAK

Madarak élnek 
Velünk
Görcsösen verdeső 
Gyenge repülők 
Lassan lépünk

Lezuhant tetemük 
Fölött

A LU

Állj
Ne tovább 
Állj meg 
Jóbarát 
Most én lépek
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Az önzetlenség ereje
Ezt a szemléletet gyakorolni kell.
Nem tudom, hogy ösztönösen, vagy tudatosan helyezték-e el a 
rendezők a Podmaniczky-kastély dísztermébe azt az adventi ko
szorút, amely szerény kellékként szolgált a római katolikus egy
házközösség jótékonysági hangversenyén. Bennem azonban az 
fogalmazódott meg, hogy az a koszorú —  egyháztörténeti szel
lemiségén túl —  az összefogást, s az önzetlen adakozást is 
jelképezi, hiszen zsúfolásig telt meg az alkalmi hangver
senyterem december 4-én, a M ukk  József operaénekes nevével 
fémjelzett jótékonysági hangversenyen. Mint köztudott: váro
sunk katolikus temploma felújításra szorul. Még jóval a nagy 
zenei esemény előtt beszélgettem D r. Halm os Péterrel, a római 
katolikus egyház képviselőjével arról, hogy az elkerülhetetlenné 
váló renoválás érdekében alapítványt hoztak létre. Azonban már 
az előzetes számítások is igazolták: a felújítás összege jóval 
meghaladja majd a katolikus egyházközösség anyagi erejét. Ezért 
gondoltak arra, hogy ilymódon is gyarapítsák a várható kiadások 
fedezetét. A nemes cél érdekében keresték meg Aszód szülöttét, 
a Magyar Állami Operaház művészét. Mukk Józsefet. A művész 
úr az önzetlen szerepvállaláson túl, magával hozta az Orfeo 
zenekart is. A fiatal művészek Vashegyi György karmester 
vezetésével immár második esztendeje tolmácsolják barokk 
hangszereiken a barokk kor zenéjét. Gesztusban ők sem akartak 
lemaradni a művész úr mögött. Ezért ők is ingyen szólaltatták 
meg hangszereiket. Bár mindenféle értelemben profikról volt szó. 
Láng Ildikó művésznő érthető lámpalázzal jegyezte meg: —  
Mindannyian izgulunk a koncert sikeréért!
Aggodalmukra azonban semmi ok sem lehetett, mert a művész 
úr ajkán felzendült Schubert: Ave Mariája, és a többi zenei 
remekmű viharos tetszést aratott műértő polgáraink soraiban. 
Túlzás nélkül állítom: a hivatásos művészek mellett, illetve velük 
egyenrangúan szerepelt a T a r r  G ábo r karnagy úr vezette aszódi 
evangélikus egyházi kórus. D etre Ján o s evangélikus lelkész úr 
még a kórus fellépése előtt válaszolva kérdéseimre elmondta, 
hogy az evangélikus közösség számára igen nagy megtiszteltetés 
volt a szereplésre való felkérés. A kórustagok szívesen vállalkoz
tak a feladatra. Egyébként is: szívesen vesznek részt minden 
olyan eseményen, ahol Isten dicsőségét zenében is lehet hirdetni. 
A fellépés céljaként megemlítette a lelkész úr egy régebbi aszódi, 
de nemében országosan egyedülálló egyháztörténeti eseményt is. 
A katolikus templom építésekor, 1748-ban, az aszódi evangéli
kus presbitérium aláírt egy kötelezvényt, melyben kezességet 
vállaltak az említett építmény építési anyagainak a kifizetéséért. 
Most úgy érezzük, hogy a mai családokban is megvan részünkről 
a segítőkészség. Egyben példát is mutathatunk a gyakorlati öku
menikus szemlélet megvalósulására. Ezt a gondolatot erősítette 
meg egyébként Dr. H uszka M ihály plébános úr is köszöntő 
beszédében.

Végül, de nem utolsó sorban hadd soroljam fel az Orfeo 
zenekar ifjú művészeit név szerint is: Vitárius Piroska, Láng 
Ildikó, Vörös Györgyi, Laczkó Renáta, Szlávik Zsuzsanna, 
Némethy Szilvia, Keresztes Rita, Martos Attila.

-kovács-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
E zúton is köszönetét szeretnék m ondani 

m indenkinek, ak ik  férjem et, PálfalviM ihályt 
e lkísérték utolsó ú tjá ra , és részvétüket fejezték ki 

elhunyta  alkalm ából.
Köszönet m indazoknak az orvosoknak, 

akik  segítségem re voltak.

Gyászoló feleség

Felhívás!
Aszód város Önkormányzata, 

Városszépítő Egyesülete,
Város Baráti Köre

és a várost szerető állampolgárok 
javaslatára 1993. augusztus 20-21-én 
újra megrendezi az Aszód Fesztivál-t.

Ezúton is köszönjük az
1992. évben nyújtott segítségüket.

Kérjük, hogy a Fesztivál 
sikeres végrehajtása érdekében 
az 1992-es évnek megfelelően 

lehetőségeikhez képest, 
nyújtsanak anyagi támogatást.

A támogatást az „Aszód Alapítvány” - 
ra az Önkormányzatnál lehet befizetni 

(Adóból leírható).

Azon kereskedő cégek —  
magánvállalkozók —  akik részt kíván

nak venni a Fesztivál sikeres 
lebonyolításában, 

a Városi Művelődési Ház, illetve 
a Helyőrségi Klub igazgatóinál

1993. június 30-ig jelentkezhetnek.

