
ASZÓ D VÁROS HAVILAPJA 2 0 ,-  Ft

MEGJELENIK M INDEN H Ó NAP UTOLSÓ HETÉBEN

1993. s ze p te m b e r 11-én 10 ó rak o r 

A sz ó d o n  a  S zab ad ság  té ren  

ü n n e p li

a  40. G a lg ^  V ezetésb iz to sító  E zred  

m e g a lak u lá sán a k  30. év fo rd u ló já t 

a  k a to n a i e sk ü v e l egybekötve.

K ö zrem ű k ö d ik :

H o n v é d  M űv észeg y ü ttes .

Látogatás: szeptem ber 4.15-18 óra, 

szeptem ber 5 .9 -12  óra.

FELHÍVJUK
Kedves Olvasóink figyelmét,

hogy az Aszódi Tükör előfizetői között 
-  legalább fé lév es elő fizetés esetén -  

1993. decemberében 

sorsolást tartunk.

A  szerencsés előfizetők  
a következő ajándéktárgyakat nyerhetik:

-  a Ferromechanika Ipari Szövetkezet 
5000 Ft értékű ajándékát, 

m elyet a Bútorüzletben lehet kiválasztani,
-  a Petőfi M úzeum

Vára(o)sképek cím ű m űvészi metszetsorozatát 
(három csomag, egyenként 800 Ft).

A z előfizetők és az újság érdekében 
várjuk

mindazok felajánlását, akik fontosnak tartják 
Aszód város havilapját!

Augusztus 20. -  Ökumenikus istentisztelet

A tartalomból \
2. Múltról a mának — In memóriám

1939. szeptember 1.
3. “Aszód városért”

4—5. Önkormányzati hírek
6. Eseménydús és eredményes vakáció
7. Aszód példát mutatott

Augusztus 20., 12.00 óra, 2000 méter
8—9. Aszód Fesztivál 1993. képekben

10. A Doktor úr
Egy emlékezetes esemény

11. Vendéglátók
12. Augusztusi riport: Dr. Asztalos István
13. Gázgyújtás Aszódon

14—15. A V.K.H.V. Művelődési Ház
programjai, tanfolyamai, felhívásai
“Meghalt a gitáros, felszállt ezer lepke...

16. Hirdetések J

Az Aszódi 
Tűkor 

hirdetési 
díjszabása

Apróhirdetés: 
1/8 oldal:
1/4 oldal:
1/2 oldal:
1 oldal:

1 0 -  Ft/szó 
2 5 0 ,-1 1 
5 0 0 ,-1 1 

1000,-11 
2000,-1 l

Külön betétlap: 4000,- Ft

(A / árak a 25 '/< ÁFA-t 
nem tartalmazzák.)



2 ASZÓDI

a A

“MÚLTRÓL A MANAK”
IN MEMÓRIÁM -1939. szeptember 1.

1939. szeptember 1. napjával kezdődött az a minden idők 
eddigi legnagyobb háborúja, amelyet II. világháborúként tart 
emlékezetében az emberiség.

Előzményeiről, csatáiról, majd a befejezését követő évek- 
ről-évtizedekről könyvtárnyi irodalom áll az érdeklődők ren
delkezésére. Sőt! Újabb és újabb adatok látnak napvilágot a 
ma már feltárható dokumentumok alapján, s ezek várhatóan 
még folytatódni fognak.

A II. világháború minden vonatkozásában más volt, mint 
az I világháború. Nem csupán abban különböztek egymástól, 
hogy óriásit fejlődött a technika, hanem abban is, hogy az új 
haditechnikai eszközök hatalmas tömegben jelentek meg a 
hadszíntereken -  földön, vízen, levegőben - ,  és hatásaikban 
minden képzeletet felülmúltak. Azonban nemcsak a tehnikai 
eszközök tömege jelentette a másságot, hanem az a kegyet
lenség, amellyel ezt a háborút vívták!

Az I. világháborúban még fellelhető volt a “lovagiasság” a 
szembenálló feleknél, a II. világháború során ez teljesen 
ismeretlenné vált.

Főbb összehasonlító adatok a két háború vonatkozásában:
I. világháború II. világháború

Ossz. hadilétszám: 75 millió 110 millió
Elesett 10 millió 32 millió
Sebesült 20 millió 35 millió
Koncentrációs táborokban elpusztult 12 millió
Járványokban stb. 10 millió ?
Résztvevő államok 33 ország 61 ország
Gyártott harckocsi k b .1000 db 287.000 db
Gyártott löveg 7 1.041.000 db
Gyártott repülőgép pár ezer db 653.000 db
Hadi kiadás 208 milliárd $ 1350 milliárd $

(a háborús károkkal egytltt)

Mindez a XX. század első felében zajlott -  nem kímélve az 
emberéletet, az emberiség ezideig megtermelt értékeit. 
Ugyanakkor sem az I., sem a II. világháború nem oldott meg 
semmit, sőt újabb, napjainkban is érezhető és ki tudja, meddig 
vajúdó problémákat konzervált Közép- és Kelet-Európa nem
zetei számára.

