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❖  Gödöllői Tűzoltóparancsnokság
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tanévzáró hangversenye
6. old. Csendes esd’ helyett vízözön
7. old. Czene János és Farmosi László versei
9. old. Rejtvény gyerekeknek
10. old. Arcot adni a bűnelkövetőknek

—  Éjszakai portya a polgárőrökkel
11. old. „Rossz szomszédság török átok”
12. old Sport
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2 ASZÓDI

Jfflúltból a mának
Verseg

Az Aszód-Kartal-Verseg- Kálló forgalmi út mentén, bekötút 
elágazásánál létesült a halmazos település, az újabb időben több 
párhuzamos utcával, fésűs beépítéssel bővül.

Nevének eredete tisztázatlan. Lehet, hogy szláv eredetű sze
mélynévből keletkezett magyar névadással, ám a vörsög-verseg, 
vagyis varsa halfogó eszköz főnév is számításba jöhet.

A határ régészeti lelőhelyekben igen gazdag, eddig negyven- 
kettőt találtak. A legrégebbi a Tatár-dombon feltárt több tízezer 
éves őskőkori átmeneti vadásztanya. A Makkos dűlőrészben 
bronzkori földvár helyezkedik el. A Kökényesi úton bronzkori 
temetőt tártak fel. Itt egyébként újkőkori (kottafejes kerámia), 
középső rézkori és szarmata leletek is előkerültek. A Tatár-domb 
északi oldalán a Csörsz-ároknak egy — nagyon lepusztult — 
szakaszát figyelhetjük meg. A középkori falu a mai helyén, a 
templom körül helyezkedett el. Első középkori okleveles emlí
tése 1368-ből való „Wersegd”  néven. Első ismert birtokosa 
1391-ben László egykori erdélyi vajda és János egykori orosz 
vajda. A XV. században és a XVI. század elején a Wersegdi 
családé, mely családnak a férfi tagjai, mint megyei esküdtek 
szerepet játszottak Pest vármegye közéletében.

1580-tól, más kisebb nemesi családdal (Horváth, Győri) a Sze- 
lényi család birtokolta a falut.

A török megszállás évtizedeiben sem néptelenedett el a falu. 
1546-ban a hatvani mirliva hász birtoka. 1559-ben és 1562-ben 
Musztafa Iszmail, 1580-ban 15200 akcse jövedelemmel Szefer 
ziámet birtoka. A XVII. században az egyik legnépesebb falu a 
Galga-vidéken, lakói katolikus magyarok.

A Rákóczi-szabadságharc idején 26 fő állt be a fejedelem 
zászlaja alá, 1848-49-ben pedig 10 katonát és 96 nemzetőrt ál
lított ki a falu. A XVIII. és XIX. században a legnagyobb bir
tokrésszel a Podmaniczkyak és a Majthényiak rendelkeztek. A 
XX. század első felében a Majthényiaknak, továbbá a Zoltán és 
a Valkó családoknak voltak birtokai a községben.

Római katolikus templom (Szent Miklós tiszteletére.) A köz
ség középpontjában, szabadon álló, egyhajós, egyetlen homlok

zati tornyos, keletek, barokk hatású épület három építészeti stílus 
és korszak emlékét őrzi.

A templomot már 1675-ben említik, mint amiképpen 1702-ben 
és 1725-ben is. Althan Károly püspök 1741-ben bővíttette. 1805- 
ben tornyát megemelték. Később több festést, tatarozást és ki
sebb átalakítást végeztek a templomon. A nyugati főhomlokzaton 
találjuk a kissé kilépő torony négyszögletes kereteit főbejáratát 
és jobbra-balra egy-egy kisebb bejáratot. A torony falélei sarkí
tottak, magas gulasisak koronázza. A hajó északi falán, a szen
télyhez csatlakozva találjuk a román kori ívsoros párkányt, 
továbbá egy lapos támpillérmaradványt. A hajó déli homlokzatán 
egy-egy gótikus egyosztatú támpillér maradt fenn. A második 
pillér mellett befalazott, szemöldökpárkányos, késő gótikus be
járat látható, másod-vagy harmadlagos helyen egy Báthory- és 
egy felderítetlen másik kőcímer maradványai. A belső térben (a 
torony alatt és a hajóban) cseh-boltozatokat találunk, még a szen
télyt, ahová kosáríves keskeny diadalív vezet, barokk kereszt- 
boltozat fedi. A hajó alatt kripta van. A templom felszerelései 
közül figyelmet érdemel az 1742-ből való, mellvédjén rocaille- 
motívumokkal és angyalfejekkel díszített barokk szószék.

Volt Zoltán-kúria (József A. u. 13.) Zárt sorú földszintes, klasz- 
szicista épület. Több átépítést hajtottak rajta végre. Az épület 
négy korinthizáló oszlopos portikusszal néz az utca felé.

Falumúzeum (Fő u. 15.) A katolikus magyar faluban 1974-ben 
megnyitott kiállítóhely a régi vérségi építkezés alapján létesített 
új lakóházban kapott helyett. Berendezését a faluban gyűjtötték 
össze, mely tárgyegyüttes hűen reprezentálja az egykori paraszti 
élet használati eszközeit, berendezési tárgyait A mellék- 
épületben a múzeumalapító Marton Pálné Homok Erzsébet népi 
író emléktárgyait láthatjuk.

A község határának délnyugati szegletében találjuk Fenyőha- 
raszt pusztát. Podmaniczky Levente 1868-ban építette birtokának 
középpontjában ezt a szép vonalú kastélyt.

A faluban él és alkot a kartali születésű Marton Pálné Homok 
Erzsébet népi író. Olvasmányos, hangulatos könyveiben életének 
egy-egy fejezetét írta le, amelyből megismerjük a régi Kartal és 
Verseg lakóinak mindennapjait és az 1945 utáni évtizedek küz
delmekkel, de bizakodással és az új életbe vetett reményekkel 
gazdag éveinek történetét is. A. I.

A s zó d  f e s z t i v á l  1 9 9 3 .

Ez évben második alkalommal kerül megrendezésre az ASZÓD 
FESZTIVÁ1, amely ismét sok érdekességgel, látnivalóval kívánja 
szórakoztatni Aszód Város polgárait, illetve az ide látogatókat 

Programajánlataink: 
augusztus 18.

20 óra: Helyőrségi és Városi Művelődési Ház
Molnár Ferenc: Doktor úr című darabjának 
bemutatója az Aszódi Kamaraszínpad 
közreműködésével 
Rendező: Magyar Zoltán 

augusztus 19.
21 órától Fesztivál helyszínén

Sramli bál
Közreműködik az Obemburgi Zenekar 

augusztus 20.
10 óra Szent István napi ünnepség a Podmaniczky kastély 

parkjában ökumenikus istentisztelettel 
12 óra Fesztivál nyitása 
12 órátólFoMór bemutató

Body Building show

Divatbemutató
Obemburgi vendégek műsora 
Zenés szórakoztató műsor 
A nap folyamán fellépnek:
Karda Beáta, Defekt duó, Aradszky László, 
Harangozó Teri, Madarász Katalin, Gaál Gabriella, 
Ayala-Illés István, Leblanc Győző,
Harmath Andrea, Auth Ede és mások

22 órakor Tűzijáték
2220 Utcabál —  Kékesi együttes 

augusztus 21. délelőtt gyermekprogramok 
Karate bemutató 
Jazz balett bemutató 
Puszi és Emesto bohócok 
Nyárádszeredai gyerekek műsora 
délután a budapesti Rock Színház műsora 
este Nosztalgia show

23 órától Utcabál
Népművészeti kirakodóvásár, mini vidámpark és más látniva
ló várja az érdeklődőket.
A Fesztivál pontos programjáról július végétől szórólapokon
és plakátokon adunk tájékoztatást
Az Aszódi Tükör külön számban nyújt információt.

Fesztivál Bizottság
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TÜKÖRCSILLÁMOK 
a z  A s zó d i T ü körbe  n ézve

Sokan kifogásolják, hogy az újság nem jelenik meg pontosan. 
Az újságnak pontosan kell megjelennie, ez tény. A szerkesztőség 
tagjai mindent el is követnek ennek érdekében. Mivel nem biztos, 
hogy mindenki pontosan tudja, ezért tájékoztatom Önöket az 
Aszódi Tükör előállításának folyamatáról.

Lapzárta minden hónap 18-án, megjelenés a hó utolsó hetében. 
Ez azt jelenti, hogy maximum 12 nap áll rendelkezésünkre. Ez 
idő alatt kell a következő teendőket elvégezni:

— a beérkezett, illetve az általunk megírt cikkek, hirdetések 
begépelése.

A legutóbbi 26 oldalas Tükör kb. 60 gépelt oldal volt
— A szerkesztő a begépelt szöveg alapján rovat, tematika, 

terjedelem függvényében „berendezi”  az újságot Összeválogat
ja  a képeket, emblémákat megadja a lap formáját valamint meg
tervezi a címlapot. Nyers tördelést végez.

— Ezen irányvonalak alapján a tördelést és szedést végző 
munkatársunk „kiszedi”  a lapot.

— A szerkesztő kétszeri olvasattal korrekturázza (javítja) a 
szöveget.

— A kijavított, megszerkesztett újságba a nyomdában „be
fényképezik”  a képeket, emblémákat, tervrajzokat. „Lemezre 
viszik” , majd kinyomják.

— A kinyomott lapot „összehordják” .
—  A művelődési ház dolgozói szétosztják az újságot, előfi

zetők, terjesztési helyek szerint.
— A posta dolgozói kézbesítik a kész Aszódi Tükröt
Mint látják a munka nem egyszerű, egy áramszünet egy be

tegség, a föltorlódott teendők akár hetes csúszásokat is eredmé
nyezhetnek, hiszen az elmaradás láncreakciót indít el. Ez történt 
a legutóbbi számmal is. A két napos áramszünet és a hétfői 
ünnepnap, a dominó-elv szerint pont egy hetes késést eredmé
nyezett. Gondolom tudják, az újság munkásai nem fő munkai
dejükben végzik tevékenységüket. Ezen az utóbbi időben, amióta 
a kiadó a Typovent Kft és a szedés a múzeumban történik, 
könnyít az igazgatói munkaidőkedvezmény.