Szervező Bizottság

A Posta értesíti ügyfeleit

A Postahivatal nyitvatartása 
1993. január 1-től a következő:

Minden hónap első két hétfőjén: 
8.00— 17 óráig 

pénztár: 8.00— 16 óráig

Többi napokon: 8.00— 16 óráig 
pénztár: 8.00— 15 óráig.

Szombat, vasárnap zárva!
Szives megértésüket kérjük!

Postahivatal vezetősége
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CÉG-TÜKÖR, GAZDASÁGI-TÜKÖR 
ASZÓD VÁROSÁBÓL

GONDOLKODÓ-ELGONDOLKODTATÓ!
(Aszód városáról)

A lulírott G e r 1 a i P  á 1, a Galgam enti Vizi Társulat főm érnö
ke vagyok. H úsz éve élek és dolgozom  Aszódon és az egész 
G alga vízgyűjtőjében: Becskétől Jászfényszaruig. M ondha
tom , hogy szeretem  ezt a vidéket, A szódot és az itt élő  
em berek zömét! N em  m indegyiket, és ezt m ajd m egm agya
rázza az Aszód és K örnyéke gazdasági életéről írott kis 
összefoglaló dolgozatom .
K ezdem  a G algam enti Vizi Társulattal, hiszen ennek vagyok 
a legjobb ismerője:
A G algam enti Vizi Társulat, hétköznapi nevén: G AVIT, im 
m ár 30 éve tevékenykedik a G alga folyó vízgyűjtőjében, ami 
összesen 60.000 hektár, azaz 600 négyzetkilom éter területű. 
Az itt lévő m ezőgazdasági üzem ek, egyéb vállalatok és a 
községek hozták létre, m integy 70 érdekelt település és cég, 
azért hogy legyen egy (ár- és belvízvédelm et, vízrendezést, és 
m ás) az ő  céljukat szolgáló vízgazdálkodási tevékenységet 
ellátó szervezetük. E hhez a Társulathoz érdekeltségi földte
rü letük arányában e lső  időszakban 10 m ajd később 30 és ma 
50 F t/hektár érdekeltségi hozzájárulást fizetnek be. Ennek 
fejében a T ársulat mintegy 161 km  hosszúságú vízfolyást (a 
m ellékelt térkép szerintieket) rendez, karbantart, tisztít. M un
káinak kb. 10-20% -át teszi ki ez a közcélú tevékenység, a 
többi 80-90% -kal az építési piacon vállalkozóként szerepel. 
A G A V IT az érdekeltek Társulata, akik In téző Bizottsággal 
irányítják tevékenységét, és E llenőrző Bizottsággal figyelik

munkáját. Évente egyszer pedig az érdekeltek Taggyűlése 
szám onkéri az IB, EB és a Term elő szervezet (alkalm azottak 
és fizikai dolgozók) éves m unkáját.
Tekintsük át, hogy a G A V IT, am ely 1963-ban alakult jog 
elődjének nyom dokain 1966-ban alakult m eg, elődjével 
együtt mennyi értéket terem tett a településeken, vízfolyáso
kon a G alga vízgyűjtőjében.
A term elés szám ai a következők:

1963-1975-ig 
1976-1980-ig 
1981-1985-ig 
1986-1991-ig 
1992-ben tervezett 

Tehát a 30 év ossz épített értéke:

52 m illió forint 
80 m illió forint 

129 m illió forint 
241 millió forint 

44 millió forint 
546 m illió forint.