“A háború túl komoly dolog ahhoz, hogy a tábornokokra 
lehessen bízni” -  mondta Clemenceau 1919-ben. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy ahhoz is túl komoly, hogy politi
kusokra lehessen bízni!

Vajon hányán maradtak közülük életben?

A Magyar Királyság akkori területét a ü . világháború köz
vetlenül 1944. április 3-án érte el, amikor is első ízben jelentek 
meg az angolszász légierő gépei, ezideig soha nem tapasztalt 
tömegekben. A bombázás ettől kezdve folyamatos volt egé
szen október végéig, amikor is a szovjet légierő vette át a 
légteret. Az angolszász légierő mintegy 24.171 tonna bombát 
dobott elsősorban a nagyobb településekre, vasúti csomópon
tokra és általában katonai célokra. E támadássorozatok már 
érzékeltették, hogy hamarosan bekövetkezik a szárazföldi 
hadműveletek időszaka is.

Bekövetkezett! 1944. július második felében a Vörös Had
sereg élei elérték a Keleti Kárpátok vonalát, Kőrösmezőnél.

A Horthy-féle kiugrási fordulat egy halvaszületett, elvetélt 
elgondolás volt. A Szálasi vezette kormány a megmaradt 
országrészeken olyan erőszakos mozgósítást hajtott végre, 
melynek következtében a m  királyi hadsereg állománya az 
ezideig soha nem tapasztalt létszámban, elérte az 1.071.751 
főt. 1945. február 2-án a fegyverzete minimálisra csökkent -  
harckocsija egyáltalán nem volt, 42.333 db puskával, 1290 db 
golyószóróval és 274 db löveggel rendelkezett csupán. A 
fegyvertelenné vált hadsereg ellenállásra képtelen volt, miál
tal veszélyeztetettsége is növekedett.

A szárazföldi hadműveletek a m. kir. területén nyolc hóna
pon keresztül folytak, különösen intenzívek voltak a debrece
ni, a budapesti és a Dunántúlon folyt harcok. A budapesti 
hadműveletek három hónapja során (1944. okt. 15. -  1945. 
febr. 13.) a Pest megyei (alapvetően a Budapest környéki) 
települések különösen sokat szenvedtek a fronthatások követ
keztében. E hatásokba jelentősen belejátszottak a frontvona
lak mögött tartózkodó szovjet katonák, kiknek egyrésze sokk
ban tartotta a települések lakosait.

Az I. világháború során az aszódi járás 12 településének az 
embervesztesége elesett, eltűnt katonákban jelentkezett (a 
polgári lakosságnak embervesztesége nem volt).

Elesett, eltűnt katona Hadiözvegy lett Hadiárva lett 
734 fő 212 fő kb. 170 fő

Ugyanez a veszteség teijedelmében és minőségében más
ként jelentkezett a II. világháború során, ugyancsak az aszódi 
járás 12 településére kivetítve:______________________

Személy Férfi Nő Gyerm.össz.
Különböző tronton elesett, eltűnt 412 —  — 4T2
Hátországban meghalt, felrobbant stb. 174 62 72 308
Német haláltáborban 138 152 62 352
Szovjet hadifogságban, kényszermunkán 148 1 - 149
Összesen: 872 215 134 1221

Megjegyzés: Az adatokban Boldog is szerepel, m á t 1950-ig az aszódi járáshoz tartozott.

A II. világháború hadiözvegyeinek és hadiárváinak száma 
egyelőre nem ismert, mint ahogy nem ismert a hadirokkanta
ké sem.

Úgy érzem, hogy ez az igen vázlatos áttekintés érzékelteti 
a XX. század elején lefolytatott két világáború súlyosságát, 
talán intelmet szolgáltat arra is, hogy ezt a felelőtlenséget nem 
szabad elkövetni a jövőt illetőn!

Jusson eszünkbe az alábbi felirat, amely egy angliai város
ban álló ismeretlen katona emlékművére van felvésve: 

“ELKÜLDTÉTEK, HALJON MEG ÉRTETEK,
HA LÁTNÁ MOST, SZÓLNA: NEM ÉRTE MEG!”

(Wystan Hugh Anden)

Bank László
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Aszód Város Képviselőtestülete 
1992-ben “Aszód Városért” kitüntetést 
alapított. 1993. augusztus 20-án a Pod- 
maniczky-kastély terasza előtt, a lom
bos fák árnyékában megrendezett álla
mi ünnep keretén belül tartott ökume

nikus istentisztelet alatt, a kenyérszen
telést megelőző emelkedett pillanatok
ban Bagyin József, Aszód polgármes
tere átnyújtotta Wendelin Imhof, 
Obemburg polgármesterének az 
“Aszód Városért” kitüntetést. Az okle
velet és a hozzátartozó emlékplakettet 
első alkalommal ítélte oda városunk 
Képviselőtestülete.

Bagyin József köszöntő beszédében 
hangsúlyozta a két város testvérkapcso
latának kialakításáért, ezen belül első
sorban a két város fiataljainak a támo
gatásában kifejtett munkájáért szavazta 
meg a Képviselőtestület e megtisztelő 
kitüntetést, a Majna-parti város Polgár- 
mesterének.