Havilap esetén igen nehéz az aktualitás. A hó végi megjelenés 
a hó eleji programok, míg a minél rövidebb előállítás az aktua
litás érdekében történik. Amennyiben korábban tartanánk lap
zártát sok értékes információt veszítenénk el. A dilemma tehát 
a következő:

—  vagy pontosan jelenünk meg és karcsúbb a lap,
—  vagy vállaljuk a késés ódiumát, de igényesebb újságot 

adunk Olvasóink kezébe.
Kérem, döntsék el Önök, mi szívesen alkalmazkodunk az 

ésszerűség határain belül!
Egyszer elhangzott, hogy az Aszódi Tükör fordított szerkesz

tésű. Ez a következőképpen értendő: nem a lap munkatársai 
„nyomulnak” a hírekért, hanem azt várják, hogy a város ese
ményeiről az érintettek tájékoztassák a lapon keresztül a nyilvá
nosságot. Ez természetesen csak félig igaz.

Az Aszódi Tükör Aszód város havilapja. Attól válik a város 
tulajdonává, lakói akkor szeretik meg, érzik magukénak, ha róluk 
szól, de úgy szól róluk, hogy ók maguk is írják.

Nyilván a lap gerincét a szerkesztő ízlése, lehetőségei szabják 
meg, de az igazi egységet, mely a város összetartó ereje is lehet, 
magának a városnak kell megadnia. Éppen ezért a szerkesztő 
nem „húzza meg”  a cikkeket — vannak szükséges esetek: túl
kapások, „ferde információk” , melyeket ki kell szűrjön — , de 
ez a nyilvánosság védelmében történik, mindenféle önző érdektől 
mentesen. Aki ismeri a lap szerkesztését, az alá tudja támasztani 
ezen állításomat!

Ha valamely eseményről nem olvasnak tudósítást lapunkban, 
annak egy oka van, nem tájékoztattak bennünket. Ha valamely 
intézményben jeles esemény történik, több esetben tapasztaltuk, 
míg más lapok tudósítói meghívóval a kezükben, protokollven-

dégként vesznek részt az eseményen, az Aszódi Tükör munka
társait nem méltatják meghívásra alkalmasnak. Ha mi is úgy 
értelmeznénk, ezt a már többször átélt gesztust, mint napjain 
politikai elitje, akkor megsértődve törlesztenénk. De mi tudjuk, 
hogy feladatunk Aszód város lakosságának objektív tájékoz
tatása, nem pedig a kesztyű felvétele. Mindamellett szó nélkül 
mi sem tudunk elmenni sokszor a megjegyzések mellett. Szíve
sen fogadjuk a javaslatokat, a segítő szándékú kritikát, de a 
hőbörgést, az alaptalan vádaskodást elutasítjuk. Mi csak attól 
fogadunk el kritikát, aki már valamit letett az asztalra, és az nem 
szitok, vád, zsugori fröcsögés volt, hanem a köz —  értsd: Aszód 
város közössége —  érdekében történő jobbító szándék, önzetlen 
törekvés, áldozat, szolgálat

Lapunk szívesen igazodik a többség akaratához, de elutasítja 
a többség nevében nyilatkozó, nagyhangú önjelöltek újságunkat 
minőségén alultaksálók véleményét A teljes képhez hozzátarto
zik, hogy az Aszódi Tükör előállítása kb. 50 Ft/lap. Ezzel szem
ben az Olvasók 20 Ft-ért vásárolhatják számait, melyek az utóbbi 
hónapokban betétekkel gazdagodtak. Sokan még így is kifogá
solják a magas árat. Kérem, aki ezért az újságért sajnál 20 Ft-ot 
adni, az ne adjon! Csak ő maga veszít vele!

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő
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J ú n i u s i  r i p o r t

DR. FEDINECZ ATANÁZ ORVOS-FESTŐMŰVÉSZ, A  festészet technikája akkor éri el a 
csúcsát, ha a nézőben olyan értést tud 
kelteni, mintha ő  is részt vett volna 
a kép megalkotásában” . Mindez ab
ból adódik, hogy Fedinecz általános 
empátiája olyan élményekből összeg
ződik, melyek mindannyiunké. Ebből 
következik az, hogy festményei szem
lélésekor úgy érezzük, mintha az 
adott tájat már láttuk volna, láttuk, 
mivel más helyen velünk is megtör
tént már ez a vizuális esemény, csak 
Fedinecz festette meg. Nem az együtt
hatók azonosak, hanem azok szellem
isége. Valahonnan ismerősek művei, — a lelkűnkben élnek alkotásaitól 
függetlenül, képei csak tudatosítják 
bennünk az összemberi érzelmeken 
alapuló élményt, melyek tájaddal, if
júsággal, az élet különböző állomá
saival kapcsolatosak. Minden képe 
ismerős, mert olyan hangulatokat éb
reszt bennem, aki én vagyok vagy vol
tam. — írja Losonczi Miklós Fedinecz 
Atanáz festői látomásai című az Aszó
di Petőfi Múzeum gondozásában 
megjelent könyvében.
Többször olvastam a kiváló művé
szettörténész méltatását, két kiállítást 
is rendeztem Fedinecz Atanáz képei
ből — Aszódon és Hévízgyörkön — 
ismerem legfrissebb munkáit. Talán 
így ő magához is közel kerültem már 
néhány pillanatban s valamint meg
értettem abból az értésvilágból amely 
néhol oly erővel szakad fel, hogy szin
te szétrepeszti a vásznat, kitör a kép
ből és örök nyomot hagyva talál utat 
hozzánk. De mégsem mertem festé
szetről kérdezni. Másrészt nem is 
akartam.

Minden befelé forduló ember kissé 
megközelíthetetlen.
Nem ö maga az — a külvilág érzi 
olyannak.
így van ez Fedinecz Atanázzal is.

A rendelőintézetben tekintélytparan- 
csoló alakját ismerjük, amint fehér 
küpenyben, fapapucsban jelenik meg 
előttünk. Magánemberként ritkán ta
lálkozhatunk vele, hiszen a festésze
tének szenteli szabad óráit, mint azt 
a pillanatot elképzelhetjük Önarckép 
című képe alapján — „a művész ol
tára előtt” .

A magam egyszerű módján a megkö
zelíthetetlenség leplét szeretném föl- 
libbenteni Tisztelt Olvasóink előtt így 
kérdéseimet a hétköznapok megisme
rése felé irányítottam.
Kérlek mutatkozz be!
1936-ban születtem Ungváron, 
„Csehszlovákiában” . A 10 osztályt 
Munkácson végeztem majd Ungvá
ron folytattam tanulmányaimat az or
vosi egyetemen. Már az egyetemen 
is művészettel, fényképészettel, szo- 
larizációval (a fényérzékeny bevonat 
feketedésének csökkenése túlságosan 
erős megvilágítás hatására) és grafi
kával foglalkoztam; 18 külföldi kiál
lításon vettem részt. Oklevelet 
nyertem Stuttgartban, Amerikában, 
Kijevben. Eközben kísérleti színhá
zat alapítottam Ungváron, melynek 3 
évig rendezője voltam. 1980-ban 
végleg letelepedtem Aszódon. Ma
gyarországon két tucat kiállításom 
volt; Budapesten, Szegeden, Kapos
váron, Vácott, Aszódon, Hévízgyör
kön. Legutóbbi kiállításom
Budapesten a Nemzetek Házában 
volt, illetve részt vettem Obernburg- 
ban is a „Természet ma”  című tárla
ton.
Festményeidről sugárzik a Kárpá
tok, a hegyek közt megbúvó kis fal
vak, templomok, emberek
szeretete. Hogyan sikerült az életet 
újrakezdeni itt Aszódon?
Az első két évben nagy nosztalgiám 
volt. Magányos voltam. De megbarát
koztam, jó viszonyban vagyok minden
kivel. Apám egyetemi orvosprofesszor 
volt — én sem rossz körülmények közt 
nőttem föl, de megnyugvással tölt el, 
hogy az én gyermekemnek annál jobb 
körülményt tudok biztosítani. Itt az em
ber szabadságérzete nagyobb, lehető
ségei szélesebbek. Kárpátalján 
uralkodott az állandó félelem — benne 
volt a levegőben. Végleg itt maradtam, 
nem is szándékozom elköltözni seho
vá.
Tudom, hogy szeretsz vadászni és 
horgászni. Megosztanád velünk 
legkedvesebb, legérdekesebb ka
landjaidat?
1974-ben egy hónapon keresztül si-

ketfajdra vadásztam Karéliában laj- 
kákkal. Azóta szeretem ezt a kutyát. 
Aszódra is hoztam magammal. 1975- 
ben Szibériában a Szelendzsa folyó 
mellett a tundrán vadásztam, medvét, 
szarvast, siketfajdot lőttem. Ez egy 
igen vad vidék, a legközelebbi ember 
150 km-re volt. Igen komoly arany- 
lelőhely is van a közelben. Magyar- 
országon kevesebb időm van, a 
munka, egyéb hobbik akadályozzák, 
hogy többet vadásszak, meg elég ne
hezen kerültem be a vadásztársaság
ba. Horgászni a barátaimmal Vizsoly 
mellé a Hemádra szoktam járni. 
Mint mondod szereted a kutyákat, 
vannak is.
Igen. Van két fajtagyőztes lajkám. 
Most szereztem egy kerry-blue terri
ert két hónapos, és van egy tacskóm 
is.
Egyszer mesélted, hogy Ungváron 
egy kávéházban délutánonként 
összejöttetek a művészet iránt ér
deklődők. Ezt akkor hiányoltad 
Aszódon. Azóta már több étterem 
is létesült városunkban. A helyet 
nem találják meg az emberek vagy 
egymást?
Egymást nem találják. Más a légkör. 
Mi Ungváron beültünk egy kávéra, 
egész délután ott ücsörögtünk. Nem 
a fogyasztás volt a lényeg, hanem a 
társaság. Tanárok, írók, művészek 
jártak oda. Igaz, most már Ungváron 
sincs meg az a légkör. Az értelmisé
giek java része elhagyta a várost — 
magyarok, csehek, szlovákok és a 
zsidóság — kiutazott.
Milyen színben látnád szívesen 
Aszódot?
Kezdetben idegenkedtem, az új OTP 
először vadnak Hint, de most hogy egy
re több szín van, így kezd kialakulni. 
Minél több szín van, annál jobb. A tisz
taságot viszont nagyon hiányolom.
Mi a véleményed az Aszódi Tükörről? 
Nagyon szeretem, mert helybeli 
problémákkal foglalkozik. Érdekes 
cikkek vannak a kultúráról. Csak jót 
tudok mondani. Kell ez az újság! 
Köszönöm a beszélgetést.