A G A V IT a fellendülés időszakában (hetvenes évek) 100 
fővel dolgozott, s ebben a létszám ban m inden foglalkoztatott 
benne volt. M a a dolgozóinak szám a 62 fő, akik Aszódról és 
a területünkről (Ácsától egészen K álióig) já rnak  be dolgozni 
Aszódra, vagy éppen térség más községének m unkájára.
Ez a létszám  m űködteti a 30 év eredm ényes munkájából 
képzett nyereség felhasználásával készült telephelyi vagyont 
(szoc. épület, irodaház, m űhelyek, raktárak, betonüzem , 
üzem anyagállom ás) és gépjárm ű-m unkagép parkot. De nem  
tudom , hogy m eddig m űködtetik, akik létrehozták?
„E nnek a G A V IT vagyonnak a sorsa kezd kérdésessé válni. 
H ogy m iért? M egpróbálom  m egvilágítani a következők sze
rin t."
2. M int az egész országban, így A szódon és környékén is 
beindult egy erős vagyonszerzési versenyfutás, ez  abban áll, 
hogy egyes em berek —  akik tehetik, mert: valam ilyen állami 
funkcióban vannak,
vagy: ism ereteik szerint a törvényességi hézagokat ki tudják 
használni, azok —  végzettségüknél és beosztásuknál fogva 
igyekeznek a vagyont létrehozó m unkások és közösségek 
kezéből kiszedni, jogtalanul eltulajdonítani a vagyonukat. 
Ezt teszik törvényre hivatkozva, illetve olyan aknam unkát 
végezve am ely a kiszem elt vagyonú cégnél csődeljáráshoz, 
felszám oláshoz vezet, am i után csak ügyes m anőverezésbe 
kerül, hogy az övék legyen az áhított tulajdon.
3. A kettes pont szerinti m agatartás az A szód gazdasági 
életének történelm ét ism erőkben felidézi az alábbi aszódi 
esem ényeket:
a) A z ilyen m agatartás tette tönkre 1973-75-ben az aszódi 
székhelyű PM  4-es vállalatot. A pontot a felszám olásra nem 
az az 1-2 m illió forint veszteség, és az a párezer forint elsik
kasztott összeg tette fel, hanem  az a tény, hogy nem  a helyzetet 
ism erőkkel hozatták rendbe a PM  4 szénáját, hanem  egy 
teljesen új vezetéssel, aki sötétben tapogatódzott. Azalatt 
további 6 m illiót kihúztak alóla azok akiket nem  csuktak 
börtönbe, de ha valós kép bontakozik ki és a cég nem  áll fejre, 
akkor esetleg ők is bajba kerültek volna.
b) A 31. sz. Állami Építőipari V állalat részlege szám ára sem 
terem tett Aszód m egfelelőkörülm ényeket. Itt is közrem űköd
tek a vezető-, illetve döntési beosztásban lévő nagy „gazda
ságpolitikusok.”  Tehát a cég m egszűnt.
c) É z  történt meg A szód K öltségvetési Ü zem ével is. Vagyo- 
nán létrehoztak egy új K ft-t, ekkor a dolgozó létszám  a felére 
lecsökkent, m ajd m iután ez a form ula sem  m űködött jó l, ezt 
is felszám olják. M a létezik egy G A M ESZ, egynegyed mun-
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káslétszám m al, m int az eredeti K V Ü , de nem  tudni, hogy 
m eddig bírják!
d) A z Ipari M űszergyár - Iklad fejlesztési pénzei sem  A szódon 
és Ddadon kerültek beinvesztálásra, hanem  G ödöllőn és H at
vanban. A m ikor véletlenül oda ju to tt volna valam i (Iklad), 
akkor a M űszergyári vezetés az aszódi ellendrukkerekkel 
együtt elindította a bom lasztási fo lyam ato t C sak idő kérdése, 
hogy teljes felszám olódás legyen. M ilyen érdekes, hogy a 
M űszerről leváló B ércéi és Fehérgyarm at fejlődik és el is viszi 
a m unkákat a volt anyavállalat elől?! E z is azért, m ert itt egy 
gazdaságpolitikailag nem  odavaló társaság ült és ül a telepü
lések és cégek vezetői székében, székeiben.
e) V olt egy G old M etall cég is Aszódon. N em  bírta sokáig. A 
település vezetői nem  voltak képesek üzem eltetésre bim i azt, 
aki létrehozta (de tönkre is tette) az itthagyott üzemet.
f )  A FERR O M ECH A N IK A  Ipari Szövetkezet is erősen kar
csúsított lett. E lőször csak a szolgáltató tagokat rúgták ki, 
m ajd a vagyont is elkezdték felélni, igazán jó  szakem ber 
irányításával! N em  lehet tudni, hogy az utódaik m eddig bírják 
erővel a felszínenm aradást?!
g ) É s m ost jö n  a mi cégünk, a GAV IT, az utolsó, am ely még 
valahogy létezik. D e m egkezdték az aknam unkát már! N é
hány Aszód környéki Ö nkorm ányzat, a G RV CsT (Kondoros 
téri vízm űtársulat) és a még csak papíron létező K Ö ZM Ű  Kft 
(igaz, hogy m ár a funkcionáriusai fizetést vesznek fel) össze
fogtak a G A V IT vagyon m egszerzésére. B esegít nekik a 
G ödöllői C satornam ű Társulat, akinek m ellesleg az elnöke 
egyben az előző K Ö ZM Ű  K ft. ideiglenes ügyvezetője. É rzé
kelik ezt az összefonódást?!
É s sajnos ez nem  csak kü lső  aknam unka. Vannak, akiket a 
vagyonnal együtt átm entenének, tehát velük végzik a csődfelé 
korm ányozást.
A levegőnk m ár fogy! Szeretném  a környezetet felébreszteni, 
hiszen ezzel a hét céggel el is tűnik A szódnak és környékének 
az összes term elő m unkahelye. S ha nincs termelő, dolgozó, 
ki fog itt élni?!

Aszód, 1992. novem ber 21. G e rla i P ál (p o lg á r is)

Mikor szabunk már határt a „ragasztóbrigádnak” ?

Ez a csőd nem 
most kezdődött!