A kapcsolat 1991 szeptemberétől 
számítható -  folytatta ünnepi beszédét 
Bagyin József. -  Ez idő alatt ellátoga
tott egymáshoz a két település képvise
lőtestülete. A Frankfurt amMain-tól 50 
km-re és Budapesttől 40 km-re fekvő 
kisvárosok közötti távolság közel 1000 
kilométerét már több ízben tették meg 
obemburgi és aszódi polgárok egya
ránt.

Látogatást tett városunkban az 
obemburgi Vöröskereszt- és a katolikus 
egyházközösség küldöttsége, az evan
gélikus gyülekezet képviselője, sok fia
tal, a városi zenekar és a táncegyüttes. 
Ezen kívül sok-sok személyes találko
zás történt az ismerősök között.

A mi fiataljaink közül is sokan elju
tottak német testvérvárosunkba. Sátor
táborozásban vettek részt, majd csalá
doknál töltöttek egy hetet. A Petőfi Mú
zeum kiállítással mutatkozott be, 
melynek megnyitóján a Zeneiskola ta
nulói és a bagi Muharay-együttes tán
cosai vendégszerepeitek. A német test
vérváros zenei ösztöndíj át kiteijesztette 
az Aszódi Zeneiskola tanulóira. Idén

tavasszal helyi egyesületek és közössé
gek képviselői látogattak Obemburgba.

Mindezek mellett 1992 őszén hivata
los testvérvárosi szerződést kötött a két 
település.

A legszebb, hogy a 70-80 fős kül
döttségek tagjai mindkét városban 
családoknál kerültek/kerülnek elszál
lásolásra, ezáltal biztosítva, hogy a 
kapcsolat a hivatalos szint mellett ki
szélesedjék a polgárok, főként a fiata
lok között.

Mindehhez Wendelin Imhofnak ott
honában lelkes támogatói vannak, kik
kel együttműködve sikerült mindezt 
megvalósítania. E tartalmas tevékeny
séget igyekezett városunk elismerni a 
kitüntetés adományozásával -  zárta be
szédét Bagyin József.

Az “Aszód Városért” kitüntetés ala
pítását követő első átadásakor az okle
vél és az emlékplakett méltó kezekbe 
került. Bízzunk abban, hogy e szép el
ismerés minden évben hasonló, megér
demelt helyre kerül, és átnyújtásának 
ceremóniája ilyen szép körülmények 
közt történik. (Szerk.)

( -------------------------------------------- \
H IRDETNI

SZÁNDÉKOZÓK,

FIGYELEM

Az Aszódi Tükörben állandó 
hirdetési helyek bérelhetők 
fél és egy éves időtartamra. 
Egy éves hirdetés esetén 10, 
féléves hirdetés esetén 5 % 

engedményt adunk. 
Érdeklődni a

V.K.H.V. Művelődési Házban, 
Pardi Lászlóné

igazgatóhelyettesnél lehet.

/ --------------------------------------- \
Városi Könyvtár

Nyitva tar tás:

Hétfő
13.00 — 15.00 

Kedd
9.00 — 12.00 13.00 — 18.00

Szerda
szünnap

Csütörtök
9.00 — 12.00 13.00 — 18.00

Péntek
9.00 — 12.00 13.00 — 16.00

Szombat
9.00 — 12.00

Beiratkozási díj egy évre: 
felnőtteknek: 60 Ft 

nyugdíjasoknak, diákoknak: 20 Ft

V_____ _______ J

Petőfi Múzeum
Nyitvatartás:

Hétfő
szünnap

Kedd —  vasárnap 
10.00 — 16.00

(November l-tő l március 1-ig 
ügyeleti rend szerint tart nyitva a 
múzeum. Az állandó nyitvatartás 
ez idő alatt szünetel, csupán láto
gatók esetén nyitjuk ki a kiállítást.)

Belépőjegy ára:
gyermek, diák, katona: ingyenes 

nyugdíjas: 10 Ft 
felnőtt: 20 Ft 

tárlatvezetés: 100 Ft 
(Kérjük,

igényüket előre jelezzék!)

V ___________________________
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képvi

selőtestülete 1993. jún ius 28-án rend
kívüli zárt testületi ülést tartott, melyen 
az intézményekben kiírt vezetői pályá
zatok elbírálását tárgyalta meg.

Négy oktatási intézményben került 
pályáztatásra a vezetői beosztás. Ezek 
az alábbiak:
I. sz. Általános Iskola

Aszód, Csengey u. 30.
II. sz. Általános Iskola

Aszód, Rákóczi u. 3.
I. sz. Napköziotthonos Óvoda

Aszód, Benedek út 1.
Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola

Aszód, Hatvani út 3.
1. napirendi pontként az Aszódi II. sz. 

Általános Iskola vezetői állására kiírt 
pályázat került elbírálásra.