Asztalos Tamás



TÜKÖR

A PETROVICS 
ÉS A HRUZ 
CSALÁD A 
GALGA ÉS A 
RÁKOS 
VIDÉKÉN

Amennyire közismert a költő élete 
még a tudományokban alig jártasak 
előtt is, annyira ismeretlen a költő 
atyai és anyai őseinek élettörténete 
általában. Ezen különösebben nin
csen mit csodálkoznunk, hiszen maga 
Petőfi is hasonló helyzetben volt. 
Gondoljunk csak Gróf Teleki Sándor
hoz c. költeményének első négy so
rára:
„Te elfáradsz, míg őseidnek 
Végigtekintesz névsorán,
Én jóformán azt sem tudom, hogy 
Ki és mi volt a nagyapám.”

A közelmúlt és a legújabb idők 
szorgos kutatásainak köszönhetjük, 
hogy meglehetős ismeretekkel ren
delkezünk a költő felmenőinek Aszód 
környéki életéről. Ez nem jelenti azt, 
hogy a kutatások lezárultak, hiszen 
felderíthetetlen foltok akadnak még 
bőven, ám a jövő várható eredményei 
a meglévő ismereteket csak színesítik 
majd, ám más, újabb helyzetet terem
tő adatok már nem várhatók.

Petőfi Sándor atyai nagyapját, Pet- 
rovics Tamást 1773-ban Aszódon ta
láljuk. Feltehetően második 
házasságát kötötte az ekkor 36 éves, 
a Nyitra megyei Vágyócon született 
mészáros. Felesége Kamhall-Salko- 
vics Zsuzsanna, egy aszódi meste
rember nevelt leánya. Az ifjú pár az 
esküvő után Rákoscsabára költözött, 
ahol a családfő a mészárszéket bérel
te. Tíz évet töltöttek a Rákos menti 
kis faluban. Itt temették el elsőszülött 
fiukat, majd itt születtek a Petrovics 
lányok: Anna, Katalin, Zsuzsanna, 
Erzsébet. Csabáról Aszódra jöttek 
vissza, ahol Petrovicsnénak sok roko
na élt. Feltehetően hat évig bérelték 
a város mészárszékét s éltek ebben a 
rohamosan fejlődő Galga parti mező
városban.

Az aszódi tartózkodás után Petro- 
vicsék a néhány éve újranépesített

Kartal községben telepdtek le, ahol 
1791. augusztus 15-én a nyolcadik
nak született fiúgyermekük az István 
nevet kapta a keresztségben. Petőfi 
édesapja tehát ebben a többségében 
magyar lakosú, palócosan beszélő fa
luban cseperedett fel, tanult meg 
nyelvünkön beszélni. Ez a jellegzetes 
magyar beszéd későbbi gazdasági 
számadásaiban, kontraktusaiban na
gyon szépen visszatükröződik.

A kartali bérletet Valkó követte, 
ahol a Petrovics család kilencedik és 
egyben utolsó gyermeke született, ha
marosan el is temették.

A Galga vidékre telepedett egyko
ri nyitrai rokonságának hívására 
1801-ben Tótgyörkre (a mai Galga- 
györkre) költözött Petrovics Tamás 
feleségével és három kiskorú gyer
mekével. Két év múlva Petrovicsné 
hosszas betegség után elhunyt, kíván
ságára rokonai mellé, az aszódi öreg 
temetőbe temették.

Az ekkor már 68 éves öreg mészá
ros, Petrovics Tamás ismét megnő
sült. A 44 éves domonyi Radus Annát 
vette nőül. Feleségében gyermekei és 
önmaga számára gyámolítót keresett 
és tálát. Hamarosan hitvese falujába, 
Domonyba költöztek. Itt érte a halál 
Petőfi nagyapját 1817-ben, amikor is 
81. évében járt. Gyermekei ekkor már 
nem éltek vele. Az életben maradt le
ányok már régen férjhez mentek, a 
fiúk (Mihály és István) máshol keres
ték kenyerüket.

Petrovics István azonban hamaro
san ismét visszatért szülőföldjére, ez 
a visszatérés azonban Hruz Máriáért 
történt. Ugyanis a Hruz család is élt 
ezen a vidéken. Hruz János necpáli 
varga, majd kocsmáros családjával 
sziklabérces hazájából előbb Pestre, 
majd Maglódra, 1817-ben pedig 
Aszódra kötlözött. Három évig éltek 
itt. Ebben az időben vagyis 1818. 
szeptember 15-én került sor a Kis
kunságban már biztonságos megélhe
tést teremtő Petrovics Istvánnak és a 
Podmaniczky báróknál cselédeskedő 
Hruz Máriának a házasságkötésére, 
itt Aszódon, a hegyen álló evangéli
kus templomban.

A Petrovics és Hruz rokonság kö
zül sokat itt, a Galga és a Rákos vi
dékén élték le életüket, haló poraikat 
az öreg temetők jeltelen sírjai takar
ják.

A.I.

A m uzsika hangja  

A  Z e n e isk o la  
ta n é v zá ró  

h a n g v e rse n y e
Már nagyon sokszor készültem, és 

szerettem volna meghallgatni Zeneis
kolánk tanévzáró hangversenyét, de 
sajnos ez eddig valamilyen oknál fogva 
soha nem sikerült.

Ez évben azonban részese lehettem 
a növendékek bemutatkozásának, és 
csak most láthattam, hogy milyen cso
dálatos élményről maradtam le eddig.

Büszkék lehetünk az aszódi Zene
iskolára és az ott tanító valamennyi 
zenepedagógusra. Bizonyára a szak
értők más szemmel és füllel hallgat
ták, nézték a gyerekek szereplését, de 
számomra, mint pusztán csak zene
kedvelő számára: nagyon szép volt. 
Egyik ámulatból estem a másikba, 
hogy ezek a kisgyerekek mit tudnak. 
A nagylétszámú közönség, a szereplési 
lámpaláz ellenére milyen csodálatos 
hangokat szólaltatnak meg hegedűn, 
zongorán, fuvolán, furulyán, trombi
tán, klarinéton. És mindennek tetőpont
jaként a tanévzáró hangverseny végén 
felcsendült Haydn: Gyermek-szimfóni
ája Szegedi József tanár úr betanításá
val és vezényletével, a Zeneiskola 
tanárainak és növendékeinek együttes 
közreműködésével. Tudom, hogy nem 
divat ma a lelkesedés, az érzések fe l
színre hozása, nem is kívánok több lel
kendező mondatot írni. A zenemű 
bemutatásának sikerét az a hatalmas 
és szűnni nem akaró taps jelentette, 
amely a szimfónia végén a közönség 
részéről felcsattant. Ismételnie kellett 
az ez alkalomra összeállt „zenekar
nak’ ', melynek felnőtt és gyerek tagjai 
bár fáradtan, de — biztos vagyok ben
ne, hogy — nagyon jó  érzéssel a szí
vükben fogadták a hallgatóság 
köszönetét.

Igazán örömömre szolgált, hogy még 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a 
Zeneiskola közös pályázatán elnyert ősz- 
szegből — melyet a Közművelődési Pá
lyázaton a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumtól kaptunk — jutalmazni 
tudtuk azokat a zeneiskolai növendéke
ket, akik egész évben kiemelkedő munkát 
végeztek, állandó részesei, szereplői vol
tak különböző rendezvényeknek, bizo
nyítva ezzel az aszódi Zeneiskola magas 
színvonalú képzését.

Pardi Lászlóné
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C sendes eső  h e lyett v ízözön
K á r e lh á r ítá s  ö s s z e fo g á s s a l

Mindent csak módjával! Ez az általános 
igazságot tükröző megállapítás egyaránt ér
vényesíthető az élőlényekre, s a bennünket 
körbevevő természetre is. De mintha az utób
bi időben a természet tudatosan követné a 
magáról meg-megfeledkező, gyarló emberi
séget. Arról van szó ugyanis, hogy a köztu
dottan aranyat érő, csendes májusi eső 
helyett, valóságos vízözönnel tette próbára 
Aszód életét a magáról megfeledkezett idő
járás. Mint Tolmácsi Miklós, a GAMESZ 
vezetője is megállapította: majdnem kataszt
rófa-helyzet alakult ki városszerte, az emlé
kezetes pénteki vihar után. S ez a rendhagyó 
természeti jelenség pénzben is kifejezhetően, 
hatalmas károkat okozott. Ezek számbavéte
le megtörtént. A szomorú mérleg eredmé
nye: 10 millió forint. Ezek tételesen a 
következők voltak:

A GAMESZ eddigi tevékenysége során 
szisztematikusan takarította ki közmunkása
ival városunk valamennyi vízelvezető árkát. 
A lezúduló, iszapos víz, pillanatok alatt el
tömte ezeket, így a bőséges utánpótlás, már 
a fizika törvényeinek engedelmeskedve, az 
utcákon, a tereken keresztül kereste útját a 
Galga felé.

— Talán köztudott városunk polgárai 
előtt is, hogy a 30-as főközlekedési út, va
lamint az Iklad felé vezető út karbantartása 
nem a GAMESZ feladata, hanem a KIG-é, 
mely a volt KPM utódja lett. A nagy bajban 
azonban a két szervezet példamutató módon 
összefogott, mert csak így tudták rövid idő

alatt eltávolítani a Kondoros téren és a Szőlő 
utcában felhalmozódott iszapok Egyébként 
a kár legnagyobb része is ezeken a helyeken 
volt A Kondoros téren a Berekből lehozott 
szemét eldugította a Breda patakba vezető 
átereszeket, és emiatt az összes víz a Piac 
térre zúdult. Közben még elöntötte két vá
lyogból készült ház pincéjét, s magát a la
kásokat is, ami miatt az ottlakókat ki is 
kellett ideiglenesen költöztetni. A hatalmas 
gépi erők bevetésének az eredményeként ez
zel a munkával csaknem három nap alatt vé
geztünk. Ezután már csak az összegyűjtött 
földkupacok folyamatos elszállítása marad.

— Mint említettem a károk másik része 
a Szőlő utcában volt, ahol a víz a kőburkolatú 
utat csaknem egészében felszaggatta, s a fel
tépett köveket lehordta a Temető út, s a Szé
chenyi utca kereszteződésébe. Ennek a 
résznek a megtisztítása jelenleg is folyamat
ban van. a kámagyságot itt mi hozzávetőle
gesen 2,5 millió forintnak Ítéljük meg.

— Több helyütt utak, s kripták szakadtak 
be. Nem beszélve az eddig nem ismert pin
cékről. Ezek betömése folyamatosan törté
nik. Sajnos ezek a munkák még sokáig el 
fognak tartani, hiszen számtalan esetről tu
dunk.