A z „A szódi T ükör’ ’ novem beri szám ában m egjelent „ö n k o r
m ányzati h írek”  cím ű cikkhez kívánok pár gondolatot fűzni, 
m elyek hozzájárulnak a volt K öltségvetési Ü zem  jogutódjá
nak, az U N K O R N IS  Kft. teljes csődjének jobb  m egértésé
hez.
E lőször is súlyos m ulasztás és felelősség terheli a vo lt K ölt
ségvetési Ü zem  úgynevezett Ingatlankezelési C soportját, an
nak vezetőit, továbbá a volt K öltségvetési Ü zem  és az UNI- 
KORN1S Kft. volt vezetőit az ellenőrzések elm ulasztása m i
att. M ár több min 10 éve m agam  is je leztem  súlyos 
m ulasztásokat a K öltségvetési Ü zem  m unkájában és azóta 
szinte visszatérő problém a volt ez, de m eghallgatásra nem  
talált. Pld. a bérlakásban lakók többen évekkel ezelőtt kérték 
a cserépkályhák lebontását és helyettük az olajfűtésre való 
áttérést. Ezt engedélyezték azzal a kikötéssel, hogy a lebontott 
cserépkályhákat tisztán a légópincébe kell lerakni, de helyet
tük más fűtési lehetőséget a bérlők nem  kapnak. C sak az 
5/5-ös épületből 21 db kályhát bontottak le és tisztán a légó 
pincében helyezték el. Pár hónap m úlva e  cserépkályhákat 
kihordanák a szem éttelepre. V ajon m iért? M ennyi értéket 
képviselne a je lenben ez a rengeteg cserépkályha?
A z ingatlankezelési csoportvezető engedélyezte fürdőkádak 
cseréjét, villanybojlerek cseréjét, de soha nem  kellett elszá
molni az állítólagos rossz fürdőkádakkal vagy bojlerokkal. 
Több m int 30 éve használnak fürdőkádakat és sem m i bajuk 
nincsen. A cserét viszont m indenkor attól tették függővé, 
hogy kinek kellett a cserét elvégezni. V ajon m iért nem  kellett 
elszám olni a lecserélt rossznak, használhatatlannak m inősített 
használati tárgyakkal?
Ism eretes, hogy a fürdőszobák nincsenek csem pézve csak a 
fürdőkád m e lle tt Vannak viszont lakók, kiknek m ennyezetig 
kicsem pézték és olyan csem pével m elyet a lakó óhajtott fehér 
vagy éppen kék színűvel. N eki azonnal cserélni kellett a 
fürdőkádat, a kézm osót, term észetesen a W C -t, de am ennyi
ben annak netán piros tetőt hoztak, azonnal kidobatta és 
fehéret kellett helyette hozni. Term észetes ez se az új lakó 
költségén.
A volt K öltségvetési Ü zem  Ingatlankezelési C soport vezetője 
engedélyezte a villanybojlernek a szenes pincébe való besze
relését. Amíg az ÉM A SZ nem  kötötte be az éjszakai áram ot, 
addig a bojler term észetesen a közvilágítás órája terhére m ű
ködött, összekötve a bojlert a lakás m elegvíz- központi fűté
sével, így a központi óráról az egész lakást fűtötték.
M ikor erről bejelentést tettünk a volt K öltségvetésnek, igaz 
kiküldtek egy villanyszerelőt, aki károm kodva m egállapítot
ta, hogy a központi órát „m egpatkolták” , de ez t m i is tudtuk, 
m ert hiába kapcsoltuk ki a közvilágítás óráját, az óra m űkö
dött tovább. N em  csoda, hogy ez a vállalat csődbe ju to tt mert 
saját m agátju tta tta  oda.
M ost változott valam i. N em  kell napokig könyörögni, hogy 
csőrepedés van, javítsák  meg. B ejelentés után félóra m úlva a 
szerelők m ár a helyszínen vannak. A  volt ingatlankezelő 
csoportvezető azt az utasítást is adta a kőm űvesnek, hogy 
falazza be a csőrepedést, m ajd ha m ég egyszer átázik a fal, 
m ajd akkor kibontjuk. M ost m egköszönik a bejelentést, de 
nem csak az ingatlankezelési csoportvezető, hanem  a GA- 
M ESZ vezetője is azzal, hogy azonnal intézkedünk. E z való
ban így van. K öszönet és tisztelet já r  érte. Em berséges m aga
tartásukért, gyors m unkájukért és bízunk benne, hogy ez  az 
ellátó szervezet nem  fogja saját m agát csődbe juttatni.

A szód, 1992. nov em b er 16. id . D ancs A n ta l

I
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Rejtvény

Kedves gyerekek! Nagyon örültünk a sok ötletes, szellemes megol
dásnak. Igazán ügyesek vagytok.
A szerencsés nyertesek:

I. Pataki Szilvia Aszód, Falujárók u. 5/12
II. Bacsa Andrea Aszód, Falujárók u. 5/21 

ü l. Stvorecz János Aszód, Ságvári u. 26.

A nyertesek a nyereményeket a Művelődési Házban vehetik át.

DECEMBERI REJTVÉNY
a Karácsony jegyében

1. Decemberi népszokásaink közé tartozik a lucázás, a kotyolás, a 
regölés, a beüehemezés, a korbácsolás.
Magyarázzátok meg néhány szóval, melyik, mit jelent, és mikor van. 
(Ajánlott irodalom: Dömötör Tekla, Magyar népszokások)
2. Három találós kérdésre kell válaszolnotok!

a. Mint a fehér rózsa szirma 
lágyan hullok, lebegek, 
pihe puha fehérséggel
én pólyálom a telet.
Ki vagyok?

b. Hópihékkel én nem szállók.
Szélvész módra nem dudálok.
Ködből, légből, éjből termek, 
ember, állat, fű megdermed.
Nincs oly gyors futású szarvas, 
aki tőlem menekülhet
Ki vagyok?

c. Örökzöldbe öltözötten, 
télen, nyáron mindig zöldben 
egyszer zápor locsol vízzel, 
máskor a hó pihéz dísszel.
Szél nem hajlít, fagy nem dermeszt,
Karácsonykor fenyő napján 
Körültáncol ezer gyermek.
Ki vagyok?

Beküldendő: az 5 népszokás magyarázata és a 3 válasz a találókér
désre.
Kedves Gyerekek!
Kérünk benneteket, hogy a megfejtéseket legkésőbb december 28-ig 
juttassátok el a Művelődési Házba!
Csak az időben beérkezett megfejtéseket tudjuk a sorsolásnál figye
lembe venni.