Á pályázatra 1 pályamunka érkezett.
Aszód Város Képviselőtestülete a

II. sz. Általános Iskola meghirdetett 
pályázatára beérkező pályázat alapján 
Jeney Lászlónét megbízta a II. sz. Ál
talános Iskola igazgatói feladatának 
ellátásával 1993. augusztus 1-től. A 
228/1992. (XII.22.) OKT. sz. határo
zat alapján vezetői beosztásban része
sül.

2. napirendi pontként kerültek meg
tárgyalásra az I. sz. Általános Iskola 
igazgatói állásának meghirdetésére be
érkezett pályázatok.

A pályázati felhívásra 3 pályázat ér
kezett.

Aszód Város Képviselőtestülete az I. 
sz. Általános Iskola meghirdetett pályá
zatára beérkező 3 pályázat elbírálása 
után Kommámé Gerőcs Editet megbíz
ta az I. sz. Általános Iskola igazgatói 
feladatának ellátásával 1993. augusztus 
1-től. A 228/1992. (XÜ.22.) OKT. sz. 
határozat alapján vezetői megbízása 
magasabb vezetőnek minősül.

3. napirendi pontként az I. sz. Napkö
ziotthonos Óvoda vezetői állására beér
kező pályázatokat bírálta a Testület. A 
kiírásra 3 pályamunka érkezett.

A Képviselőtestület az I. sz. Napkö
ziotthonos Óvoda meghirdetett pályá
zatára beérkező 3 pályázat közül Ba
logh Jánosnét megbízta az I. sz. Napkö
ziotthonos Óvoda vezetői feladatának 
ellátásával 1993. augusztus 1-től. A 
228/1992. (XII. 22.) OKT. sz. határozat 
alapján vezetői beosztásban részesül.

4. napirendi pontként tárgyalta a 
Képviselőtestület a Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakközépiskola 
vezetői állására kiírt pályázatra beérke
ző pályázatokat.

Á pályázatra 2 pályamunka érkezett.
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor 

Gimnázium és Gépészeti Szakközépis
kola meghirdetett vezetői állására beér

kezett 2 pályázat közül Frajna Miklós 
pályázót bízta meg a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépis
kola igazgatói feladatainak ellátásával 
1993. augusztus 1-től. A 228/1992. 
(XII. 22.) OKT. sz. határozat alapján 
magasabb vezetői beosztásban része
sül.

Aszód Város Képviselőtestülete 
1993. június 29-én tartotta soron követ
kező ülését, melyen az alábbi napirendi 
pontok kerültek megtárgyalásra:

1. A Képviselőtestület 1993. II. félévi 
munkaterve. A Képviselőtestület az 
1993. II. félévi munkaprogramot az el
hangzott kiegészítésekkel együtt elfo
gadta.

2. Bizottságok II. félévi munkaprog
ramja.

A Képviselőtestület a bizottságok 
munkaprogramját tudomásul vette.

3. Aszód, Kossuth L. u. 1. sz. alatti 
ingatlan értékmegállapítása. A Képvi
selőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 10. 
sz. alatti 1 lakásos épületPANNON-IN- 
VESZT BT. által való felértékelését tu
domásul veszi, azt elfogadja. Az üzlet- 
helyiség eladását a Képviselőtestület 
felfüggeszti a helyiség jogerős igénybe
vételi eljárásának lefolytatásáig.

4. Aszód, Rákóczi u. 12. sz. alatti 
ingatlan értékmegállapítása. A Képvi
selőtestület a PANNON-INVESZT BT. 
által benyújtott értékbecslést az Aszód, 
Rákóczi u. 12. sz. alatti ingatlanra elfo
gadja, s tudomásul veszi.

5. Aszód, Falujárók útja 5/22. sz. 
alatti ingatlan értékbecslése, felértéke
lése.

A Képviselőtestület a Falujárók útja 
5/22. sz. alatti épület értékbecslését, fel- 
értékelését tudomásul veszi, azt elfo
gadja. A Képviselőtestület utasítja a 
Polgármestert, hogy az épületek lakóit 
lakógyűlés keretén belül tájékoztassa az 
épület statikai hibáinak javítási lehető
ségeiről. Amennyiben a lakóközöség az 
Önkormányzatra hárítja a hibák kijaví
tását, úgy ennek elvégzése után az épü
let újraértékeléséről kell gondoskodni.

6. Aszód, Falujárók útja 5/23. sz. alat
ti ingatlan értékbecslése, felértékelése.

A Képviselőtestület a Falujárók útja 
5/23. sz. alatti épület értékbecslését, fel- 
értékelését tudomásul veszi, azt elfo
gadja. A Képviselőtestület utasítja a 
Polgármestert, hogy az épületek lakóit 
lakógyűlés keretén belül tájékoztassa az 
épület statikai hibáinak javítási lehető
ségeiről. Amennyiben a lakóközöség az 
Önkormányzatra hárítja a hibák kijaví
tását, úgy ennek elvégzése után az épü
let újraértékeléséről kell gondoskodni.

