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íazód
Vendégekre várva...
Vendégeket várni mindig izgalmas dolog, az ismeret

leneket és az ismerősöket egyaránt.
Mi a mostani vendégvárással szerencsések vagyunk, 

mert ismerősöket várunk, akik már több alkalommal 
fogadtak bennünket aszódiakat és ismeijük érdeklődé
süket irántunk.

Obemburgiakat várunk, akikkel a személyes és hiva
talos ismerkedések és kapcsolatok után testvérvárosi 
szerződést fogunk aláírni november 21-én, a Podma- 
niczky kastély Dísztermében. A hivatalos aláírás előtt a 
82 fővel érkező csoportnak meg akarunk mutatni egy 
keveset Magyarországból és egy keveset szűkebb vidé
künkből a Galga mentéből és Aszódból is. Tesszük ezt 
azért, mert szép az országunk, de azért is, mert vendé
geink közül sokan most járnak először Magyarorszá
gon. Vendégeink családoknál fognak lakni és a látogatás 
ideje alatt, a családok fognak gondoskodni róluk. Ez 
jórészt a mi ottani látogatásaink viszonzása, de új kap
csolatok is alakulnak majd e vendéglátás alkalmából 
bizonyára.

S ezekre a kialakult és kialakuló kapcsolatokra szeret
nénk helyezni a testvérvárosi szerződés hangsúlyát. Azt 
szeretném, ha a szerződés egy a végtelenségig bővíthető 
lehetőség lenne, melynek tartalmát a magánemberek és 
a szervezetek, egyesületek közötti kapcsolatok alakíta
nák ki. Egy lehetőség lenne, mely tanulásra, épülésre és 
a jó, az alkalmazásra érdemes tapasztalatok aszódi meg
valósítására ösztönözne mindnyájunkat. Azt szeretném 
és abban bízom, hogy ez sikerülni fog. Mindezt úgy kell 
tennünk, hogy ebben az obemburgiak is partnerek le
gyenek. Mindketten megtaláljuk a közös érdekeket e 
kapcsolatban, és mindkettőnknek épülésére szolgáljon.

Mi azon leszünk, hogy a vendégjárás jól sikerüljön és 
vendégeink jól érezzék magukat. Reális kép alakuljon 
ki rólunk és a valóságunkat ismerjék meg. Mert minden 
igaz kapcsolat alapja az őszinteség, szavakban, tettek
ben és az emberekben egyformán.

Aszód, 1992. november 9.
Bagyin József polgármester

üstén hozta ÖnöhetI
A magyarországi Aszód városa és Obemburg, a Ba

jorországban fekvő Alsó-Majna menti kisváros partner
városi kapcsolat kiépítésén munkálkodik.

Ezt a baráti kapcsolatot hivatalosan is rögzítő szerző
dés aláírására 1992. november 21-én kerül sor Aszódon. 
A partnerek elsősorban a kultúra, a sport, az oktatás és 
a műemlékvédelem területén szeretnének együtt mun
kálkodni. Mindkét fél szeretné a fiatalok és a családok 
között már meglévő személyes ismeretségeket, kapcso
latokat tovább mélyíteni, illetve újakat kialakítani.

Ez a mostani, a maga nemében egyedülálló kiállítás, 
a „Galga menti lakodalom” jó alkalom erre. Ez egyéb
ként aszódi barátaink első hivatalos bemutatkozása itt 
Obemburgban és szűkebb környezetünkben.

Nagyon örülünk annak, hogy sikerült létrehozni ezt a 
kiállítást, köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
tevékenyen részt vettek ennek megvalósításában. Külön 
is szeretnék köszönetét mondani Bagyin József úrnak, 
Aszód város polgármesterének, dr. Asztalos Istvánnak, 
a Petőfi Múzeum igazgatójának és természetesen a Mil- 
tenberg-Obemburg Banknak.

Bízom abban, hogy ez a sok fáradozás és munka nem 
lesz hiábavaló, sokakat fog vonzani a kiállítás, amely 
egyben egy újabb lehetőség arra, hogy további barátsá
gok, ismeretségek szövődjenek. Hiszen Európában 
szüksége van a jó, baráti kapcsolatokra.

Obernburg, 1992. október 16.
Wendelin Imhof polgármester



OBERNBURG ASZÓD

Qbernburg, a m^na melletti város

Obemburg Eszak-B ajorországban, Frankfurttól mint
egy 100 km-re, Aschaffenburg és Miltenberg között 
fekszik, a Római Birodalom egykori keleti határán, 125 
méteres tengerszintfeletti magasságban.

A város történelme egészen az újkőkorig nyúlik 
vissza. Az időszámításunk szerinti 83-85-ben a rómaiak 
egy erődítményt emeltek ezen a helyen, amelyet „Ne- 
maninga” -nak neveztek el. E korból számos régészeti 
lelet került elő, amelyek tanúskodnak a római 4. aquitá- 
niai lovascsapat ittlétéről.

A népvándorlás időszakában alemann és frank nép
csoportok telepedtek meg ezen a területen. A helységet 
1313-ban avatta várossá Mainz érseke. A városi rang 
megszerzése után rohamos fejlődésnek indult a telepü
lés.

A város gyönyörű faszerkezetes házai, modem, mégis 
a történelmi városképbe illő épületei, amelyekben ma 
hivatalok, intézmények, bankok, üzletek és hangulatos 
vendéglők működnek, mind az üzleti érzékről, a kézmű
ves hagyományok, a polgárok szorgalmáról, a gazdag 
történelmi hagyományok megőrzésének szándékáról ta
núskodnak. Sem a harmincéves háború, amely sok szen
vedést és nyomorúságot hozott a városra, sem az oszt
rákok és a franciák 18. század végi harca, amelyben 
mindkét fél Obemburg városát akarta megszerezni, nem 
tudta megváltoztatni azt a csodálatos városképet, amely 
a korai középkortól jellemzi a települést.