— Ami a leglényegesebb: városunk fő
utcáján, a Kossuth úton újra zavartalanná 
vált a közlekedés. Azonban olyan tisztasá
got, mely az esemény előtt volt, még nem 
tudjuk pillanatnyilag garantálni, de a jövőben 
újra azt a célt igyekszünk elérni. Külön fi

gyelmet fordítottunk a gyalogos közlekedés 
biztosítására is. Azonban jónéhány helyen 
joggal vártuk volna el a lakosság segítségét 
is. Jelenleg azoknak az árkoknak a további 
tisztítása van folyamatban, amelyeket csak 
kézi erővel lehet megtisztítani. A következő 
lépés a zárt csatornák tisztítása lesz, amelye
ket egy nagynyomású mosógéppel tisztítunk 
majd ki. Megjegyezni kívánom, hogy a mun
kálatok egy részéhez igénybe vettük a GA- 
VTT szakembereinek a segítségét is.

— Sajnálatos módon repedéssel kárt 
szenvedtek még a régi támfalak közül a Dó
zsa György út, és a Miskolczi út melletti 
támfalrészek. A Csengey-úti általános iskola 
alatt például a bitumenezett bekötőút alját 
szaggatta fel az áradat. Ennek a tisztítása 
most van folyamatban, illetve a helyreállítá
sa rövidesen megtörténik.

— Még annyit szeretnék hozzáfűzni, 
hogy a Városi Képviselőtestület csaknem 
közvetlenül foglalkozott a kárfelmérés és a 
kárelhárítás témájával. Ennek eredménye
ként kérvény született, melyet a Belügymi
nisztériumnak, s a Pénzügyminisztériumnak 
címeztek azzal, hogy az érintettek biztosí
tsanak a katasztrófa alapjukból anyagi támo
gatást városunknak. Természetesen tételesen 
felsoroltuk a városunkat sújtó károkat, s egy
ben mellékeltük a helyreállítási árajánlatokat 
is.

-Aki-

A volt Költségvetési Üzem készleteinek értékesítése megkezdődött.
Az érdeklődők Aszód, Kossuth L. u. 59. sz. alatt a készleteket megtekinthetik.

Negyedik alkalommal kaptak szakmunkás bizonyítványt leendő 
szakácsok a Művelődési Házban.

A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző RT. szervezé
sében négy éve ad otthont a Művelődési Ház — ez év februáijától 
a Helyőrségi és Városi Művelődési Ház — szakács és vendéglátó 
ipari üzletvezető képzésnek. E jellegű tanfolyamainknak egyre na
gyobb sikere van. Az idén 28 fő kapott sikeres végbizonyítványt 
szakács képesítésről és 30 fő kettős bizonyítványt szakács szakmun
kás- ill. vendéglátóipari üzletvezetői végzettségről.

A szakvizsga nem egyszerű, hiszen mind elméletből, mind gya
korlatból vizsgázniuk kell a hallgatóknak. A vizsgázás bizottság előtt 
történik, a gyakorlati vizsga során az elkészített ételeket be kell 
mutatniuk a „tanulóknak” . A vizsgadrukk ellenére szép kivitelű, 
ízletes ételek készültek. Érdekessége volt a tanfolyamnak, hogy a 
hallgatók 50%-a férfi volt.

Lehetőség e szakma elsajátítására a jövőben is lesz. Az engedélyt 
ismét megkapták a szervezők az egy év alatt 2 végzettség - szakács, 
illetve vendélátóipari üzletvezető - megszerzésére.

Már most vájjuk a jelentkezéseket.
Jelentkezni lehet telefonon és személyesen is: Vécsey Károly 

Helyőrségi és Városi Művelődési Ház Aszód, Szabadság tér 10. 
Telefon: 83.

Köszönjük Dropp Gábornak és munkatársainak, hogy lehetőséget 
biztosítottak szakmai gyakorlatra, illetve a szakvizsgán bemutatásra 
kerülő ételek elkészítésére.

Szép aszódi házak -  Vörösmarty utca
FOTÓ: AKT

S z a k á c s  v iz s g a



V állalkozói oldal
Búzás Jánossal való beszélgetésem szokványos reklám- 

riportnak indult, azonban a fiatal vállalkozó olyan élet
igazságokat árult el eddigi tevékenysége óta, hogy 
egyszerűen sajnálom elveszteni ezeket. Már beszélteté- 
sünk kezdetén mohó kíváncsisággal érdeklődtem a vállal
kozások sorában is egyedi „EFRATA”  szó iránt, mely az 
új OTP épületben nyílt Műszaki Vegyes Kereskedésük 
nevét takarja.

—  Mivel nem csupán saját képességeimre támaszko
dom, s nem a szerencsére bízom magan tudatosan válasz
tottam ezt a nevet, egy Bibliai Kislexikonból. Az Efrata 
héber eredetű szó, termékenységet jelent.

—  Hogyan indult üzleti életed?
—  A történet 18 éves koromban kezdődött, amikor az 

egykori tanácsos elutasította kérelmemet, hogy hőszigete
lő szakmában másodállásban dolgozhassak, ám létezett 
egy rendelet, amely kimondta, hogy aki három évet hi
ányszakmában eltöltött, annak kötelesek kiadni az ipari 
engedélyt. Mivel ezzel rendelkeztem a minisztériumtól 
megkaptam az ominózus engedélyt. Máig is őrzöm ezt a 
becses iratot.

Egyébként van egy másik szakmám, mert előtte keres
kedelmi szakképesítést szereztem. A körülmények szeren
csés ötvözeteként, melyet én áldásnak tekintek, olyan 
baráti és üzleti kapcsolatokba kerültem, amellyek révén 
egy betéti társaságon keresztül (HÉVIZ-COOP BT) mint 
megbízott megnyitottuk a Lakótelepen az első üzletünket. 
Az eredeti elképzeléseknek megfelelően az alacsonyabb 
árfekvésű áruktól egészen a márkás cikkekig, töltöttük fel 
üzletünket. Külön szeretném kiemelni, hogy az eladott ter
mékekre 1 éves garanciát vállalunk, mindemellett saját 
garanciánknak tekintjük, hogy a két héten belül - a szerviz 
által meg nem javított készülék helyett - hasonló típusú 
cserekészüléket tudunk adni, míg a szerviz el nem hárítja 
a hibát. Az OTP Bank melletti Efrata üzletünkben a mű
szaki cikkek mellett kozmetikai áruféleségeket és aján
dékcikkeket is megtalál a vásárló.

Kellemetlen, hogy helyszűke miatt nem tudjuk bemu
tatni teljes áruválasztékunkat, de a két üzlet eladói köl
csönösen tudják a két bolt készletét, így vásárlóinkat erről 
tájékoztatni tudják. Egyébként aki már vásárolt a Kossuth 
Lajos utcai üzeltünkben, tapasztalhatta, hogy míg a ké
szüléket üzembehelyezéssel kipróbálta az eladó frissen fő
zött kávéval, vagy üdítővel kínálta. Természetesen aki 
rendszeresen ott fogyasztja napi kávéját, annak fizetnie 
kell ezért a szolgáltatásért. Több reklamációval várjuk 
kedves vásárlóinkat. Emellett elhatároztuk, hogy aki 
20.000 Ft felett vásárol, annak egy évre előfizetjük az Aszó
di Tükröt.

—  A kereskedelmi tevékenységen kívül foglalkozol-e 
más üzleti vállalkozással?

—  Igen, az építőiparon belül szakipari munkákkal fog
lalkozunk, forgalmunk nagyobb részét ezeknek a munkák
nak a bevételei adják. Jelenleg egy belga-német vegyes 
vállalat diskont áruházának teljes belső átalakítását és 
homlokzat festését végeztük, melyben alvállalkozóként 
aszódi vállalkozókat is bevontunk. Több éves munkakap
csolatunk van pl. a Fővárosi Távfűtőművekkel, a MA- 
TÁV-val, az LRI Légiforgalmi Társasággal, emellett 
társadalmi munkában elvégeztük Aszódon a Galga étterem 
homlokzatfestését.

—  Végeztetek más társadalmi munkát is városunkban?
—  Igen, támogattuk a II. sz., Ált. Iskolát, ahol szeret

nénk, ha a gyermekeink továbbra is tanulhatnának. Anya
gilag támogattuk az I. sz. Óvodát és az Öregek Napközi 
Otthonát. Aszód város tisztaságáért 1991-ben mindenféle 
felkérés nélkül lekaszáltuk a Falujárók útján az Élelmiszer 
bolttól a Hatvani útig mind a két oldalon a gazt. Érdekes, 
hogy ez akkor senkinek sem szúrt szemet. Ezúton szeret
nénk köszönetét mondani Papp Károly fuvarosnak, aki 
szintén kérés nélkül ajánlotta fel segítségét, magára vál
lalva a szállítási költségeket.

E rendhagyó beszélgetés a Kondoros téren nem régen 
megnyílt Söröző Galéria helyiségében történt, melyet iga
zán extra ízléssel rendeztek be, melyet a HÉVIZ-COOP 
BT kisebb üzleti tárgyalások lebonyolítására is alkalmassá 
tett.

—  Milyen kapcsolat fűz e Sörözőt üzemeltető betéti 
társasághoz?

—  Együtt indítottuk el e társaságot, viszont időközben 
barátságunk megtartása mellett kiléptem és egy budapesti 
tőkéstárs segítségével megalakítottuk a GAALF Betéti 
Társaságot. E két cég szakipari ágon maximálisan együtt
működik. A GAALF nevet szintén a biblia betűiből vá
lasztottam alfától az ómegáig (kezdettől a végig) 
megfordítva és kicsit átalakítva kaptam ezt a nevet. Ott 
végétért valami és itt új elképzelések válnak valóra.

—  Miért nem vállaltok városunkban több munkát?
—  Az aszódi vállalkozók nevében is javaslom, hogy ha 

Aszódon munkalehetőség kínálkozik aszódi vállalkozókat 
is hívjanak a versenytárgyalásokra. A módját tisztességes 
versenyeztetéssel gondolom és úgy hogy a helyszínen dől
jön el ki kapja meg a munkát. Napi példák bizonyítják, 
hogy az aszódi szakemberek is értik a mesterségüket. Ez
által több segítséget is kaphatna vállalkozóinktól Aszód 
városa.

Beszélgetésünk befejezésével Búzás János külön meg
kért arra, hogy nyomatékkai emeljem ki: köszöni hozzá
tartozóinak, környezetének, szomszédainak türelmét és 
megértő hozzáállását, mellyel nagy segítséget nyújtanak 
a vállalkozások zavartalan működtetéséhez.

-Aki-

HIRDETÉSFELVÉTEL: V á ro s i M ű v e lő d é s i H áz



Hirdessen az Aszódi Tükörben!

Vagyonvédelem

L a k á s  - a u tó  - ü z le t

Bekapcsolva felejtett fényszórók 
hangos visszajelzése 

szereléssel együtt 750 Ft.