7. Aszód, Benedek út 5. sz. alatt lakó 
Kolozsi Bálintné kérelme.

Aszód Város Képviselőtestülete özv. 
Kolozsi Bálintné Aszód, Benedek út 5. 
sz. alatti lakos részére a bérlakása mel
lett üresen álló 1 szoba komfortnélküli 
lakást — mint volt tulajdonosnak — 
bentlakóként való értékesítését ki
mondja. A forgalmi érték alapja az 
50/1993. sz. határozatban foglaltak.

8. Dujcsuj Lászlóné Aszód, Falujá
rók útja 5/13. sz. alatti lakos részletfize
tési kérelme önkormányzati lakás meg
vásárlásához.

A Képviselőtestület a kérelmet a La
kásügyi Bizottságnak véleményezésre
átadja.

9. Cservák Tibomé Aszód, Pesti út 6. 
sz. alatti lakos részletfizetési kérelme 
önkormányzati lakás vásárlásához.

A Képviselőtestület Cserván Tibomé 
Aszód, Pesti út 6. sz. alatti lakos kérel
mét nem támogatta.

10. Az Evangélikus Egyház és a Ka
tolikus Egyház támogatása.

Aszód Város Ónkormányzat Képvi
selőtestülete az Evangélikus Egyház és 
a Katolikus Egyház részére templom 
felújításhoz javasolt vissza nem téríten
dő felújítási támogatás ügyében a pénz
ügyi bevételi források megvizsgálását 
rendeli el.
Utasítja a Polgármestert, hogy az ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete 1993. július 20-án tartott 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tár
gyalta meg:

1. Aszód Fesztivál előkészületeiről 
szóló tájékoztató. A Képviselőtestület 
Sztán Istvánnak, a Szervezőbizottság 
elnökének beszámolój át az Aszód Fesz
tivál előkészületi munkáiról elfogadta.

2. Rendelettervezet a szociális igaz
gatás és ellátás helyi szabályairól.

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a 15/1993. (VII. 20.) OR. 
sz. rendeletét a szociális igazgatás és 
ellátás helyi szabályairól elfogadja, s 
jogérvényesnek mondja ki.

3. A köztisztviselők munkavégzésé
ről, a munka- és pihenőidőről, egyéb 
juttatásokról, valamint az illetmény- 
rendszer szabályairól szóló rendelet 
módosítása.

A Képviselőtestület a 16/1993. (VII. 
20.) ÖR. sz. rendeletét az 19/1992. (X. 
20.) ÖR. sz. módosításáról elfogadja, s 
jogérvényesnek mondja ki.

4. MÉH RT. átalakulása.
A Képviselőtestület a MÉH Nyers

anyaghasznosító Állami Vállalat átala
kulását, valamint az ezzel kapcsolatos 
megállapodás-tervezet aláírását tudo
másul veszi, elfogadja.

5. Aszód, Falujárók útja 5/8. sz. alatti 
24 lakásos ingatlan megvásárlása.
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A Képviselőtestület a megvásárlásra 
kerülő Aszód, Falujárók útja 5/8. sz. 
alatti HM-épület lakásainak értékesíté
sére az alábbi feltételrendszert állítja 
fel:
A lakások eladásra felajánlásra kerülnek:

a. ) minőségi cserére várók névjegy
zékén lévő személyeknek

b. ) első lakásigénylők névjegyzékén 
lévő személyeknek

c. ) szolgálati lakást igénylők jegyzé
kén lévő személyeknek

d. ) lakásigénylők nyilvántartásában 
szereplő személyek részére.

A Képviselőtestület utasítja a Polgár- 
mestert, hogy a lakások műszaki felmé
rését végeztesse el. A Képviselőtestület 
a lakások eladási árának megállapításá
nál figyelembe veszi a vételár összegét.

6. “Aszód Városért” emlékplakett 
odaítélése.

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a 8/1992. (VI. 02.) ÖR. sz. 
rendeletében megfogalmazottak alap
ján — első ízben — “Aszód Városért” 
Emlékplakettet adományoz Wendelin 
Imhof obemburgi polgármester részére. 
Az emlékplakett 1993. augusztus 20-án 
kerül átadásra.

7. Schneider Heinzné Aszód, Malom 
köz 9. sz. alatti lakos telekkiegészítési 
kérelme.

A Képviselőtestület a telekvásárlási 
kérelemhez hozzájárult.

8. Gódor József Dány, Pesti út 13. sz. 
alatti lakos kérelme.

A Képviselőtestület Gódor József dá- 
nyi vállalkozó részére — pályáztatási 
eljárás nélkül — az Aszód, Kossuth L. 
u. 4. sz. alatti üzlethelyiség kiutalásához 
abban az esetben járul hozzá, amennyi
ben a jelenlegi bérlő az üzlethelyiség

bérleti jogáról írásban az Önkormány
zatjavára lemond.

A lemondás után a magánvállalkozó
val a bérleti díj megállapítása külön 
egyezség tárgyát képezi.

Laukó Józsefné

E l ő z e t e s

Kővetkező számunkban be
számolókat olvashatnak az 
obemburgi és a ny árádszeredai 
testvérvárosaink aszódi láto
gatásáról, illetve az október 
16-ára tervezett Vállalkozói 
Bál előkészületeiről.