A nyertesek díja:
I. 250 Ft értékű ajándék + ajándékkönyv

II. 150 Ft értékű ajándék + ajándékkönyv 
ü l. 100 Ft értékű ajándék + ajándékkönyv

Jól jövedelmező otthoni munkát ajánlok. 
Felbélyegzett válaszborítékért tájékoztatom.

Cím: Miklós Ildikó
6440 Jánoshalma, Szonoly u. 35.

Tisztelt Értékjegy tulajdonosok!

Kétjük szíveskedjék felkeresni helyi kirendeltségünket! 
Köszönettel:

Túrái Takarékszövetkezet 
Takarékszövetkezet helyi Intézőbizottsága

UNIKORNIS Kft. F.A.
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 59.) 

felszámolója, a
PATIK, VARGA ÉS TÁRSAIK 

GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT,
(1399 Budapest, Pf. 701/1290) 

nyilvános értékesítésre meghirdeti az 
UNIKORNIS KFT. 

vagyontárgyait, melyek nagyrészt 
építési anyagok, 

nyilvántartási értékük összesen 
198.900 Ft.

A vagyontárgyak megtekinthetők a helyszí
nen, 1992. december 7-én 9-12 óra között. 

A felszámolóhoz benyújtható pályázatok 
határideje: 1992. december 11-e.

A pályázatok csak készpénzes ajánlatok 
lehetnek, az elbírálás során előnyt 

élveznek az egész 
vagyonra beadott pályázatok.

A felszám oló

Tisztelt Olvasók!
Bizonyára sokuk vélem énye azonos az enyém m el, 
hisz őket hallva éreztem azt, hogy m eg kell írni ebben 
a mi kis újságunkban azt is, ami jó  és dicséretes.
Van egy élelm iszer bolt A szódon, amire jellem ző  a 
bőséges áruválaszték. A hentesáru mindig friss és 
gusztusos, a pékáruk között nem csak az aszódi ter- 
m ékeketlehetm egtalálni. A kiszolgálás kifogástalan, 
közvetlen és udvarias. A kis nyugdíjas is megtalálja 
azt az üzletben, ami neki és pénztárcájának m egfele
lő.
Kicsi az üzlet, de a szeretet és a vevőkért való fára
dozás annál nagyobb.
K öszönetét szeretnénk mondani R ácz T ibornénak, 
Z suzsikának az újtelepi bolt tulajdonosának, család
jának, valamint P irikének  —  odaadó fáradhatatlan 

munkájukért!
Jó egészséget és további szeretetteljes szorgalmat 
kíván,

egy  újtelep i nyu gd íjas vásárló .

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

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

T Y P O  Készült aTypovent Kft. 
VONT nyomdájában 298/92______
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A Z  A S Z Ó D I  T Ü K Ö R  Ü N N E P I  K Ü L Ö N S Z Á M A

Pilinszky János: Fabula
(M eg je len t a  k ö ltő  N ag y v á ro s i ik o n o k  c ím ű  k ö te té b e n )

Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy m agányos fa rk a s .
Magányosabb az angyaloknál.

E lvetődött egyszer egy fa lu b a , 
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.

M ár a fa lá t is m egszerette, 
a kőm űvesek sim ogatását, 
de a z  ablak megállította.

A szobában em berek ültek.
Istenen k ívü l soha senki 
olyan szépnek nem lá tta  őket, 
m int ez a tisztaszivű  állat.

É jszaka  aztán  be is ment a házba, 
megállt a szoba közepén, 
s nem m ozdult onnan soha többé.

N yito tt szemmel állt egész é jszaka , 
s reggel is, m ikor agyonverték.

Tisztelettel m egköszönöm  m indazoknak a 
m unká ját, kik önzetlenül segítettek  az Aszódi 
T ükör e z é \i  m unkájában!
K ülön ki szeretném  em elni Pardi Lászlóné a 

.M űvelődési Ház Igazgatónője és Gerlach Cl. 
K ö m é in é l  T ypovent N yom da és K iadó Kit. 
Ü gyvezető Igazgatónője á ldozatos segítségét! 
K ívánom  l isztéit O lvasóinknak, hogy az 1993. 
évben az újság m ég jobban feleljen m eg elvá
rásaiknak!
Engedjék m eg, mint a T ükör szerkesztője, 
M indin  újuknak boldog karácsony t és békés új 

esztendőt kívánjak!