A Városház előtti homokkőből készült kút, a Römer- 
haus-ban elhelyezett római kori leletek, a Városháza 
mozaik ablakai, a még megmaradt városfal és a tornyok 
tanúskodnak a város több mint 600 éves történelméről.

A város főutcája, a RömerstraBe, amely alatt mintegy 
60 cm-re húzódott a római kori utca, a Via Principális, 
ma is a központja a városnak. A kereskedelem központja 
volt a középkortól kezdve, hajósok és kereskedők árul
ták itt termékeiket.

A 8000 lakosú városban ma több óvoda, alsó- és 
középfokú oktatási intézmény működik. Az egykori

városi malomból átalakított épületben kapott helyet a 
zeneiskola, a városi galéria és egy kisszínpad.

A Városháza szomszédságában, a templomtéren 
emelkedik az 1964-ben felépített, az óvárosi környezet
be illő Szent Péter és Szent Pál katolikus templom, 
amely gyakorta ad helyet városi komolyzenei koncer
teknek.

A városban élénk egyesületi élet folyik. Sokan keresik 
fel a sport- és szabadidő-centrumokat, de a környékbeli 
hegyek és turistaközpontok is számos lehetőséget nyúj
tanak a kikapcsolódásra.

Leó Hefner
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K Kapcsolat 
története

1990.04.16-21. Borken-Gemen
Pax Romana -  Magyar Római Katolikus Értelmi
ségi Mozgalom -  kongresszusán Víg Mária 
aschaffenburgi tanárnő Obemburg partnervárosi 
kapcsolatot kereső szándékát ismertette Dr. Aszta
los Istvánnal, aki a hírt továbbította Aszód város 
Önkormányzatának.

1991.09.20. Wendelin Imhof, Alfréd Happel és Ármin 
Schreiber ismerkedési látogatást tett Aszódon.

1991. 12.17-19. Kovács Ferenc és Péter Gábor 2 db. 
Volkswagen motort, Obemburg város ajándékát 
hozta haza a Gimnázium részére.

1992.02.28-03.03. Bagyin József, Huszár Mihály, Gál 
Tibor és Asztalos Tamás viszonozta az ismerkedési 
látogatást

1992. 04.16-20. Strobel úr vezetésével 19 obemburgi 
vöröskeresztes járt Aszódon.

1992.05.21-24. Bagyin József, Kissné Kulybus Gizel
la, Bártfai László, Balogh Jánosné, Kovács Ferenc- 
né, Kustra László, Miklósi Károly, Nagy Géza, 
Pachert Károly, Remenár József, Sztán István, Tol- 
mácsi Miklós, Gál Tibor, Helgertné U. Marianna, 
Matejcsok Tünde, Szegedi József a város hivatalos 
küldötteiként a kapcsolatfelvétel hivatalos részét 
készítették elő Obemburgban.

1992. 07. 02-03. Wendelin Imhof, Alfréd Happel és 
Ármin Schreiber a nyári tábort előkészítendő járt 
Aszódon.

1992.07.10-17. Tasnádi Miklós vezetésével 4 szakkö
zépiskolás szakmai gyakorlaton vett részt Obem
burgban.

1992.08.01-15. Gál Tibor vezetésével 45 aszódi tábo
rozott Obemburgban.

1992. 08. 11-13. Bagyin József, Dinnyés László, Hu
szár Mihály meglátogatta a táborozókat.

1992. 09. 24-25. Bagyin József, Gál Tibor, Korkes 
Zsuzsa és Asztalos Tamás a kiállítást előkészítendő 
tett látogatást Obemburgban.

1992.10.13-16. Korkes Zsuzsa, Asztalos Tamás és Gál 
Tibor megrendezte a kiállítást.

1992. 10. 16-28. A „Galga menti lakodalmas” című 
kiállítás Obemburgban.

1992. 10. 29-30. Dr. Asztalos István és Gál Tibor a 
kiállítást követő munkálatok elvégzése végett uta
zott Obemburgba.

1992. 11. 18-22. Wendelin Imhof vezetésével 82 fős 
obemburgi delegáció a partnervárosi kapcsolat föl
vételére utazott városunkba.

1992.11.21. A kapcsolat szentesítése a Díszteremben.

Obemburg város 
képviseletében:

Herr Bürgermeister Imhof 

Frau Imhof 

Herr Happel 

Herr Roos 

Herr Schreiber 

Frl. Ross 
Breunig Edwin 

Koch Siegbert 
Herr Klein 

Frau Klein 

Herr Büchler 

Havasi kürtös (3 fő)

Az aszódi diákokat 
vendégül látó 
szülök közül:

Herr Kayling 
Frau Kayling 
Herr Hohm 
Frau Hohm 
Frau Grün 

Herr Hilsheimer 
Frau Hilsheimer 

Herr Zingeler 
Frau Zingeler 
Frau Einwiller 
Herr Fischer 
Herr Burczyk 
Frau Zineker

A város egyesületeinek képviseletében:

Herr Heymig Frl. Reichert

Herr Giegerich Frl. Stapf

Herr RöBner 

Herr Plöchel

Herr Steiner 
Frau Voigt 
Herr Trunk
Frau Trunk Herr Szidzek

A város
képviselőtestülete

nevében:

Frau Grund 

Herr Grund 

Frau Scháfer 

Herr Scháfer 

Herr Grob 

Frau Grob 

Frau Janson 

Herr Kern 

Frau Kern 

Frau Fuchs 

Herr Salg 

HerrBoll 

Frau Boll 

Herr Fischer 

Frau Fischer

A nyári tábor szervezői 
közül:

Herr Reis 
Frl. Reichert 

Herr Schellenberger 
Frl. Reichert 
Herr Koch 

Frl. Kulczak 
Herr Reis 

Herr Rauscher 
Herr Reis 

Herr Baumann 
Herr Reis 

Herr Schnabel 
Herr Respondek 

Frl. Kiinger 
Frl. Fischer 
Herr Rohm 

Herr Markért 
Frl. Brück 
Frau Krug 
Herr Koch 
Herr Brück 
Frau Zöller 
Herr Reis
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Egy Kiállítás Képei
töztetett bábuk formájában — a lakodal
mas menet. Vőfély kínálta borával a ven
dégeket, díszes ruhájában követte őt a 
menyasszony és vőlegény, a meghívot
tak a környék összes falvából érkeztek, 
bemutatva míves munkával készített vi
seletűket. Bepillantást nyerhettek ezen
túl a látogatók a tiszta szobába, hol vetett 
ágy mellett kislányát ringató anya állt, 
egy konyhába, hol a vendégek már a 
levest várták, megcsodálhatták a bankba 
betérők a gazdagdíszű kelengyéket, tuli
pános ládákat. Belefeledkezhettek a Gal
ga menti díszítőművészet kifogyhatatlan 
termékenységébe, miközben anyagi 
ügyeiket intézték. Tiszta forrás csobo
gott a számítógépek lábainál.

Ausstellung
in dér Sparkasse Obernburg

vöm 16. bis zum 28. Október 1992,

zusáiziicb geöífnetarn Kerbsonntag, dem 18. Október 1992.

Friss forrás

A partnervárosi kapcsolat újabb állomásaként — ha
zai részről: Aszód Város Önkormányzata, Pest Me
gye Önkormányzata, Pest Megyei Múzeumok Igaz
gatósága és a Petőfi Múzeum, német részről: a Mil- 
tenberg-Obernburg Bank és Obernburg Város 
Önkormányzata közös támogatása mellett — került 
megrendezésre az Aszódi Petőfi Múzeum időszaki ván
dor-kiállítása, a Galga menti lakodalmas.

A számunkra bizarr környezetben, az obemburgi Ta
karékpénztárban Kor kés Zsuzsa néprajzos muzeológus 
és Asztalos Tamás kiállításrendező, a Múzeum munka
társai készítették a kiállítást.

A lakodalmas lényeges vonásaira összpontosítva, sti
lizált életképekben tárták a Galga mente viseletét és 
szokásait az obemburgiak elé. Megelevenedett— felöl

Hab a tortán

1992. október 16-án este hét órakor a 
Fix-Stimm zenekar — Balogh Roland 
bőgő, Dulai Zoltán hegedű, Rónai Zol
tán hegedű, az Aszódi Zeneiskola tanu
lói és Pachert András bőgő felállásban, 
Rónai Lajos a Zeneiskola Igazgatója 
vezetésével — és a Bagi Muharay 
Együttes táncosai — ifj. Rónai L^jos- 
Kósa Tünde, Fercsik Gábor-Székfi 
Klaudia, Szpkolik Szabolcs-Mosóczi 
Lívia, Iglói Éva művészeti vezető irá
nyítása mellett — Galga menti táncai 
nyitották meg az ünnepséget. Szerényte
lenség nélkül ál líthatom— ilyen csodára 
nem számítottak a megjelentek.

A táncokat követően Schmittner úr, a 
Bank Igazgatója üdvözölte a jelenlévő

ket, megköszönte a kiállítás létrehozóinak munkáját, 
sok sikert, hosszú életet kívánt a partnervárosoknak.

Igazán előkelő vendéget is köszönthettünk a megnyi
tón, a Magyar Köztársaság Bonni Nagykövetségének 
Főkonzulját, Csengeri János úr személyében. A fő
konzul úr örömét fejezte ki a két város egymásratalálása, 
jól fejlődő barátsága és a kiállítás sikere kapcsán.

Jókívánságait követően Dr. Maróti Éva a Pest Me
gyei Múzeumok Igazgatóhelyettese ismertette a Galga 
mente hagyományait. Ismertetésében kitért a lakodal
mas előkészületeire, a szokások megszabott rendjére, a 
falvanként változó viselet-kultúrákra.

Beszéde elhangzása után a Fix-Stimm zenészei kalo
taszegi muzsikátjátszottak.

A megnyitó Bagyin József polgármester úr beszé
dével folytatódott.



ASZOD OBERNBURG

Befejezésként a Polgánnester űr átnyújtotta Aszód város 
ajándékát Schmittner úrnak, a házigazdának és Imhof űmak, di barátaink jóval előbbre járnak a hagyományok ápolásában,
a partnervárosi kapcsolat obemburgi lelkének. Obemburg városának, ha egy olyan múzeumot szeretne létre-

Az ajándék átvételét követően W endelin Im hof polgár- hozni, mint amilyet én ottjártamkor láttam, sokat kell m ég 
m ester úr zárta a beszédeket. tennie.

Gyakran feltették nekem a kérdést, hogy miért akarunk mi 
éppen Aszóddal, egy tőlünk ilyen m essze fekvő magyar vá
roskával kapcsolatot kialakítani. Miért nem keressük a kap- 

ennek 3 kspcsotdtnsk!” csolatotvalam elyfrancia,vagym áseurópaiországvárosával.
Erről természetesen hosszasan lehetne vitatkozni, de én úgy 

... Ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy kettős érzem> h°gy  döntésünk Aszód mellett teljesen helyes volt. Ott
érzések kavarognak bennem a kiállítás láttán. Örülök, de Aszódon nem elsősorban a jólétet, gazdagságot kell keresni,
ugyanakkor elfog a szomorúság is, s irigykedve nézem ezt a hanem azt a pluszt, amelyet a mi jóléti társadalmunk már 
csodálatos anyagot. régen elveszített. Ez pedig az őszinte barátság, a szívélyesség,

Ilyet m i— kedves barátaim— nem tudunk nyújtani. Aszó- az a vendégszeretet, amelyet talán már nem is lehet túlszár
nyalni. Egyszóval olyan embereket ismer
hetünk meg, akikkel jó együtt lenni.