(Szerk.)

DIGITEL HÍRADÓ
Tisztelt Előfizetők!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az új tehrforifeefizetések elfogadásának időpontja miként fog alakulni.
ATéykBzlási Törvény végreh^tási útasMaat még nem szülöttek meg, ezek az utasítások azonban társaságunkra nézve is 

kötelezőek lesznek.
A  Mitúszténumtervezetei.alapján várhatóan maximált vagy fut hatósági áras lesz a telefonhefizetések díja. Ameddig ezek 

nem kerülnek pontosan meghatározásra, addig véleményünk szerűd az előfizetők számára újabb befizetési akciót indítani 
nem szabad, hiszen elképzelhető, hogy a várható rendelkezéssel ellentétes összegeket határoznánk meg,

Ismereteink szerint a Minisztérium szeptember hó folyamán adja ki a végrehajtási utasításokat, melyek megjelenését 
követőm azonnal értesítjük Önöket az újabb befizetési akció megkezdéséről és a befizetési összegekről.

Szándékaink szerint a következő befizetést akció már közvetlenül a DIG1TEL-2Ö0Í Rt. bankszámlájára történne, 
amelyhez a polgármesteri hivatalok számára üres befizetési csekkeket bocsátanánk rendelkezésre. A csekkek és a hozzájuk 
tartozó tájékoztató anyagok előkészítése jelenleg folyamatban van, »z új befizetési akció megkezdésével egyidőben adjuk 
át az Önök részére .

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 
Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állator
vosi ügyelet szeptember havi beosztása az alábbiak szerint 
alakul:

Szeptember 4-én 8 órától szeptember 6-án 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

Szeptember 13-án 8 órától szeptember 15-én 8 óráig
Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51.
Telefon: 62

Szeptember 18-án 8 órától szeptember 20-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62.
Telefon: 207

Szeptember 25-én 8 órától szeptember 27-én 8 óráig
Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

Közterületen árusítók ellenőrzése 
1993. július hónapban 
Aszód Város területén

Július 22. Kondoros tér: 
Falujárók útja: 

Július 23. Kondoros tér: 
Falujárók útja: 
Kenyérgyár előtt:

Július 24. Kondoros tér:

4 román árus elküldve, 
nincs árusítás.
3 román árus elküldve, 
dinnyeárusítás ellenőrzése, 
dinnyeárusítás ellenőrzése -  
az árusítás felfüggesztve. 
Reggel 3.30-tól a piac 
ellenőrzése
a rendőrséggel közösen.
15 külföldi rendszámú 
személyautó elküldve a piac 
területéről. (Érkezésük célja 
az árusítás.)
4 magyar vállalkozó
a közterületről (parkból) 
a piac területére átirányítva. 
17 külföldi árusnak
megtiltva az árusítás.

A rendőrség 3 esetben helyszíni bírságot szabott ki a sza
bálysértőkre.

Kovács Béla 
kér. ell.



ASZÓDI

Eseménydús és eredményes nyári vakáció! 
Eseménydús tanévkezdés, reméljük, eredménnyel!

1993. nyarától kissé tartottunk mi, az 
I. sz. Általános Iskola nevelői. Sok-sok 
gyereket szerettünk volna elvinni tábo
rozni, vakációzni. A kérdés csak az 
volt, hogy miből? A szülők pénztárcája 
egyre vékonyabb, és már májusban az 
augusztus végi tankönyv és tanszercso
magok borsos áraitól rettegtek. A nya
ralás, a pihenés azért jó lenne, ha már a 
családnak nem is megy közösen, de 
legalább a gyereknek... Ha-a családo
kon nem is tudunk segíteni, a gyereke
ken mindenképpen kötelességünk! -  
határozta el nevelőtestületünk. Pályáz
tunk, pályáztunk, -  és kértünk!

Utólag elmondhatjuk, eredménye
sen. Számtalan segítőnk akadt. Kö
szönjük a Polgármesteri Hivatalnak, az 
Aszód Ifjúságért Alapítványnak, a Pest 
Megyei Önkormányzati Alapítvány
nak, a Szerencsejáték Országos Alapít
ványnak a támogatását.

Eljutottunk belőle másfél hétre a bala- 
tonlellei táborba, két hétre a Mecsek ván
dortáborba és másfél hétre a balatoncsi- 
csói vándortáborba. 80 gyermek számára 
sikerült maradandó élményt szerezni!

Segítségünkre siettek a Vöröskereszt 
és a Katolikus plébánia vezetői is. In
gyenes táboroztatást szerveztek gyer
mekeinknek. Külön köszönjük, hogy 
több olyan tanulót segítettek hozzá a 
vakációzáshoz, akik eddig Aszód hatá
rát legfeljebb csak az iskolai kirándulá
sok alkalmával lépték át.

Pályázati eredményeink sikerét bizo
nyítja, hogy a februári tátrai sítáborra is 
sikerült anyagiakat szerezni. A nyári 
kiértékelésen vásárolt sífelszerelések 
tanulóink téli táboroztatásához j áru Inak 
majd hozzá. Bérletüket -  mármint a 
sífelszerelésnek -  máris hirdetjük! A 
befolyt bérleti díjból is szeretnénk hoz
zájárulni a gyerekek téli sítáborához.