A sztalos T am ás

MINDIG VÁROM A 
KARÁCSONYT

Kicsi gyerek voltam, de már vártam a Karácsonyt. 
Apám sétálni vitt. Kötött sapkát tettek a fejemre, a 
kabátom ujjából madzagon lógott ki a kesztyűm. Hamar 
átázott, mindig fázott a kezem ha hógolyóztam. Anyám 
a fát díszítette, csomagolta az ajándékokat, majd csilin
gelt, s bemehettem abba a szobába, ahol a karácsonyfa 
állt.
A szaloncukrot nem szerettem, néha mégis el-elcsentem  
egyet, aztán visszacsomagoltam a papírját —  maradjon 
meg szépnek, időnkívülinek a fánk. Számomra a Kará
cson ünnepében a mozdulatlansága a legszebb. Hirtelen 
megszabadulok a rohanó napok félelmetes magányától. 
Mindenkit barátnak látok, megnyugszom. Kár, hogy 
nincs mindig Karácsony!
Sajnálom leszedni a fát, s mikor Vízkereszt után úgy 
csupaszon áll ott —  peregni látom könnyeinket —  el
szomorodom. Olyankor hallom a metronóm monoton 
hasító szavát: tik, tik, tik, tik... Az idő szürke szánja 
közeleg s elhalad mellettünk. Kár, hogy nincs mindig 
Karácsony!
Idén már a lányomat viszem sétálni, talán megért már 
valamit a készülődés szeretetéből. Szemébe nézek majd 
s homályossá válik szemem tiszta, ártatlan tekintetétől. 
Mily sokat tennék azért, hogy azok a csillogó szemek 
soha ne lássák a várakozás öröme mögött leselkedő 
elmúlást, hogy mindig csak előre nézzenek s ne kelljem 
múltjukra fátyolosán tekinteniük.
Számomra a Karácsony az az eljövetel, mikor megerő
södöm hitem helyességében, az Advent nekem egy éves 
várakozás, mely a gyertya fénye mellett, a csorgó 
faggyú dermedése alatt válik bizonysággá. Mialatt föl
ismert hibáim elkövetését gyónom önmagam oltára 
előtt —  alázatomnak csepp lányom a biztosítéka— újra 
várom a Karácsonyt.

A .T .



KARÁCSONY

VÁRAKOZÁS
A gyertya szelíden árasztotta fényét ünneplő magányában az 
adventi koszorú első mártírjaként, hogy jelezze a Megváltó eljö
vetelét váró advent hetét. A  fénye megvilágította a templom 
félhomályában a még üres jászolt és a mosolygós kisdedet, amint 
lefelé igyekszik a kis létráján, hogy elérkezzék közénk. —  Gyer
mekfejjel így pillantottam meg a kisdedet a várakozás —  első 
meghitt estéjén.
Most már tudom, hogy akit annyira várunk, nem ilyen látványo
san jön el közénk.
Lelkűnkben szálljunk vissza a múltba, mikor az első kará
csonyest ereszkedett a világra. Néma az éj, a barlang aljazott 
szalmáját ropogtató jószágok közt M ária és József térdepel a 
kisded Jézus előtt. A szív dala öröm, hála, édes vigasz: lendületes 
kotta nélküli belső lelki ének zeng szivünkben. Szegénység és 
melegség árad felénk.
Nézzünk magunkba is. A Szűz nekünk nyújtja gyermekét, bol
dogság könnyein át, hogy fektessük szivünk üres jászolába az 
isteni szeretetet. A kisded egyformánmosolyog mindenkire pász
torra, nagy királyra, barlang, istálló, elhagyatottság, szegénység 
a környezete az isteni adománynak. Betlehem megmutatja ne
künk nemcsak az Istent, hanem az Embert is. Az ő  világosságá
ban megláthatjuk önmagunkat.
Vigyük magunkkal Jézust otthonunkba, családba, nincstelenek
hez, az éhezőknek, nélkülözőknek, egyedülállóknak, hogy meg
békéljenek a kicsi ded mosolyában!
Készítsük föl szivünket a szeretet befogadására, hogy tiszta 
szívvel nézhessünk egymás szemébe és boldogan énekelhessük 
Karácsony estéjének him nuszát
Lakjék szivünkben béke, mert a világ fejlődését parancsra meg
változtatni nem tudjuk. A kínt és nélkülözést száműzni nem lehet 
Ne a gazdagságtól várjuk a jó t  hanem mi legyünk jók, a szegény
ségben, dúskálásban, betegségben és egészségben egyaránt 
Nyújtsunk kezet egymásnak, mert a jóság forrása bennünk fakad 
vagyis az isteni akarat. Ezt kell átéreznünk addig, míg az adventi 
koszorún az utolsó, negyedik gyertya ellobban, jelzi a kis Jézus 
eljöttének nap ját a karácsonyt