... Szeretném kedves magyar barátai
mat arról biztosítani, hogy mi obemburgi- 
ak örülünk ennek a kapcsolatnak, s min
dent megteszünk, hogy fejlődjön, hiszen  
mindannyiunknak van mit tanulnia a má
siktól.

Nagyon köszönöm  ezt a csodálatos ki
állítást, valóban szép ajándék Önöktől!

„Mi obernburgiak örülünk

M íg a közönség a megható szavak ízét 
ízlelgette, az ünnepség méltó befejezése
ként a táncosok szatmári verbunkra és 
frissre táncoltak.

Legyen ez a siker záloga a két város 
jövőjének!

„Nekünk is ilyen módon kell 
dolgoznunk és élnünk!”

K issé félve és nagy izgalommal készültünk erre a kiállítás
ra. Azért vagyunk izgatottak, mert ez alkalommal testvérvá
rosunknak mutatkozunk be, ízelítőt adunk a magyar kultúrá
ból, bemutatjuk a Galga menti népművészet egy szeletét.

Számunkra különösen fontos és értékes ez az esemény, 
ugyanis ezzel a kiállítással azt szeretnénk elérni, hogy Önök 
közelebbről megismerhessenek bennünket, szeretnénk köze
lebb hozni Önökhöz hazánkat, szőkébb környezetünket, a 
Galga m entét

... A z ember sokáig visszaem lékezik egy eseményre, be
nyomásokat szerez, élményeket gyű jt amelyeket aztán 
hosszú időre elraktároz. Nem  szeretnénk, ha Önökben hamis 
kép élne országunkról, a magyar emberekről. Azt szeretnénk 
megmutatni Önöknek, hogy milyenek is vagyunk a valóság
ban, hogyan élünk és gondolkodunk.

... Nem  volt túl könnyű a kezdeti lépéseket megtenni, 
megtalálni az egymáshoz vezető utat E tekintetben vitatha
tatlan érdemei vannak Víg Máriának, akinek köszönhetően 
egymásra talált a két város (Víg Mária jelen volt a megnyitón).

A mostani kiállítás megnyitóján szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem Obemburg város minden pol
gárának azt a szívélyes, m eleg, baráti légkört amely körülvett 
bennünket.

... A z elmúlt egy év alatt sokat láttunk és tapasztaltunk 
Önöknél. Tudjuk, hogy mindazt, amit idáig elértek, kemény 
munkával teremtették meg. M eg vagyok győződve arról, 
hogy nekünk is ilyen módon kell dolgoznunk és élnünk.

*

Asztalos Tamás
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Az obemburgi delegáció látogatása Aszódon 
1992.11.18 -1992.11.22.

Nap Idd Hely Program

Szerda 14.00 Szabadság tér 
Kollégium ebédlője

Megérkezés Aszódra 
A delegáció üdvözlése

15.00 A vendégek elhelyezése a vendéglátóknál 
Vacsora a családoknál

19.00 V.K. Helyőrségi Klub Ismerkedési est
Koncert: Aszódi Zeneiskola kamarazenekara, Petőfi Gimnázium kórusa

Csütörtök Reggeli a családoknál

9.00 Szabadság tér Gyülekező

9.30 Budapest Városnézés idegenvezetővel

13.30 Budapest Ebéd

14.30 Bp. Belváros Szabadidő

17.00 Gyülekező, esti városnézés —  „Az esti Budapest”

19.30 Aszód Megérkezés Aszódra, vacsora a családoknál

Péntek Reggeli a családoknál

9.00
9.30

Szabadság tér Gyülekező
Buszkirándulás: Buják —  Hollókő -  Eger

13.00 Eger Megérkezés Egerbe 
Ebéd Egerben

14.30 Eger V árosnézés idegenvezetővel

17.30 Szépasszonyvölgy Borkóstoló és vacsora egy borospincében

22.00 Aszód Megérkezés Aszódra

Szombat Reggeli a családoknál

9.00 Szabadság tér Gyülekező

9.30 Aszód
Iklad
Galgamácsa
Túra
Fenyőharaszt

Petőfi Múzeum 
Falumúzeum 
V eszélyeshulladék-telep 
Schossberger-kastély 
Podmaniczky-kastély

14.00 Aszód Megérkezés Aszódra 
Ebéd a családoknál

18.00 Díszterem A partnerkapcsolat felvételének hivatalos szentesítése

19.00 A kastély étterme Fogadás

Díszterem Bál

Vasárnap Reggeli a családoknál

9.00 Római katolikus templon Istentisztelet

10.00 Szabadság tér Gyülekező
Hazautazás



Kszóá

Gasíe erwartend...
Auf Gaste zu warten ist immer aufregend, besonders, 

wenn mán Freunde erwartet. Mit diesem jetzigen 
Besuch sind wir glücklich, weil wir gute Bekannte 
erwarten, die uns Aszóder schon mehrmals empfangen 
habén und weil wir dadurch ihr Interessé für unser Land 
schon lángé kennen.

Wir warten auf Obenburger, mit denen wir — nach 
dem persöhnlichen und offiziellen Kennenlemen — am 
21. November im Festsaal des Podmaniczky-Schlosses 
einen Vertrag über die Partnerschaft zwischen den zwei 
Stadten unterzeichnen.

An den vorangegangenen Tagén möchten wir dér 
Delegation mit 82 Personen etwas von Ungam, von 
unserer naheren Heimat, dem Galga-Tal und von Aszód 
zeigen. Das machen wir einerseits darum, weil unser 
Land schön ist, anderseits aber, weil viele von unseren 
Gasten zum ersten Mai in Ungam zu Besuch sind.