Sajnos, tanulóink több mint fele így 
is otthon, és csakis otthon kényszerült 
vakációzni. Értük -jövőre-m ég többet 
kell kémünk. Nem nőhetnek fel gyere
kek százai úgy, hogy egyetlen nyári 
tábori élményük se legyen. Akinek volt 
része az akadályversenyek, az erdei tú
rák izgalmábán, az éjszakai riadóban, 
vagy tábortűz melletti közös éneklés
ben, az élete végéig el nem felejti. A 
hangulat, a varázs nemcsak gyermek

korra, hanem egy életre szól! Ezért vár
juk egyesületek, alapítványok, magán- 
személyek adományait! Minden gyer
mek , legalább kétszer az iskoláskor ideje 
alatt, meg kellene kóstolnia a vakáció 
“csodáját”.

Elmúlt a VAKÁCIÓ! Itt az ISKO
LA! Gyerekként nem bántam volna, ha 
szeptember 1-én rögtön a szénszünet 
jön. De pedagógusként csodálkozom, 
hogy a gyerekek nagyobb része augusz
tus első felétől váq'a az iskolát. (Félre
értés ne essék, nem a tanulást!) A kö
zösséget, a nagy beszélgetéseket, a játé
kot váiják, megúnván az egyedüllétet, a 
35 fokos melegben, besötétített szobában 
a videózást. Kell anyüzsgés.kell aközös- 
ség!

50 elsős tanulónk a legizgatottabb. 
Egyik részük iskola-otthonos és ének
tagozatos osztályba, másik részük pe
dig az alternatív-testnevelés tagozatos 
osztályba fog járni.

Kísérletező kedvű iskola lévén, az 
idén is tervezünk újításokat.

-  Az alternatív testnevelési rend
szerű első osztályunk, most 3. évfolya
mosként sportszakági képzésben része
sül, miután két évig járt úszásoktatásra.

-  A 2. osztályosok is tanulnak idegen 
nyelvet.

-  A 3. osztályos Tolnai-módszerrel 
tanuló gyerekek megkezdik a módszer 
angol nyelvű változatát.

-  A 7-8. osztályos lányokat nem a 
menetmetszés és a vasdarabolás “rejtel
meire” fogjuk oktatni, hanem a háztar
tás fortélyaira, a főzésre, a háztartás 
szervezésére, a varrásra, díszítésre, a 
család összetartására. A hasonló korú 
fiúkat pedig az informatikára, műszaki 
rajzra és a számítógép kezelésére.

Biztosak vagyunk benne, hogy hasz
nos, helyi tanterveink szerint kidolgozott 
elképzeléseink eredményesek lesznek.

A mi iskolánkat az ének zengi be! 
Tagozatunk eredményei ismertek. Mel
lé szeretnénk, az új oktatási törvény 
szellemében, a mindennapos testmoz
gást is bevezetni, a szünetekben, a nap
köziben, a diáksportkörben.

A nevelésben számos segítőnk akadt 
eddig is. A hitoktatásra, az erkölcsi ne
velésre nagy az igény a szülők részéről. 
Már a tavalyi tanévben is órarendbe

iktatottan folyt a hitoktatás, és az idén 
is így tervezzük. Szeretnénk vallástör
téneti, erkölcsi és művészeti szakkörö
ket indítani -  a világnézeti semlegesség 
jegyében -  de erre egy fillérünk sincs. 
A Polgármesteri Hivatal határozata 
alapján, az idei tanévben csakis pén
zért, vagy tanfolyami díjért indíthatunk 
szakkört, tanfolyamot. A jelenlegi ne
héz anyagi helyzetben ezt kevés család 
tudja vállalni.

Iskolánkban csökken a gyermeklét
szám. 20 tanulónkat vettek fel a 6 osz
tályos gimnáziumba Aszódra és Gödöl
lőre. Több kartali szülő -  megijedve a 
tandíjfizetéstől -  gyermekét visszairat- 
ta lakóhelye iskolájába. Létszámunkat 
380—390 főre tervezzük a tanévben. 
Felkészülünk ugyanakkor a 9., majd a 
10. osztály körzeti szintű beindítására 
is. Helyünk, szakmai hátterünk ezt 
megengedi, és egyben kötelez is ben
nünket. Nevelőtestületünkben alig lesz 
változás, mely garancia is egyben a 
szakmai munka folytatására.

Kéijük és igényeljük a szülők, nagy
szülők, a lakosság erkölcsi támogatását! 
Szeretnénk, ha ép, erős gyermekük 
gondjairól tájékoztatnának bennünket, 
örömeiket még szívesebbenhallgatjuk!