HÁZHOZ MEGYEK!
Aki július és augusztus hónapokban szereltet 

riasztót az autójába, plusz szolgáltatásként 
INGYEN begravírozzuk a gépkocsi ablakába a 

rendszámát.

BEJELENTÉS:
ASZÓD, KOSSUTH L. U. 2. 

JÁTÉKBOLT. TEL.: ASZÓD 69.

Biztonságtechnika, Huszár László Aszód, ősz u. 29.

Ismét megnyitja kapuit az

aszódi volt VOLÁN-telep. 

Ajánlatunk:

Fuvarozás: szállítást vállalunk darus teher
autóra, fűtőolaj házhozszállítás, munkás- 
szállítás stb.

Autósok részére: üzemanyag forgalmazás 
— akciós árakkal — valamely üzemanyagnál 
Júniusban 5 Ft-tal olcsóbban tankolhat!
Építkezők részére:
Építőanyag megrendelhető gyári áron, ház
hozszállítással együtt

Egyéb szolgáltatással 
állunk Önök rendelkezésére

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA: 
ÉRDEMES BETÉRNI!

Nyitva: minden nap 6-22 óráig.

Árukiadó jelentkezését várjuk.

m

FELHÍVÁSI

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
Az Aszód Feísziiváí-ra, amely 1993. augusztus 19-20-21-én kerül 
megrendezésre, testvérvárosunkból —  a németországi Obemburg- 
ból —  várunk küldöttséget.
A küldöttségek tagjai szereplői lesznek a Fesztivál-nak. Obernburgból 
egy népzenei együttes és néptánccsoport (kb. 60 tő), érkezik várha
tóan. Várjuk mindazoknak az aszódi családoknak a jelentkezését, akik 
erre a 3 napra szívesen fogadnának vendéget. A vendéglátó csalá- 
doknek elsősorban éjszakai szállást, reggelit és vacsorát kell bizto
sítani külföldi vendégeik részére.
A vendéglátó családok jelentkezését a Vécsey Károly Helyőrségi és 
Városi'Művelődési Házban várjuk —  lehetőleg személyesen.
Kérjük, hogy Önök is járuljanak hozzá az Aszód Fesztivál sikeréhez, 
színvonalának emeléséhez.
Bízva a magyarok vendégszeretetében, köszönettel:

a Fesztivál Rendezőbizottsága

TÓTH JÓZSEF
2173 Kartal, Iskola út 10.

G á z k é m é n y e k !

Legolcsóbban a készítőnél!.Korszerű 
technológiával kiváló minőségű 

gázkéményét megrendelheti a készítőnél

— tervezés, szaktanácsadás ingyenes 
— szerelt kémény — bélelt kémény készítése kora

célból is, hozott anyagból is 
— engedélyeztetés lebonyolítása

Viszonteladóknak megrendelésre 
a kémény építéséhez szükséges 

idomokat legyártom.

" ........................ ' ”  " ............... .................. ’N
Munkafelvétel: Kartal,

Iskola üt 10 sz. alatti fagyizóban.
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Hirdessen az Aszódi Tükörben!

T R I N K - D U Ó  K F T
Aszód, Falujárók útja 

(volt szovjet laktanya területén)

BÉRBE ADJA

2x300 m2-es helyiségét.
A bérlemény 300 m2 egybefüggő 

(szellőzőbe kötött), valamint 
300 m2 tagosított boxokból áll.

Raktározásra (főképpen zöldség) 
kiválóan alkalmas, illetve bármilyen 

tevékenységre bérbeadó.

Cím: Trink-duó Kft. 
ifj. Laukó József ügyvezető igazgató 

Aszód, Falujárók útja 
(volt szovjet laktanya)

Telefon: 06 (60) 343-357

Aszód és a környező települések (Bag, 
Domony, Iklad, Kartal, Verseg) részére

s z e r v e z e t t  h é tv é g i é s  
ü n n ep i á lla to r v o s i  ü g y e le t

JÚLIUS HAVI BEOSZTÁSA
az alábbiak szerint alakul:

<> július 3-án 8 órától július 5-én 8 óráig 
Dr. Német Mihály Aszód, Kossuth L. 62. 
Tel.: 207

■=> július 10-én 8 órától július 12-én 8 óráig 
Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth L. 86.
Tel.: 413

o  július 17-én 8 órától július 19-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth L. 51.
Tel.: 68

'ó július 24-én 8 órától július 26-én 8 óráig 
Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth L. 86.
Tel.: 413

o  július 31-én 8 órától aug. 2-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth L. 62. 
Tel.: 207

A TRINK-DUÓ KFT
LAKODALMI, CSALÁDI ÉS EGYÉB 

RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

bérbe adja
az Aszód, Falujárók útján 

(volt szovjet laktanya területén) 
lévő 200 m -es, 130 fő befogadására alkalmas, 

teljes berendezéssel ellátott épületét.
(Zárt parkolási lehetőség, felszerelt konyha).

K e d v e zm é n y k é n t
a rendezvényhez szükséges italokat 

nagykereskedelmi áron biztosítja a Kft.

É rd e k lő d n i leh e t:
Laukó József Trink-duó Kft 

Aszód, Falujárók útja 
(volt szovjet laktanya)
Tel.: 06 (60) 343-357

V-------------------------------------------------------------------------------- >

A szó d  F e sz tiv á l 1 9 9 3
Kiskereskedők, Vállalako/.ók figyelem!

Aszód Fesztivál ra SÁTRAK BÉRELHETŐK
árubemutatásra, illetve árusításra.

1 db kisméretű sátor bérleti díja: 1.160 Ft/nap 
Jelentkezés a Vécsey Károly Helyőrségi és 

Városi Művelődési Házban.

Feszti vá l" Bizottság

Feketén fek e té t Feketétől
Két hónapja már írtam elítélően az utcai árusokról Aszó

don. Senki nem tesz ellenük semmit. Törvény is, tábla is, a 
közízlés is tiltja. Kinek kellene még tiltania ahhoz, hogy meg
szűnjék? Az én értékrendszeremben nincs helye az efféle ku- 
fárkodásnak. Minden tekintetben romboló a hatásuk.

— Rontják az adózó kereskedők esélyeit.
— Rontják az áruk színvonalát Aszódon.
— Rontják a közízlést, a morált.
— Rontják az utcaképet.
— Rontják az esélyeinket.
így akarunk mi kereskedő várost? Saját kereskedőinket fel

áldozzuk ezekért a pokrócosokért ?

Asztalos Tamás

: l ( Í l | ) l j^ | lü í / É f É L : ' V á ro s i M ű v e lő d é s i H áz



FIGYELEM!
Ú jr a  i t t  a z  E F R A T A  V E G Y E S  

É S  M Ű S Z A K I  K É R . B O L T !  
(Az aszódi új OTP épület mellett

Presso kávé 
Vákuumos őrölt kávé

Kossuth Lajos u. 42.)
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK12 Ft 

298 Ft/kg

Üdítő italok 2,25 1 99 Ft két kazettás R. magnó~ 1.988 Ft-tól
Alma, szőlő, mangó, kivi M. centerek 4.488 Ft-tól
dobozos szűrt üdítők 58 Ft/1 videolejátszók 14.988 Ft-tól

CIGARETTÁK
—► felvevő-lejátszó 18.488 Ft-tól
—► szines televiziók 19.888 Ft-tól

Sopianae 49 Ft/db —► autórádió magnók 1.088 Ft-tól
(480 Ft/10 db) Walkmanok 588 Ft-tól

- ►  Multifilter 70 Ft/db fényképezőgépek
szintetizátorok

1.388 Ft-tól 
3.688 Ft-tól

DEZODOROK
videó kazetták 178 Ft-tól

Impulse 258 Ft
audio kazetták 68 Ft-tól

Limara, Credo st. Fa deo 188 Ft/db 

- ►  Denim 318 Ft/db 
Axe 298 Ft/db

—► Sony, Sharp, Funai, Hitachi, IVC, Philips, Akai, 
Elekta stb. tennékek kaphatók.

- ►  Brut 328 Ft/db HÁZTARTÁSI CIKKEK
Főimen 118 Ft/db Mini presso kávéfőző 4.388 Ft
Tusfürdők, arctejek, samponok, Klear,
Vidal sasson, Sun silk
samponok 208 Ft/db
parfümök 649 Ft-tól

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Turmix akció, gyümölcscentrifuga akció 
mérlegek, elektromos kések 
vasalók, hajszárítók 

kávé-tea főzök, kávé darálók 
Tefal frietusok

A K C IÓ S  Á R O N !
TV játék 2.488 Ft, TV játék 128 prög. 3.188 Ft, TV játék 149 prog. 4.188 Ft 

Fali órák nagy választékban 498 Ft-tól
NAGY VÁLASZTÉK, LEGNAGYOBB ENGEDMÉNYEK! JÓL JÁR, HA BEJÁR! 

MINDEN SZOMBATON KEDVEZMÉNYES ÁRUVÁSÁR!
BŐVEBB ÁRUVÁLASZTÉK FELVILÁGOSÍTÁSRÓL A Z  EFRATÁBAN.

HOZZA MAGÁVAL EZT A SZÓRÓLAPOT, MEGHÍVJUK EGY KÁVÉRA, VAGY ÜDÍTŐRE!
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Valótlan remény
Valótlan remény vágyakat keresni 
megcsonkított hittel sziklákat emelni, 
felérni az égig egy csillagot levenni 
szelekkel, hóval, tűzzel keveredni,

Kifosztott lélekkel őszintén szeretni 
szemedért, szádért újból megszületni, 
titkolt bűneidet suttogva hirdetni 
homályos félelemmel magadon nevetni,

Gyermekkorod szélén ijedten megállni, 
foggal és körömmel álmokra vigyázni, 
első szerelmeddel újra megpróbálni 
kulisszák mögött láthatóvá válni.

Szerettelek
Szerettelek hajnalok kékjein 
kifulladásig,
álomittas reggelek aranyszínű 
kábulatában,
borongás alkonyok rádomló 
magányában, 
ében éjszakák jéghideg 
csillagtakarója alatt.

Utószó
Rejtjeleink kifogytak 
testünk becsukódott, 
zsebretett ujjlenyomatom 
közönyével keresem 
érzelmeid monogramját 
szívemen.

A  neved mellé

Személytelen félmosolyod 
pillantásod hideg fénye, 
unalomtól üres arcod 
müszempillád rebbenése.

Lepedőn forgó magányod 
hétköznapi félelmeid, 
lelked komor sötétsége, 
megtervezett izgalmaid.