Kassai István

Ádventi
meditáció

A baptista gyülekezetek szokásaiban is a karácsony előtti 
négy hetet ádventi időszaknak nevezzük. Advent Jézus K risz
tus visszajövetelének Ígéretét, a gyülekezet szám ára pedig 
ennek várását jelenti. E gyetlen ünnepet sem  előz meg ilyen 
hosszantartó  előkészület, egyetlen ünnepre sem  készítünk 
annyi ajándékot, m int K arácsony ünnepére.
Elképesztő az a hajsza, tolakodás az ajándékok megszerzéséért, 
miközben a „szeretet ünnepére”  készülődünk. Sok, egyébként 
nyugodt életvitelű család élete egy felbolydult méhkashoz kezd 
hasonlítani. Sűrűsödnek az aggodalom és csalódás ráncai, sike
rül-e minden elképzelt ajándékot megkapni, megnyeri-e szeret
teink tetszését a kiválasztott ajándék?
É s m i lesz ennek az eltorzult ünneplésnek a következménye? 
E rő  feletti költekezés m iatt anyagi csőd. A főzéstől, sütéstől, 
takarítástól agyonhajszolt asszonyok serege. Fokozódó fe
szültség a család tagjai között. C sökkenő szabadidő, am elyet 
együtt tölthetnek a családtagok. És a fogyatkozó szeretet, 
m ajd ezt követő türelm etlenség, gyűlölködés. Éppen a szere
tet ünnepe előtt egym ástól elidegenedett emberek. M i köze 
m indennek a szeretet ünnepéhez? M i köze a talmi csillogás
nak  az igazi karácsonyhoz?
Jézus K risztusról, akinek a születésnapjára fogunk em lékez
ni, azt olvassuk a B ibliában, hogy otthagyta a m enny dicső
ségét, szolgai form át vett fel, és m int egy kiszolgáltatott 
gyerm ek jö tt el erre a világra. Akkori em bertársainál is sze
gényebb környezetbe érkezett, nem  volt hely lakásokban, 
szá llodában  Á llatok közön töltötte első  óráit. Egyszerű, ta
nulatlan em berek, pásztorok voltak az e lső  látogatói. Későbbi 
életkörülm ényei sem  voltak különbek ennél. Erről egyszer 
így szólt: „A  m adaraknak fészkük, a rókáknak barlangjuk 
van, de az em berfiának nincs hol lehajtania f e jé t”  Talán ezért 
is tudta egész életében megérteni a szegényeket, megvetette- 
ket. Ezért tudott annyira alázatos lá tn i, hogy a gyerm ekkel is 
azonosította m a g á t „H a valaki befogad egy kisgyerm eket az 
én  nevem ben, engem  fogad be .”
Jézus egész élete példa, hogyan lehet egy életet odaáldozni 
m ásokért. H ogyan lehet észrevenni és enyhíteni a rászorulók 
szükségeit. É lete és szavai ezt példázzák: „N incs senkiben 
nagyobb szeretet annál, m intha valaki életét adja barátaiért.”  
Vagy: „A  szeretetben tökéletesek legyetek! ’ ’ V ajon tökélete
sek vagyunk? V agy ebben is fogyatkozásunk van?
Isten nyissa m eg a szem ünket, hogy észrevegyük a körülöt
tünk vagy távolabb élő  rászoru ltakat E gyre több a m unkanél
küli, az otthontalan, az elkeseredett, a rem énytvesztett, a 
kallódó, család nélküli szeretette éhes gyerm ek. Kérjünk 
Istentől bölcsességet arra, hogy közölhetjük velük leghatéko
nyabban a jézusi szeretetet.
M ost, am ikor ünnepi készülődésünk a célegyenesben van, 
gondoljuk át, m éltóképpen készülünk-e a gyerm ekként érke
zett Jézus születésnapjának ünneplésére. Valóban Ő  volt-e 
előkészületeink középpontjában? V an-e m ás, ami leginkább 
betölti gondolatainkat ádvent időszakában?
R ászoruló em berekkel kész vagy-e m egosztani az Öröm hírt 
és anyagi javaidat? M iről vagyunk hajlandók lemondani, 
hogy enyhítsük m ások szükségét? M ég m ost nincs késő  m eg
változtatni terveinket! Teljünk meg m indannyian Jézus sze- 
retetével, akkor bizonyosan ju tn i fog belőle a körülöttünk 
élőknek is!

Kovács Ferenc 
a Baptista Gyülekezet részéről
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Az elszalasztott szeretet
Kislány korom legkedvesebb története volt, amit nagyanyám 
mesélt az elszalasztott szeretettől. A  történet így kezdődött: 
„Zvolensky Richtárki dve deti sapali, Surdi Tomásik, i Surdi 
Katarienka.”
Vagyis hogy a Zólyomi jegyzőnek két gyermeke tűnt el: Surgyi 
Tomásik és Surgyi Katarienka. A történet még a török világban 
já tszódott A  két gyermek boldogan játszott a mezőn, nem messze 
a házuktól, amikor arra jött egy török janicsár, aki felkapta lovára 
a két gyermeket és elindult dél felé, Törökország felé. Útközben, 
távol Zólyomtól és túl Magyarországon egy elhagyatott házban 
találkozott egy öregasszonnyal, arra bízta rá a két gyermeket. A 
nevelésért cserébe a kislányt odaígérte rabszolga gyanánt az 
asszonynak, a fiúért viszont visszatér majd, hogy jó janicsárt 
neveljen belőle. A kislány segített a ház körüli munkában, sokat 
dolgozott, s bánatában egyre fogyott, fogyott. A fiút jól tartotta 
az öregasszony, mert tudta, azért visszatér a janicsár és szántón
kén tőle. Egy fa bódéban bezárva sötétben élt a fiú, és amikor 
testvére enni vitt neki, a néhány perces találkozások alatt beszél
ték meg szökésük tervét. 2 évvel később, egy napon, amikor az 
öregasszony egy közeli vásárba ment és magára maradt a két 
gyerek, sikerült kiszabadítaniuk egy deszkát, s azon a résen kibújt 
a fiú. Boldogan ölelték meg egymást, s reményteljesen indultak 
a számukra ismeretlen, hosszú viszontagságos útra. Tüske szúrta 
őket, kutyák kergették őket, éhesen, fázósan, falutól falura, ahol 
mindig akadtak jó  emberek, akik enni adtak nekik. Éppen kará
cson éjszakáján érkeztek haza lerongyolódva, agyon fázva, 
agyon ázva, koldussá szakadva, de boldogan és reményteljesen 
kocogtatták meg a szülői ház ajtaját.
De mi történ közben 2 és fél év alatt otthon, Zólyomban? Az 
édesanya sokáig siratta gyerm ekeit Embercsoportok keresték az