Allé Güste werden wahrend ihres Aufenthaltes in 
Aszód bei Familien untergebracht. Es werden dabei 
hoffentlich neue Freundschaften, Kontakté geschlos- 
sen.

Wir basieren in den partnerschaftlichen Beziehungen 
auf die bereits bestehenden aber auch die zu knüpfenden 
Beziehungen.

Ich hoffe darauf, daB diese im November zu besie- 
gelnde Parterschaft unbegrenzte Möglichkeiten bietet, 
dérén Gehalt die Privatleute, die verschiedenen Vereine 
und Organisationen bestimmen.

Es freute mich, wenn mán sich durch die Partnerschaft 
angereizt fühlte, die guten, wertvollen Erfahrungen 
unserer Partnerstadt hier zu verwirklichen.

Ich bin dessen sicher, daB es gelingt. Dies alles ist aber 
nur im Rahmen einer korrekten Partnerschaft vorzustel- 
len. Ich bin davon überzeugt, daB es gelingt, die gemein- 
samen Interessen in dieser Beziehung zu finden.

Wir sind daran, daB sich unsere Gaste angenehm 
fühlen, daB sie eine reale, richtige Vorstellung von uns 
habén.

Dér Grund für jede Beziehung ist ja die Ehrlichkeit, 
sowohl in den Worten und Tatén, als auch in den Men- 
schen.

Aszód, den 9.11.1992.
Josef Bagyin Bürgermeister

Tjerzlleh Willhommen!
Die Stadt Aszód in Ungam und Obernburg am 

schönen bayerischen Untermain habén freundschaftli- 
che Bande geknüpft. Dies wird ganz offiziell am 
Samstag, dem 21.11.92 in Aszód/Ungam besiegelt.

Die partnerschaftlichen Beziehungen sind insbeson- 
dere in den Bereichen Kultur, Sport, Schulen und Denk- 
malspflege geplant. Auch sollen die bereits bestehenden 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Jugendli- 
chen und Familien aus Aszód und Obernburg weiter 
vertieft und ausgebaut werden. Die in ihrer Art einma- 
lige Ausstellung „Ungarische Hochzeit”  ist dafür ein 
guter AnlaB. Sie ist dér erste offizielle Besuch imserer 
Freunde aus Aszód in Obernburg und in unserer naheren 
Heimat.

Wir freuen uns auf diese Ausstellung und danken den 
Verantwortlichen und allén, die mitgeholfen habén. 
Unser besonderer Dank geht nach Aszód an Herm Bür
germeister Josef Bagyin sowie den Leiter des Petőfi- 
Museums, Herm Dr. István Asztalos, und an die Spar- 
kasse Miltenberg-Obemburg.

Wir wünschen uns, daB sich die Arbeit und die An- 
strengungen um diese Austellung in einem guten 
Besuch zeigen. Auch ist die Austellung sicher eine gute 
Möglichkeit, neue Freundschaften zu schlieBen.

Unser Európa braucht diese guten Beziehungen.
Obernburg, den 16.10. 1992.

Wendelin Imhof Bürgermeister



OBERNBURG ASZÓD

Kurze Qeschiehíe dér Stadí Ttszod

In dér Galga-Gegend erstreckte sich schon vor 6000 
Jahren eine riesige Siedlung und Friedhof einer Urkul- 
tur, dér sogenannten Kultur von LENGYEL.

Von dér Neusteinzeitkultur an ist Aszód, Dér Galga- 
Verlauf ein standig bewohnter Őrt. Wahrend dér Zeit 
dér Laiidnahme dient die Gegend als Schutz-und Unter- 
kunftsgebiet für den Gefahrten von Fürsten Árpád, Kur
szán (Kartal) und sein Volk. Seine Abstámmlinge— dér 
Kartal-Stamm — waren die Besitzer dieser Gegend, bis 
zűr Mitte des 16. Jahrhunderts, bis zum Anfang dér 
Türkenherrschaft. Hier lag auch das Kloster dér Familie, 
das von den Archáologen vor 17 Jahren ausgegraben 
worden ist.

Nach dér Türkenvertreibung (von 1686 an) ist Aszód 
eine dynamisch entwickelnde Siedlung im 
Besitz dér Familie Podmaniczky.

Von 1761 bis 1896 hatte Aszód den 
Rang des Marktfleckens.

Dér Őrt ist einer dér bedeutendsten 
Marktflecken im damaligen Komitat Pest, 
mit einer verbreiteten Industrie und Han- 
del.

Mit den Jahren findet mán— neben den 
Ureinwohnem — immer mehr und mehr 
slowakische Bauer, deutsche Handwerker 
und nicht zuletzt jüdische Kaufleute. Drei 
Sprachen — Ungarisch, Slowakisch und 
Deutsch — und drei Religionen — rö- 
misch-katholische, evangelische und izra- 
elitische Religion — lebten miteinander, 
bis zum zweiten Weltkrieg.

Dér Őrt ist ein Zentrum des Galga-Ge- 
biets, eine Stadt an dér Kreuzung wichti-

ger Bahnlinien, eine Stadt mit entwickelter Kleingewer- 
be und Handel.

Im Jahre 1730 begann die Mittelschule dér evangelis- 
chen Kirche ihre Tátigkeit, die anfangs als lateinische 
Schule, spater als Gymnasium genannt worden war. Seit 
1912 hatte das Gymnasium das Recht darauf, die Schil
ler maturieren zu lassen. Einer dér hervorragendsten, 
gröUten ungarischen Dichter, Sándor Petőfi lemte in 
dem Gymnasium.