Alattomos önzéseid 
begyakorolt büszkeséged, 
árnyékodban magad mellett 
őrződ hamis tükörképed.

Czene János versei

Adop (Alap szint)
Vashátú sziklák lehevert nyáj béke 
Csend meséje dűlt harangos délbe 
Szegett ég ünnepe eső 
Felhő ölekbe feledkező 
Hegyhomlok csókos füvekbe oldoz 
Levelek lombok lobogása 
Március oltárát tárja 
Fénymagú Nap
Arcodba szint vet részese vagy 
Léteztetett
Milliárd mégis egyetlen egy 
Csillagokat ölelő ág 
Oxigénerdős ős világ 
Távoli Szupernova-méh 
Óceán bölcső ringat még 
Nevel fiának
Múlandó halhatatlanságnak.

Eleven - Monda
Rákóczi óriás fája  
Elfáradt mesegriff szárnya 
Örömös nyár krónikása 
Hegytetőn szabadulása 
Vizekre nyargaló égnek 
Nap patkós Balaton tükrének 
Eresztett csoda álom 
Ringatós csend hullámon.

Nap ág délben
Alföld sík égben 
Messzeség 
Szelíd érkezés 
Az elmozdultba 
Múltba
Egy arc omlik szét lélegzésé 
Szívdobogáson átszőtt esőé 
Ki rendelése ez az elmúlás 
Madár visszavonulás 
Összegyűrt szelek 
Meddig őrizzelek élet 
Ismétlés érkezésed 
Félálmok emelete 
Öldomb fedezékek 
Csontokon átizzó eszmélet 
Folyók ég arca rögök harangja 
Emlék szent ereklyék 
Őstengerből kapaszkodás 
Ereszalj várakozás 
Csendes hite 
Otthon őrizet.

Farmosi László versei
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Beszámoló egy találkozóról
1993. május .29-én, Pünkösd szombat

ján a volt Evangélikus Leányneveld Inté
zet 1942-43-as tanévben végzett IV. polg. 
isk. növendékei találkozóra gyűltek össze. 
Az „50 éves” osztálytalálkozónkra. 50 év 
nagy idd.

Ez az osztály volt az iskola olyan utolsó 
osztálya, amelyik még végigjárta a tané
vet; az utána következd osztályok már 
csak megszakításokkal, és nehezen tudtak 
végezni (az ok a háborús iddszak volt).

Ennek az osztálynak nagy volt az 
összetartó ereje, a hábord vihara után már 
1948-ban is megtartottuk az elsd, 5 éves 
osztálytalálkozót. Az osztály létszáma mi
kor végeztük 36 volt, az 5 éves találkozón 
az 5 külföldön éld és 4 meghalt társunk 
kivételével mindenki ott volt. Azután kö
vetkeztek a többi találkozások. 1991. 
szeptember 8-án ott voltunk iskolánk 100 
éves emlékünnepségén. Ez egy nagy ese
mény volt, az ország minden részéből jöt
tek a volt növendékek. A nagy díszterem 
már nem tudott mindenkit befogadni. Zsú
folt programmal nem tudott kialakulni a 
csendes, nyugodt beszélgetés. Osztályunk 
50 éves találkozóját úgy terveztük, hogy 
csak a mi osztályunk jön össze, egy igazi 
baráti beszélgetésre. Iskolánk régi kedves 
hagyományát szeretnénk feleleveníteni, il
letve felidézni. Régen volt szokás, hogy 
mindig Pünkösd ünnepén voltak a talál
kozók, akkor gyűltek össze a régi volt nö
vendékek.

Mi is most, Pünkösd szombatjára ter
veztük az összejövetelünket. De hogy old
juk meg a rendezést, sokba ne kerüljön, 
hisz már mind nyugdíjasok, özvegyek va
gyunk. A szegénység nem szégyen. A drá
ga éttermi kiadások nem mindeki számára 
megfizethetők. Úgy gondoltuk, hogy régi 
kedves iskolánk parkjának egyik még 
most is szépen rendben tartott szegletében 
— lombos fákkal körülvett gyepes terüle
ten — székeket és asztalokat teszünk ki. 
Az idn avönvörű vöt csend és békesség

honolt. A fákon madarak tartottak találko
zót. Ebben az idilli környezetben ültünk 
le. A volt aszódi osztálytársak maguk ké
szítette süteményeket hoztak, tiszta víz, 
üdítő ital volt a kínálat. Fontos volt az 
együttlét, a beszélgetés, az emlékek fel
idézése. A régen tanult háztartási órán, 
melyet Sárika néni tartott, tanultam meg 
egy sütemény elkészítését, ezt vittem a ta
lálkozóra. Ez nagy elismerést nyert a volt 
osztálytársaim körében és visszagondol
tunk a kedves, régi órákra, ahol ezt és eh
hez hasonlókat tanultunk. így lehetett 
kevés pénzből találkozót rendezni, a régi 
szép hagyományt nagyon jó lenne tovább 
folytatni. Vagyunk még jó páran Aszódon 
és a környéken akik itt jártak polgáriba, 
és minden év Pünkösd szombatján össze
jönnénk egy iskolai találkozóra.

Meghallgatnánk egymás gondját-baját. 
Segítséget, vigasztalást tud adni a baráti 
beszélgetés. Milyen jó lenne megérni, 
hogy régi iskolámban újra leányneveló 
lenne, ahol a mai kívánalmaknak megfe
lelő nőnevelés folyna. És az öreg, régen 
itt járt növendékeket a fiatalok csapata üd
vözölné és fogadná egy ilyen találkozón.

Kedves Tanáraink, özv. dr. Sümeghyné 
Sárika néni, özv. Hódi Pálné Ili néni, Mi- 
csinay Lászlóné Lenke néni fáradtságot 
nem ismerve idős koruk ellenére igaz sze
rettei és fiatalos szívvel jönnek el minden 
alkalommal a találkozóra. Az <5 jelenlétük 
minket, volt tanítványokat újból kis diák
ká változtatott arra a rövid időre. Az 1991. 
évi 100 éves ünnepségre elkészült egy 
szép emlékkönyv, melyben a volt diákok 
már igen sokan írtak, régi fényképekkel 
kiegészítve és nem utolsó sorban jelenle
giekkel. Szeretnénk az utókornak hagyni, 
hogy volt Aszódon egy igen kedves és 
szép iskola, hol tanárainktól szeretetet, be
csületet, tudást tanultunk. Az Aszódi Tü
kör segítségét kérve, hogy minden évben 
sikerüljön ez az iskolai találkozó:

Ecv régen volt polgárista

T a l ló z á s
(Megjelent a Népszava 1993.

VT. 8-i számában)

A mártíromság nem igazi szere
tet

Szeretjük a gyerekünket, de ho
gyan? Elsősorban ölelő, meleg, 
anyaméhhez hasonló környezetet 
teremtünk neki, lélekben eggyéol- 
vadva vele. Ezt már az egészen kis 
gyermek is érzékeli és megérti. Fi
gyelés, óvás, gondoskodás, szóval 
és tettekkel — mindez érthető sze
retet.

A „mártír” , önmagát feláldozó, 
mindenben a gyerek igényét kielégí
tő viselkedés azonban nem szere
tet. A túlzott féltés nem azt mondja: 
„szeretlek” , hanem azt, hogy „te 
nem vagy elég megbízható". Énnek 
pedig már énképromboló hatása 
van. Ha ajándékokkal halmozzuk el 
a gyereket, később pénzzel tömjük 
a zsebeit — nem a szeretünket bi
zonyítjuk, hanem valamilyen ok mi
att támadt rossz lelkiismeretünket 
nyugtatjuk. Az őszinte érdeklődés, 
figyelem, az idő, amelyet a gyerek 
társaságában töltünk — és közben 
nem foglalkozunk mással —, teremti 
meg a szerető légkört, amelyben a 
gyerek a legjobban érzi magát, és 
amely a legjobb hatással van egy 
stabil, egészséges önbizalom meg
teremtéséhez.

Egy barátom így fogalmazta ezt 
meg: „A szülő legyen olyan, mint a 
kályha, rajta sült almával, ahol a 
gyerek bármikor, bármilyen körül
mények között nyugalmat, meleget 
talál, sőt, még némi narapnivalót is” . 
Az olyan együttlét, ahol a szülő nem 
figyel a gyerekre, nem együttlét, 
csak fizikai jelenlét. Ha a szülő a 
hozzá beszélő gyereknek ilyeneket 
válaszol: „Igen” , „Aha” , „HM?” és 
hasonlókat, a gyerek hamar rájön, 
és rosszul esik neki, hogy édesany
ja, édesapja nem figyel oda. A sze
retet ellentéte nem a gyűlölet, mint 
sokan hiszik, hanem a közöny. Ha 
a gyerek érzi, terhére van a szülők
nek, visszavonul.

Akinek nincs ideje arra, hogy 
gyerekét felnevelje, jobb, ha nincs 
gyereke. A gyerek már egész korán 
megtanulja, hogy apukát, illetve 
anyukát vagy egyiket sem szabad 
zavarni, ezért ha megszólal, bűntu
datot érezz. Nem az a baj, ha nap
közben dolgozik a szülő. A kérdés 
az, hogyan viselkedik munka után, 
otthon. Két variáció a leggyakoribb: 
vagy nem ér rá, fáradt, ingerült, vagy 
túlzásba viszi a szeretetet, állandó
an nevelni akar, behozni az elvesz
tett napot. Az ilyen szülő 
ellenszenvet kelt a gyerekben.

Munka után is lenet teljes értékű 
szülői nevelőmunkát végezni. Nem 
az idő hossza számít, hanem a fi
gyelem és az őszinte érdeklődés a 
gyerek dolgai iránt.

Dr. Michael Ben-Menachem
Életkép a Sportnapról
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Május 29-én 3. alkalommal került megrendezésre a Vécsey 
Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház szervezésében a 
Gyermeknap. Mivel a régi helyszínt „kinőttük” , újat kellett ke
resnünk, és erre nagyon jó lehetőség nyűt a Régész úti ún. Fesz
tivál parkban. Az idén nagyon sok érdekességet, látnivalót 
szerettünk volna bemutatni és adni a gyerkeknek. Terveink na
gyobb része valóra is vált, sajnos a látványosabb dolgokat — 
ejtőernyős ugrás, tűzoltás, hőlégballonos repülés — a nagy szél 
miatt nem sikerült megvalósítani. Reméljük azonban, hogy így 
is sok kellemes percet szereztünk kicsiknek éa nagyoknak egya
ránt. Nagy sikere volt az első ízben szervezett divatbemutatónak, 
melynek minden bizonnyal lesz a jövóben is folytatása.