elveszett, elrabolt gyermekeket, de hiába. A jegyző egyre elke
seredettebb lett, emberkerülővé, gyermekkerülővé, majd gyer
mekgyűlölővé vált. Hiába kopogtattak ajtaján szegény koldus
gyerekek, be nem engedte őket, enni nem adott nekik. Karácsony 
este sem volt másként. Bezárkózott házába, s hiába kopogtatott 
a két koldusgyerek, nem nyitott nekik a jtó t Másnap reggel, 
mikor felébredt és kinyitotta háza ajtaját, ott találta saját koldus 
gyermekeit ajtaja előtt megfagyva a hó alatt. Sírva borult gyer
mekei holttestére, de már hiába. Az elszalasztott szeretet vissza 
nem térő alkalma elmúlt.
Attól kezdve, hogy lelkiismeretét nyugtassa, valamit enyhítsen 
bánatán, s valamit tovább adjon abból az átélt karácsonyi szeré
téiből, amit a környék koldus gyermekei tanúsítottak az ő  gyer
meki iránt, hogy mind egy szálig részt vettek társai temetésén, s 
boldogan énekelték a koldus gyermekek vidám éneket, szóval 
attól kezdve ajtaja nyitva állt minden gyermek számára. Kemen
céje körül gyerekek settenkedtek és melegedtek, és laktak jól, 
amíg csak élt.
Tovább adom nektek is a nagyanyámtól tanult gyermekéneket:

Fenn a mennyben az Úr minden gyermeknek ád,
A ki Jézussal já r t s benne hitt,
Aranyból koronát, fehér égi ruhát,
S  hárfa húrjait pengethetik.
Igen ott minden kész, igen ott minden kész.
Minden gyermekre vár örök rész.
Boldog véghetetlen, öröm vár odafenn 
Jézusért én is elnyerhetem.

Fischlné Dr. Horváth Anna
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Czene János 
versei
Mint hangokat

Nem  tud lak  széppé tenni, 
nem  tud lak  kiszínezni 
csak  ha beengedlek m agam ba, 
csak  h a  belépsz a  p illanatba  
és úgy m arko lsz meg 
m in t hangoka t a  világtalan  
ha szom jazza  a  fé n y t,  
sötét m agányába csavarva.

Elrejtőzöm  benned

E m léked varázsa  itt kering  fe le ttem , 
pasztellszíneivel á tsu ttog  ra jtam ,
Ó vatos u jja k k a l m egtanullak téged, 
a jka m m a l őrizlek titkos pillana tban .

A rcod és hangod  ezernyi darab já t 
szívverésem m el rakom  össze ú jra , 
dobogva szoríta lak, gyerm ek izgalom m al 
elrejtőzöm  benned, szemeidbe bújva.

N yom odban já rn é k  té tova léptekkel 
m egfesteném  arcod k iszá rad t ecsettel, 
fa lb a  vésném  neved törött körm eim m el 
á tkaro lnám  lelked ham is szerelemmel.

A gyba fe k te tn é lek  unott élvezettel 
őrizném  az álm od tépett idegekkel, 
m elletted harcolnék üres fegyverekke l 
megállnák sírodnál könny télén szem ekkel.

Á rnyékodba  bújnék m ezítelen testtel 
k iszá ra d t to rokka l remegő térdekkel, 
élnénk egym ás ellen hideg félelem m el 
m egváltanál engem  szelíd türelemmel.

Tested köré

ígéret

Arnyéktalan magányunkban

K ézzel ra jzo lt lá tóha tár  
fé lbehagyo tt m ozdula tok, 
zá rh a ta tla n  a jtó k  mögött 
o tthonta lan  p illana tok .

Értelm etlen v itá inkban  
a jk u n k ra  fa g y o tt m ondatok, 
csordultig telt p o h arakban  
idom ított indula tok.

M ezítelen vélem ények  
p a p írsá rká n y  gondola tok, 
kö lcsönkapott érzéseink  
k iü ríte tt ham u tartók .

Szava inktó l távolodva  
leleplezett ham istanúk, 
árn yék ta la n  m agányunkban  
állva  m a ra d t kuglibábuk.

Szólj m ég

Szólj még hozzám , ta k a r j be, 
igézz álm ot szívem re, 
könnyeim m el m arad  bennem , 
ne kelljen  m ég elfelednem  
p illan tásod , suttogásod, 
karja im ban  édes álm od, 
ha jszá la id  érintését 
tested  bágyadt remegését, 
érzékeid  szivá rványá t 
szem ed ném a k iá ltásá t 
melegséged boldogását.

Tested köré testem mel 
em elek sátra t, 
csókjóim m al fe lv irágzóm , 
hogy o tthont ta lá lj nálam , 
ha  elha lku l a  hangod  
és gondolatod fá r a d t  
csókja im m ak sim ogatlak, 
hogy o tthont ta lá lj nálam  
tested köré testemmel 
em elek sátra t.

Minden szemvillanásban

R ejtőzté l költők m inden verssorában, 
Zongorahang ha lk , fá jó  dallam ában,

R ejtőzté l harangok kondulásában  
elhagyott u ta k  fe lszá lló  porában ,

R ejtőzté l ha jna lok  ködös hom ályában  
egekre fe s te tt  színes szivárványban ,

R ejtőzté l kezeim  m ozdulatában  
lázasan  dobogva szívem  ritm usában,

R ejtőzté l szava id  ho ldudvarában  
kiégett szerelm ek csa tazajában,

R ejtőzté l csókja id  ízével a  szám ban  
m agányos é jszakán  p á rn á m  illatában,

R ejtőzté l üres m egivott pohárban  
m egkésett telefon ném a vonalában.

R ejtőzö l m inden szem villanásban  
ism eretlen arcok zűrzavarában .