Es existierten aber auch andere Schulen im Őrt. Ne
ben den Grundschulen (evangelische, katholische imd 
izraelitische) arbeitete hier auch eine Lehrlingschule. 
Seit 1884 gibt es in Aszód die Korrektions-und Erzie- 
hungsanstalt.

Das evangelische Bistum hatte von 1891 an seine 
Madelinstitut, die im Jahre 1945 geschlossen wurde. 
Von 1950 bis 1959 hatte dér Őrt auch eine Anstalt für 
Kindergartnerin-Ausbildung. Das Intemat, das 1931 
gegründet worden ist, existiert noch heute.

Nach dér Verstaatlichung sind allé Schulen verstaat- 
licht worden. Jetzt gibt es in Aszód 2 allgemeinbildende 
8-kiássige Gmndschulen. (In dér einen arbeitet auch die 
Abteilung mit Musikausbildung.) Von 1912 bis 1965 
hatte Aszód den Rang des Zentrums des Aszóder Krei- 
ses. Die falschen MaBnahmen dér kommunistischen 
Regiemng habén ergeben, daB dér Őrt seine Rolle ver- 
loren hat, die Entwicklung verlangsamt worden ist.

Trotz dieser vielen negativen Erscheinungen sind hier 
mehrere bedeutenden Betriebe, Institutionen und Ans- 
talten zu finden. Im kulturellen Leben des Ortes spielen 
die Petőfi-Bibliothek, das Kulturhaus und dér Offiziers- 
klub dér hierigen ungarischen Kaseme eine wichtige 
Rolle.

Für ein Stolz dér Stadt gilt das im Gebáude des 
ehemaligen Gymnasiums errichtete Petőfi-Museum. 
Die Mitarbeiter des Museums sind begeisterte Sammler 
und Verarbeiter dér archáologischen, ethnographischen 
und literarischen Andenken von Aszód, des ganzen 
Galga-Tals.

Dr. István Asztalos



Chronih 
dér Beziehung

1990.04.16- 21. Borken-Gemen
An dem KongreB Pax-Romana berichtete die Leh- 
rerin, Frau Maria Víg Herm Dr. István Asztalos 
über die Absicht dér Stadt Obernburg auf eine 
Partnerstadt. Dér Museumdirektor informierte den 
Stadtrat von Aszód darüber.

1991. 09. 20. Wendelin Imhof, Alfréd Happel und 
Ármin Schreiber suchten unsere Stadt auf.

1991.12.17- 19. Ferenc Kovács und Gábor Péter fuhren 
nach Obernburg, um die 2 VW-Motoren, das Ge- 
schenk dér Stadt an das Gymnasium zu übemeh- 
men.

1992. 02. 28.-03. 03. Josef Bagyin, Mihály Huszár, 
Tibor Gál und Tamás Asztalos erviderten den 
Besuch dér Obemburger Delegation.

1992. 04. 16-20. 19 Mitglieder des Rőten Kreuzes in 
Obernburg besuchten die Stadt Aszód.

1992. 05. 21-24. Josef Bagyin, Frau Kiss, László 
Bártfai, Frau Balogh, Frau Kovács, László Kustra, 
Károly Miklósi, Géza Nagy, Károly Pachert, József 
Remenár, István Sztán, Miklós Tolmácsi, Tibor 
Gál, Frau Helgert, Fráulein Matejcsok und Josef 
Szegedi als offizielle Delegation dér Stadt Aszód 
fuhren nach Obernburg, um die Aufnahme dér 
offiziellen Stádtepartnerschaft vorzubereiten.

1992. 07. 02-03. Wendelin Imhof, Alfréd Happel und

Ármin Schreiber besuchten uns, um das Ferienla- 
ger zu besprechen.

1992.07.10-17.4 Schüler dér Petőfi Sándor-Fachschu- 
le, begleitet vöm Lehrer, Herm Miklós Tasnádi 
verbrachten ihr Praktikum in Obernburg.

1992. 08.01-15.45 Kinder, begleitet von Herm Tibor 
Gál, zelteten in Wald-Amorbach.

1992. 08. 11-13. Josef Bagyin, László Dinnyés und 
Mihály Huszár besuchten die Teilnehmer des Zelt- 
lagers.

1992. 09. 24-25. Josef Bagyin, Zsuzsa Korkes, Tibor 
Gál und Tamás Asztalos fahren nach Obernburg, 
um die Ausstellung des Petőfi-Museums in dér 
Mainstadt vorzubereiten.

1992. 10. 16-28. Die Ausstellung „Ungarische Hoch- 
zeit” in dér Sparkasse Obernburg.

1992.10.29-30. Herr dr. István Asztalos und Tibor Gál 
fuhren nach Obernburg, um die Ausstellung abzu- 
bauen und den Gegengesuch vorzubreiten.

1992. 11. 18-22. Die Delegation dér Stadt Obernburg 
mit 82 Personen kamen in Aszód an, um die Part
nerschaft zu besiegeln.

1992.11.21. Unterschrift des Vertrags über die Partner
schaft zwischen Obernburg und Aszód im Festsaal 
des Schlosses.

„Unser Európa braucht die guten Beziehungen!” 
.Európának szüksége van a jó baráti kapcsolatokra!”



OBERNBURG ASZÓD

, .Billder einer Ausstellung”

Reine Quelle

Eine Sonderausstellung des Petőfi-Museums „Ungari- 
sche Hochzeit”  wurde in den Raumen dér Sparkasse 
Obemburg eröffnet.

Diese Ausstellung gilt als ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg zűr StüdtepartnerschafL

Mit dér Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dér 
Stadt Aszód, dem Bezirkrat Pest, dér Museendirektion 
vöm Bezirk Pest, dem Petőfi Museum, dér Miltenberg- 
Obernburg-Bank und dér Stadt Obemburg wurde diese 
Ausstellung ermöglicht.