Sikeres volt a Gödöllői Rendőrkapitányság Közleke
désbiztonsági Osztálya által rendezett közlekedésbiztonsági ve
télkedő, melynek során nagyon sok értékes ajándék lelt gazdára. 
Élvezték a gyerekek a játékos versenyeket a színpadon, nagyon 
sokan voltak az óvodás sátorban, és egész nap folyt az ugrálás 
a gumivárban. Pörgött, forgott a körhinta, és folyamatosan szállt 
le és föl a helikopter. Kedvesek és jók voltak az általános isko
lások színapdi bemutatói.

Délelőtt Kriszti és a Yanke Express műsorát élvezhettük, dél
után pedig Vitai Ildikó szép hangja után a Defekt duó előadásán 
derültünk jókat.

Jó volt ez a Gyermeknap is, mely ez alkalommal discoval 
fejezeődött be.

A sikerhez nagyon sokan járultak hozzá. Ezúton köszönjük 
meg minden intézménynek, aszódi és nem aszódi szervezetnek 
és vállalkozóknak a segítségét, anyagi támogatását. És köszönjük 
ismételten valamennyi pedagógusnak — óvónőnek, tanítónőnek 
és tanárnőnek — önzetlen munkáját, melyre a jövőben is szükség 
lesz.

Pardi Lászlóné.
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búcsúvers

Vigyázz, az élet csak napfény 

E  szép világban van sok-sok árnyék 

Remélem látjuk még egymást 

Szeretlek téged kedves pajtás.
fi

A m  sors messze visz egymástól minket.

M it együtt éltünk át ne feledd!

Igen a búcsúz ás nagyon nehéz, de 

Talán - e vers visszaidéz.

Mondd, emlékszel a közös játékokra,

A  labdázásra az udvaron?

Gyakra jut majd eszedbe az emlékek sora 

A  padok, a tanárok a kis diákszerelmek 

M íg élsz, el nem feleded soha.
fi

íg y  váljunk most el, abban a 

Reményben, hogy 

Találkozunk még az életben 

Am it most írtam komolyan gondolom 

M ég pár szó, s abba is hagyom.

Boldog legyen életed ezután 

Úgy hiányzol majd nekem 

Csak pár nap s elválnak útjaink 

S  tán soha nem találkozol már velem.fi
Úgy könnyezik szemem 

Zokogva intek búcsút 

O , hogy ver a szivem...

Utunk nem tudjuk még hová vezet 

Légy boldog diáktárs, Isten veled!

írta: Kovács Terézia 
8. a.

1. sz. Ált. Iskola

Rejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
Nagyon köszönjük a sok jó megfejtést, amely a májusi rejtvényre 
érkezett. Sorsolás útján döntöttük el a sorrendet. A szerencsés nyer
tesek:

I. Baranyai János Aszód, Bocskai u.
II. Kun Beáta Aszód, Kossuth L. u. 42.

III. Szalay Attila Aszód, Falujárók u. 5/3.
Különdíjat kap a nagy részletes és alapos megfejtés-kidolgozásért 
Ujmor Mónika Iklad, Kossuth L. u. 50.
A nyertesek jutalmukat a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 
Művelődési Házban vehetik át. Aszód, Szabadság tér 10. 
JÚNIUSI REJTVÉNY
1. feladat
Az irodalomban és a történelemben sok olyan személyiség van, 
akinek a nevéhez szorosan kapcsolódik egy másik személy neve. 
Például, ha azt halljuk Csongor, máris mellé mondjuk a Tünde 
nevet. A két név: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály verses 
drámájának címszereplői. Tehát ők költött személyek. Az élők kö
zül pld. Petőfi Sándor nevét hallva Szendrey Júlia jut eszünkbe, 
mint a költő felesége és sok versének ihletője. Feladat tehát a 
következő: a felsorolt nevek mellé a megfelelő párt kell kitalálni. 
Csak női nevek jöhetnek számításba.
1. Othello —..............................
2. Hunyadi János — .................
3. Antonius — ...........................
4. Rómeó — ..............................

5. Ady Endre — ........................
6. Ádám — .................. ..............
2. feladat
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre.
1. Ki volt az „Isten ostora” ?
2. Ki volt Paliasz Athéné?
3. Hányadik században élt Mátyás király?
4. Melyik évben volt az „aradi 13” kivégzése?
5. „Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt...”
Kinek a verséből idéztünk? Mi a vers címe?
A megfejtéseket kérjük legkésőbb július 20-ig eljuttatni a Vé
csey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házba. Cím: 
Aszód, Szabadság tér 10.
Csak a határidőre beérkezett megfejtéseket tudjuk elfogadni.

Pardi Lászlóné
A gyermekrejtvény szponzorai:
Harajka Jánosné Aszód, Dózsa György út 
Pásztor Attila Aszód, Hunyadi u.
Hévizcoop Bt 
KEDVES GYEREKEK!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy december vége felé egy műsorral 
egybekötött délutánra meghívjuk mindazokat a gyerekeket, akik 
beküldtek a gyermekrejtvényre megfejtéseket, és közöttük szép 
ajándékokat fogunk kisorsolni. Tehát érdemes fáradozni, gondol
kodni a megfejtéseken, és azokat eljuttatni hozzánk

Pardi Lászlóné 
V.K. Heő. és Városi Műv.Ház
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Arcot adni a bűnelkövetőnek
É js z a k a i p o r ty a  a  p o lg á rő r ö k k e l

Azt hiszem, hogy a riportkészítések so
rában egy ideig a legemlékezetesebb ese
mény marad számomra az Aszódi Városi 
Polgárőr Csoport, egyik szombat éjjeli 
portyázásán való részvételem. Bár meghí
vásuk időben érkezett el hozzám, mégis a 
lehető legnagyobb erőfeszítésembe került, 
hogy este 9 órától kezdve, másnap hajnali 
3 óráig, velük együtt járhassam az ellen
őrző kőrútjukat.

Ám, mielőtt erre sor került volna, Sze- 
noránszki Ferenc polgárőr-parancsnok, és 
helyettese Kvaka István, megtartották az 
ilyenkor szokásos eligazítást a férfi és a 
női csoportnak egyaránt. A régi művelő
dési ház egyik kisebb irodahelyisége pil
lanatok alatt megtelt dohányfüsttel, míg a 
feladatokat kiosztották, bizonyítva ezzel 
is: a járőrözés, figyelés feszültségeket hal
moz fel a munkáját végző polgárőrben. 
Ám a kellőképpen átgondolt feladatterv 
ismertetése szinte pillanatok alatt lezajlott, 
így rövidesen mindeki a maga megszokott 
kisebb társaságával indulhatott neki a fel
adatok végrehajtásának. Magam már jó 
előre a női csoporthoz kéredzkedtem, mert 
feltétlenül kíváncsi voltam arra, vajon 
miért vesznek részt az említett csoport 
munkájában a gyengébb nem képviselői 
is. Azonban az idő könyörtelen előrehala
dása miatt, nekik a tevékenységüket már 
meg kellett kezdeniük, magam meg né
hány szót kivántam váltani Szenoránszki 
Ferenccel, így csak a második ellenőrző 
körúton csatlakozhattam hozzájuk.

A csoportvezető és helyettese, kíváncsi 
kérdéseimre válaszolva elmondták, hogy 
még 1989-ben 14 fő részvételével szer
vezték meg városunkban az önvédelmi 
csoportot, egyrészt a megromlott közbiz
tonsági, másrészt a betörések és lopások 
számának az emelkedése miatt. Hogy 
mennyire megérezték e szervezet szüksé
gességének a létrehozását, bizonyítja a 
tény: a kezdeti létszám jelenleg 38 főre 
bővült, többségükben férfiak, de már 
nyolc asszony is csatlakozott hozzájuk. 
Szóba került a lemorzsolódás kérdése is. 
— Ez nem jellemző, de a különböző csa
ládi okok, és az éjszakázás, valamint az 
egyéb munkahelyi problémák részben itt 
is éreztetik a hatásukat. — fűzte hozzá 
Kvaka István. Fájó pontként említette meg 
Szenoránszki Ferenc a továbbiakban, 
hogy az értelmiségiek valahogyan elkerü
lik őket, pedig a jövőben mindenfélekép
pen számítani szeretnének az ő 
tevékenységükre is. A jelenlegi 6 csoport 
tagjai általában baráti közösségekből szer
veződnek. S ez a kényszerű éjjeli együtt- 
létkor igen fontos szempont, hiszen

köztudott, hogy polgárőrnek lenni szigorú 
kötelezettséget jelent, és nem előnyöket. 
— Ezt mindenkinek tudomásul kell ven
nie! A mi feladatunk, hogy a rendőrséggel 
együttműködve segítsünk gondoskodni a 
rendről és a nyugalomról a vársunkban. 
Fegyverünk nincs, saját gépkocsijainkon 
járőrözünk.

A csoportok szolgálati beosztását a cso
portvezetők állítják össze. Magam azt 
döntöm el, hogy melyik csoport, melyik 
nap, s hová megy ellenőrizni. Havonta 1 
szolgálat kötelező, de inkább a kétszeri 
teljesítés a jellemzőbb.

S ha már szó esett a női csoportról: 
többségükben olyan asszonyokról van 
szó, akiknek férjük is polgárőr. — ő k  
egyébként 1992-ben lettek annyian, hogy 
önálló csoportot alkothattak. A 92-es év 
azonban más újdonságot is eredményezett 
a csoportban. A gyakorlat és a szükség 
hozta, hogy együttműködési szerződést ír
tak alá a Pest megyei, valamint a Gödöllői 
Rendőrkapitánysággal. Ennek értelmében 
esetenként közös járőrözést tartanak rend
őrrel együtt Aszód város területén. Az az
óta eltelt idő is bizonyította: ez a 
kezdeményezés helyén való vo lt Mind a 
két szervezet tagjai szívesen vesznek részt 
ebben a sajátságos feladatban Éppen en
nek köszönhetően olyan személyes, és 
mondhatni, bajtársias kapcsolat alakult ki 
az aszódi rendőrállomás rendőreivel, mint 
még soha.

A személyi, és a szervezési kérdéseken 
túl, óhatatlanul szóba kerültek az anyagi 
eszközök. Hiszen, mint az előbbiekben 
utalt már Szenoránszki Ferenc arra, a já 
rőrözés saját gépkocsijaikkal történik. — 
A felmerülő benzinköltséget a Városi Pol
gármesteri Hivatal fizeti, de sokan még a 
saját zsebükből is megtoldják a plusz ki
adásokat így a szponzorok jóvoltából vi
szonylag zökkenőmentesen autózhatunk 
éjjelenként. Ez egyébként nem jelenti azt 
hogy céltalanul fuvarozgatunk ide-oda. 
Mind a Hivatalnak, a szponzorainknak is 
(névszerint: Laukó Józsefnek és feleségé
nek, valamint Laukó Péternek és Gólya 
Imrének) kilométerre elszámolunk. Azt 
azonban nem mérhetjük semmiféle anya
giakkal, hogy Aszód város belterületén 
igen kicsi az esélye a különböző erőszakos 
bűncselekményeknek. — Jogosan hisz- 
szük: ebben nemcsak a helyi rendőrség
nek, de nekünk is oroszlánrészünk van.