Die Exponate sind eine Leihgabe des Petőfi-Museums, 
die ganze Austellung arrangierten in liebevoller Kleinstar- 
beit die Ethnographin-Museologin, Frau Zsuzsa Korkes 
und Mitarbeiter des Museums, Tamás Asztalos.

Im Blickpunkt dér Besucher standén die reich verziehr- 
ten Trachten und die althergebrachten Brüuche im Galga- 
-Tal.

In stilizierten Lebensbildem zeigte sich dieses reiche 
Brauchtum.

In Form von angezogenen Puppen wurde dér Hochzeits- 
zug belebt. Dér Brautführer bot den Gásten Wein an, ihm 
folgten dér Brüutigam und die Braut in reich verziehrter 
Kleidung.

Die Eingeladenen in verschiedenen Trachten kamen zűr 
Hochzeit aus allén Dörfem dér Umgebung an.

Die Besucher konnten auch ein sogenanntes „Sauber- 
zimmer” betrachten, wo ein gemachtes Bett und eine ihre 
Tochter wiegende Mutter zu sehen waren.

In dér einen Ecke wurde eine richtige Küche eingerich- 
teL

Die Einkehrenden konnten — beim Erledigen ihrer An- 
gelegenheiten — auch die schönen Stickereien und Aus- 
staffierung, die mit Tulpenmotiven verziehrten Schubla- 
den, die Vielzahl von Haushalts- und Arbeitsartikeln be- 
wundem.

„Am FuBe dér Computer” plütscherte die reine Quelle.

„Schlagsahne auf dér Törte”

AmFreitag, 16.10.1992., 19 Uhr wurde die Ausstellung
geöffnet.

Als besonderer musikalischerLeckerbissen stellten sich 
im Rahmenprogramm die ungarische Folkloregruppe 
„Muharay” aus Bag, mit dér künstlerischen Leitung von 
Éva Iglói (es tanzten: Lajos Rónai-Tünde Kósa, Gábor 
Fercsik-Klaudia Székfi, Szabolcs Szokolik-Lívia 
Mosóczi) mit temperamentvollen traditionellen Volks tan
zen aus dem Galga-Tal; dieMusikgruppeFix-Stimm mit 
dér Leitung von Lajos Rónai, dem Direktor dér Musik- 
schule (es wirkten: Roland Balogh, Zoltán Dulai, Zoltán 
Rónai, András Pachert mit). Überhaupt vendienten sich 
die jungen Tanzer stehende Ovationen und wahre Begei- 
sterang lösten die Streicher-Kapelle aus.

Dér Bankdirektor, Hans Schmittner begrüBte die An- 
wesenden, badankte sich bei den Verantwortlichen und 
Mithelfenden für die Arbeit und brachte seine Hoffnung 
auf eine erfolgreiche Beziehung zum Ausdruck.

Als besonderer Ehrengast nahm an dér Eröffnung dér 
Generalkonsul dér ungarischen Botschaft in Bonn, 
Herr János Csengeri teil. Er bezeichnete die Ausstellung 
als , .Prüludium einer hoffentlich ffuchtbaren und reichen 
PartnerschafL”

Detaillierte Einblicke in die Brüuche des Galga-Tals, die 
Vorbereitungen zűr Hochzeit und die Verschiedenheiten 
dér Trachten gab die stellvertretende Direktorin dér Mu
seendirektion im Bezirk Pest, dr. Éva Maróti.

AnschlieBend spielte die Streicher-Kapelle Musik aus 
Kalotaszeg.

Bei dér Eröffnung hielten dér Bürgermeister dér Stadt 
Obemburg, Herr Wendelin Imhof und dér dér Stadt 
Aszód, Herr Josef Bagyin eine Rede.



ASZÓD OBERNBURG

Auch wir müssen 
diese Weise arbeiten und 

leben!”

Wir Obernburger 
freuen uns auf diese gute 

Freundschaft...”

... Mit Angst und groBer Aufregung habén wir uns zu 
dieser Ausstellung vorbereitet. Wir sind aufgeregt, weil 
wir uns diesmal unserer Partnerstadt vorstellen, weil wir 
eine „Kostprobe”  von dér ungarischen Kultur, eine 
bestinunte Periode dér Volkskultur im Galga-Tal vor- 
führen.

Für uns ist dieses Ereignis besonders wichtig und 
wertvoll, denn unser Ziel ist mit dieser Ausstellung, daB 
Sie uns naher kennenlemen können. Wir möchten Ihnen 
unsere Heimat unsere engere Umgebung, das Galga-Tal 
naherbringen.

... Mán erinnert sich lángé an ein Ereignis, sammelt 
Eindrücke und Erlebnisse, die dann lángé bewahrt 
werden.

Wir würden uns nicht freuen, wenn Sie ein falsches 
Bild über unser Land, über die Ungam hatten. Durch 
diese Ausstellung möchten wir Ihnen zeigen, wie wir 
eigentlich sind, wie wir leben und denken.

... Es war nicht so einfach, die Anfangsschritte zu 
untemehmen, den Kontakt zu dem anderen zu finden. 
Dafür hat unheimlich viel Maria Víg getan, ihr ist zu 
danken, daB die zwei Stadte einander „entdeckt habea ’ ’ 
(Die Frau Maria Víg war an dér Eröffnung 
anwesend).

AnlűBlich dér Eröffnung dieser Ausstellung 
möchte ich die Gelegenheit ergreifen, einen 
Dank allén Obemburgem für die Herzlichkeit 
und freundschaftliches Umgehen auszuspre- 
chen. Im Laufe des vorigen Jahres habén wir 
bei Ihnen vieles erlebtund erfahren. Wir wissen 
aber auch, daB Sie das alles, was Sie bisher 
erreicht habén, habén Sie durch eine schwere 
Arbeit geschafft. Ich bin überzeugt, daB auch 
wir diese Weise arbeiten und leben müssen.