Szinte a végszóra érkeztek meg az első 
kőrútjukról a női csoport tagjai, akik szó
beli jelentéssel adták át — közöttük csak 
tréfásan becézett csoportvezetőjüknek — 
Szenyornak, ellenőrzésük során nem ta

pasztaltak rendellenességet. Néhány perc 
pihenő után újra megindultak.

Csobán Tibomé csoportvezető készség
gel invitált maga mellé, Daciájának az 
„anyósülésére” . Magam azonban inkább 
Papp Lászlónénak engedtem át a helyet. 
A hátsó ülésen Nagy Lajosné és Budai 
Istvánné társaságában keztük meg a figye
lőszolgálatot. S míg az alig harminc kilo
méteres sebességgel „száguldó” autó 
ablakaiból feltárult az éjszakai Aszód éle
te, megtudtam, ez a legkedvezőbb sebes
ség az utca kétoldalán lévő üzletek 
ajtajainak, és a kirakatok mögötti területek 
megfigyelésére. — Természetesen ez nem 
zárja ki azt, hogy hátulról be ne menjenek 
illetéktelenk! —  fakad ki Nagy né, mint 
ezt legutóbb is tették egy újonnan meg
nyílt Fő utcai üzletnél. S míg újabb uti- 
célunk felé közelítettünk, újra feltettem az 
írásom elején kifejtett kérdéseimet. A 
készséges válaszok sorát Nagy Lajosné 
kezdte, aki szenvedélyesen hangoztatta: 
nemcsak a férfiak privilégiuma lehet 
Aszód közbiztonságának a kérdése, ha
nem mindannyiunké, köztük a nőké is! — 
S ezért mi is akarunk valamit letenni a 
képzeletbeli asztalra! Papp Lászlóné meg
toldotta azzal, hogy mivel neki is van kis
korú gyermeke, reméli, annyira meg fog 
erősödni a későbbiekben a közbiztonság, 
hogy szinte mindenütt biztonságos lesz az 
esti közlekedés öregnek és fiatalnak egya
ránt. Szavainak igazát erősítette meg Cso- 
bánné is, akinek két kiskorú gyermeke 
maradt otthon. Budainé immár másfél esz
tendeje gyesen van otthon. Az ő férje szin
tén polgárőr. — Az én kisgyermekem még 
nem érzékeli azt, ha eljövök otthonról. 
Azonban nemcsak az otthon maradt nagy
mama miatt, hanem mások biztonságának 
a védelmezése miatt is szeretem ezt a 
munkát Mire a körkérdés végére jutot
tunk, elérkeztünk a Gázcsere-telephez. Az 
ajtózárakat szerencsére érintetlenül talál
tuk. Csakúgy a Tüzép zárait is. Ámbár 
nem szívesen lennék jogtalan behatoló 
oda, mert bizonyára megszaggatnának a 
benntlévó kutyák, amelyek most is élesen 
csaholva adták nemtetszésüket a váratlan 
látogatásunknak.

Az utunk ezután a katolikus templom 
megkerülésével, a Határ út felé folytató
dott. Szerencsére minden csendes volt, 
csakúgy a hasonló nevű utcában is. Mi
előtt a kiindulási helyünkre visszatértünk 
volna, benéztünk a rendőállomásra is. Az 
aznapi éjjeli ügyeletes: Molnár László

folytatás a következő oldalon!
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rendőr őrmester elégedetten nyugtázta a 
ndi csoport megjelenését, de a szolgálat
ban nincs helye a baráti beszélgetésnek, 
ezért továbbindultak a gyengébb nem kép
viselői. Még ugyanott futottam össze az 
ügyeletes férfi csoport tagjaival: Szeno- 
ránszki Ferenccel, Kvaka Istvánnal, és 
Molnár Józseffel. Mive a Trabant csak 
négyszemélyes, negyedikként magam ül
tem a hátsó ülésre. Pótlólag megtudtam, 
hogy az önvédelmi csoport 1993. július 
1-tól belép az Országos Polgárőr Szövet
ségbe, s ezzel már hivatalosan is az lesz

a nevük, amelyet az írásom elején leírtam: 
Aszódi Városi Polgárőr Csoport. S míg a 
már megszokott 30 kilométeres tempóvei 
cserkésztük be az Újtelep utcáit, Kvaka 
Istvántól megtudhattam, hogy őt szintén 
az kényszerítette ki az éjszakai utcára, 
mint Szenoránszki Ferencet: jelenlétükkel 
megrettenteni azokat, akik mindeddig arc
talanul csinálták a különböző bűncselek
ményeiket

Hajnali 2 óra felé találkozhattam egy 
olyan járőröző párral is, akik a 92. évi 
szerződés értelmében végezték ellenőrző

^tevékenységüket. Mint Mészáros Endre 
rendőr őrmester és Budai István polgárőr 
elmondták, immár többszöri alkalommal 
vágnak együtt bele a járórtevékeny ség ük
be. Szívesen végzik ezt a munkát, köl
csönösen számítanak egymásra, jóban 
rosszban egyaránt. Ugyanerről erősített 
meg Nagy István rendőr főtörzsőrmester 
is, aki az időközben letett Trabantja mel
lől, Kvaka Istvánnal együtt indult új kőr
útjára. Bele, a városkörnyéki éjszakába.

Kovács István

Mas^nyik Károly:
Kérlek, mondd el (Anyámnak)

Kérlek mondd el mi bánt,
Kérlek mondd el már.
Kérlek mondd el mi bánt,
Kérlek mondd el már.

Gyerekkoromban vígan daloltál,
Ha beteg voltam engem ápoltál.
Kérlek mondd el már,
Kérlek mondd el mi bánt.

Engem megszültél, s életre segítettél,
Tudom nehezen, de felneveltél.
Már senki sem mondott reményt,
Az életbe mégis vissza tértem én.

Engem megszültél, s életre segítettél,
Ha beteg voltam engem ápoltál.
Én lassan felnőttem,
Tőled messze kerültem.

Hisz te ápoltál engem anyám,
Nem engedtél el engem korán.
S most tudom valami bánt,
Kérlek meséld el már.

Ki bántott téged,
Mi bánt mos téged.
Kérlek meséld el nekem,
Ha tudok segítek én neked.

Hisz eddig te vigyáztál rám,
S most már én vigyázok rád.
Hisz felneveltél engemet,
Áldom érte két kezed.

Nem hagytad, hogy elmenjek túl korán,
Hisz tudom szükséged volt még rám.
Hát kérlek most beszélj,
Semmitől se félj.

Hisz most én ápollak tégedet,
Ahogy te ápoltál engemet.
Tudom szived irányomban csupa jóság,
Csak én voltam, néha rossz hozzád.

Hát most mondd el, mi bánt téged,
Kérlek mondd el már nekem.
Ha tudok segítek,
Ha tudok segítek.

Mint valamikor régen, Te segítettél nekem.
Most megpróbálok és segíteni,
Hisz mást úgy sem tudok tenni.

Nem tudom, mindazt vissza adni,
Amit te sok éven át adtál.
Nem tudom, mindazt visszaadni,
Amit te sok éven át adtál.

Ha gondjaim voltak,
Mellettem álltái.
Ha valami nyomta szívemet,
Te megbeszélted énvelem.

Most pedig én kérlek,
Mondd el mi bánt.
Most pedig én kérlek,
Mondd el már.

Hát most mondd el, mi bánt téged,
Kérlek meséld el nekem.
Kérlek mondd el mi bánt téged, 
ha tudok segítek neked.

Agyvérzés után Budakeszin

„ Rossz szomszédság 
török á to k ”

Hiányosak a rendeleteink vagy csak nem figyelünk egymásra?
„Az én házam, az én váram” szemlélet városunkban igen érdekesen nyil
vánul meg esetenként. Sokan úgy érzik, hogy a portájukon azt csinálnak 
amit akarnak. Tarthatnak japán kakast, kiről tudjuk, hogy kukorékolására 
kel fel a nap, illetve a szomszédok, tarthatnak százával sertést, kik ha jól 
érzem és érzik még pár százan nem Párizsban a Rivoli Boulewardon vá
sárolnak parfümöt, tarthatnak borjú nagyságú kutyát szabadon, ki kora 
esti sétálókat téríthet el megszokott útjáról vagy ha úgy hozza sors boríthat 
föl kerékpáros gyereket, zavarhat meg postást, ugathat egész éjszaka még 
a hold úgy nem gondolja, hogy elég és inkább bebújik egy felhő mögé. 
Tovább trágyázhatnak a szomszéd fala mellé csábítva a kis legyeket, kik 
előszeretettel tanyáznak a vajas zsömlétől kezdve a székelykáposztáig így 
csempészve be kórokozókat a gyanútlan étkező szervezetébe. Vagy mos
hatják autójuk motorját az utcán szabadon, hol lassan egy olajfinomító is 
megélne szépen.
Vagy a megépült csatornahálózatba nem kötteti be a háztartása levét, így 
fürkész földalatti ereken keresztül tovább fertőzheti a környezetet, stb. 
Igen, sajnos ide jutottunk. Ide juttat az a felfogás, mely félreismeri, rosszul 
értékeli a demokráciát. Szándékosan vagy szándék nélkül, jelen pillanatban 
még mindegy.
Baden-Würtembergben (Németország) hétvégén a 8 óra előtt ugató kutya 
gazdája megbírságolható, az állat csak kennelben tartható, hétvégén zajos 
munka nem végezhető, a környezetszennyezés komoly szakciókkal szabá
lyozott, ahol csatorna épül, ott nincs variálás, mindenkinek be kell kötni 
(a rászorulókat segíti a helyi Ökormányzat), állat csak a település szélén 
tartható, stb.
Elgondokodtató —  mivel a fölsorolt példák Aszódon estek meg — , hogy 
városunk vezetése lépéseket tegyen, esetleg felülvizsgálja korábbi szabá
lyait és a meghozott rendeletek szellemében vezesse lakóhelyünk népét. 
Nyilván a rendelet önmagában kevés, azt be is kell tartatni.
Annak érdekében, akik betartják!

Asztalos Tamás