Zum SchluB überreichte dér Bürgermeister 
seinem Obernburger Amtskoilegen, Herm Im- 
hof und dem Gastgeber, Herm Schmittner ein 
Géműidé als Gastgeschenk.

... Wenn ich ehrlich bin, sehe ich diese Auss
tellung mit einem lachenden und einem weinen- 
den Auge und möchte fást etwas neidvoll unse- 
ren Freunden sagen: Das habén wir nicht zu 
bieten, und die Stadt Obernburg könnte sich 
„von’ ’ schreiben, wenn sie ein solches Museum 
wie es in Aszód zu sehen ist, in ihren Mauem 
hatte.

Es ist uns oft die Frage gestellt worden, 
warum eine Patenschaft mit Aszód, so weit weg 
von uns, nicht vergleichbar mit unserer Stadt, 
warum ausgerechnet Ungam, warum nicht 
Frankreich oder ein anderes europaisches 
Land?

Darüber kann mán natürlich diskutieren, aber 
unsere Entscheidung für Aszód war goldrichtig. 
Mán kennt dórt nicht den Wohlstand und den 

Reichtum wie hier bei uns. Aber sie habén dafür etwas 
zu bieten, was in unserer Wohlstandsgesellschaft leider 
schon fást ganz verlorengegangen ist, namlich echte 
Freundschaft, eine Herzlichkeit und Gastfreundschaft, 
die kaum zu überbeiten ist; ganz einfach Menschen, mit 
denen mán geme zusammen ist.

... Ich möchte unseren ungarischen Gasten sagen, wir 
hier in Obernburg freuen uns auf diese gute Freund
schaft und ich meine, jeder kann dabei vöm anderen sehr 
viel lemen.

Herzlichen Dank für diese wunderschöne Ausstel
lung, es ist ein schönes Geschenk für uns.

Von den Reden und Gedanken tief beeindmckt 
konnten die Besucher noch einmal die Auffühmng dér 
Vokstanzgruppe genieBen. Es wurde Verbunk aus 
Szatmár getanzt.

Sei dieser Erfolg eine Garantie für die Zukunft dér 
zwei Stadte!

Tamás Asztalos



PROGRAMM •  PROGRAMM • PROGRAMM •  PROGRAMM • PROGRAMM

Besuch dér Delegation dér Stadt Obemburg in Aszód 
vöm 18.11. —  bis 22 .11.1992.

Tag: Zeit: Őrt: Programm

Mittwoch 14 Uhr Szabadság-Platz (Rathausplatz) Ankunft in Aszód

Speisesaal des Internats, 
(Szabadság-Platz 7.)

Gém. Imbifi, BegrüBung dér Delegation

15 Uhr Abholung durch die Gastfamilien 
Verbleib bei den Gastfamilien 
Abendbrot

19 Uhr Offiziersklub, (Szabadság-Platz 
10.)

Vorstellung dér Delegationen
Konzert: Kammerorchester dér Musikschule in Aszód, Chor des 
Petófi-Gymnasiums, Treffen und Unterhaltung mit den Vertre
tem dér Schulen, Institutionen und Vereine

Donnerstag bei den Gastfamilien Frühstück

9 Uhr Szabadság-Platz Versammeln

9 .30 Fahrt nach Budapest (Stadtbesichtigung mit Fremdenführer)

13 .30 Budapest Gém. Mittagessen

14 .30 Budapest (Innenstadt) Freizeit (fakultatív)
a) Stadtbummeln
b) Museumbesuch

17 Uhr Versammeln
Gém. Stadtbesichtigung bei dér Abendbeleuchtung (Budapest
„bei Nacht” )

19 .30 Aszód Ankunft in Aszód
Abholung durch die Gastfamilien
Abendbrot, Verbleib bei den Gastfamilien

Freitag bei den Gastfamilien Frühstück

9 Uhr Szabadság-Platz Versammeln

9 .30 Fahrt nach Buják —  Hollókő (Traditionen, Volkstracht, Bráuche 
des Palozenlandes in Nordungam)

13 Uhr Eger Ankunft in Eger 
Gém. Mittagessen

14 .30 Eger Stadtbesichtigung mit Fremdenführer (Kathedrale, Burg, Ratha
usplatz, Hochschule-Alte Bibliothek)

17 .30 Tál „dér schönen Frauen” Fahrt ins Tál „dér schönen Frauen”
Besuch eines Weinkellers: Abendbrot und Weinprobe

22 Uhr Aszód Ankunft in Aszód
Abholung durch die Gastfamilien

Samstag bei den Gastfamilien Frühstück

9 Uhr Szabadság-Platz Versammeln

9 .30 Aszód
Iklad
Galgamácsa
Túra
Fenyőh araszt

Besuch des Petőfi-N^useums
Besuch des Dorfmuseums von űdad (Volkstracht dér Schwaben) 
Besuch dér Deponie für giftige chemische Abfálle 
Besuch eines noch nicht renovierten Schlosses 
Besuch des Schlosses (SchloBhotel)

14 Uhr Aszód Ankunft in Aszód 
Abholung durch die Gastfamilien 
Mittagessen bei den Gastfamilien 
Verbleib bei den Gastfamilien

18 Uhr Festsaal des Schlosses (Internat 
des Petófí-Gymnasiums)

Offizielle Unterschrift des Vertrags über die Partnerschaft zwis-
chen Obemburg und Aszód
Konzert

19 Uhr Speisesaal des Schlosses 
Festsaal des Schlosses

Empfang
Ball (Musik und Tanz)

Sonntag bei den Familien Frühstück

9 Uhr Katholische Kirche Gottesdienst

lOUhr Szabadság-Platz Versaiiimeln, Abschied 
Heimfahrt