Iskolánk működtetője a beszédhibás 
óvodás és általános iskolás gyerekek 
logopédiai ellátásának, városi szinten 
intézményünkben üzemel a városi Ne
velési T anácsadó is.V áijuka3-18 éves 
korú gyermekeket, szüleiket, nagyszü- 
leiket! Szakképzett pszichológus, 
gyógypedagógus, gyermekorvos ad ta
nácsot magatartási rendellenességre, 
bezárkózásra, beilleszkedési gondra. 
Ma már nem szégyen, sőt Amerikában 
drágán megfizetett sikk a pszicológiai 
tanácsadás. Nálunk ingyenes.

Jó tanévet! Sok sikert kívánok nebu
lóknak, pedagógusoknak, szülőknek és 
nagyszülőknek!

Az eredményes és boldog gyermek
kor reményében kéijük és igényeljük a 
felnőttek együttműködését.

Tisztelettel:
az aszódi I. sz. Általános Iskola
nevelőtestülete nevében:

Kommárné Gerőcs Edit 
igazgató

SZERETEM ASZODOT Ez a város születésem helye, 
hol bölcsőmet ringatta 
Édesanyám keze.

Szeretem a gyermekkoromat idézni -  igaz, nem sok volt belőle. Hat éves koromban történt az az aratási jelenet, amitől apéldát vettük. Nagyon örülök, 
hogy ̂ játszottuk augusztus 20-án. Rejn9etn,tnindeo jeteolévőoek tetszett! Akkor a nagyszüleim játszottak benne, azőenű&iikre neveztük Istóknak és 
Máriának a szereplőket Afiatn fölvette a jelenetet videóra, így az unokáim is látni fogják, hogyan étünk, üraiepeMtak 1993-ban.

Szeretnénk egy szüreti bák és egy farsangot is rendezni. Köszönöm arészívevők fáradozását! Továbbáköszonorn a tíztagú zenekarnak és Kiss Bélának, 
kúráid atiz ujjával segített bennünket nótázm!

Nagy Jánosné
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ASZÓD PÉLDÁT MUTATOTT
Gondolatsor a Három Lobogó kapcsán

A magyar nemzet háromszínű lobogója két oldalán Német
ország és Románia nemzeti lobogói függtek, az Aszód Fesz
tivál 1993 színpadának hátterét díszítendő, a kor visszássága
iból kiemelkedni akaró magyar nép ökumenikus gondolkodá
sát jelképezve. Méltó s dicső tanúbizonysága ez népünk 
évezredes létének, európaiságának, számát meghazudtoló 
nagyságának. István királyunk példamutatásának, állam- 
alapításának, országépítésének hagyományát folytató kiállás 
ez, melyet fiához, Imre herceghez írt Intelmeiben így fogal
mazott meg a szentté avatott király:

A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
... "Mert amiként különb-különb tájakról és tartományok

ból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, 
különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez 
az országot díszíti, az udvar fényét emeli s a külföldieket a 
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású 
ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, 
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben 
tartsd, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem má
sutt lakjanak."...

Népünk a kezdetektől fogva befogadta az oltalomkeresőket. 
A honfoglalást követően a besenyőket, majd a tatárok elől 
menekülő kunokat, kiváltságokat kaptak az elsősorban német 
nemzetiségű telepesek, helyet érdemeltek a hegyekből beván
dorló románok, a múlt század közepétől a galíciai pogromok 
elől menekülő zsidók, végezetül napjaink otthontalanjai: szé
kelyek, csángók, románok, horvátok, szerbek, bosnyákok. 
Görög katolikusok, muzulmánok, római katolikusok, ateisták 
-  mindenki. Nincs még egy ilyen ország, mely arányaiban 
ekkora terhet venne a vállára! Hazánknak Európa igen sokat 
köszönhet! Ezen tény túlértékelés nélküli kimondása köteles
ségünk. Történelmi szerepünk ólombetétes tollal lejegyzett

alultaksálása éppoly hiba, mint a divatos magasztoskodó ál
magyarkodás.

Testvérvárosaink -  a németországi Obernburg és a romá
niai Nyárádszereda -  megválasztása s megtartásuk érdeké
ben tett igyekezet emeli Szent István-i rangra Aszódot. Min
den olyan Aszódi Polgár, ki részt vesz ezen példaértékű 
kapcsolattartásban, hazánk, Magyarország falakat, határokat 
lebontó, az emberek közti ellentéteket élező bújtogatók fölé 
emelkedő, Trianon pallérainak szerszámát elvető, világunkat 
a lőporszagú idegengyűlölettől megtisztítani vágyó törekvé
sét támogatja.

A realitást, a békét, az emberi értékeket megbecsülő maga
tartás, a következetes ökumenizmus világunkban nem minden 
esetben talál értő tekintetekre. A közélet felszínén kalózkodó 
hullámlovasok -  bizonyos sajtóorgánumok, bizonyos tömeg
kommunikációs eszközök, bizonyos politikai tömörülések 
stb. -  harsánysága mindent megtesz ezen hit lerombolása 
érdekében. De nekünk Szent István földjén fölnövekvő ma
gyaroknak ezer esztendő után is kötelességünk a hitet s ma
gatartást őrizni, hiszen újra kemény feladatot jelölt ki szá
munkra a Gondviselés: békében tartani Európát. Ne riadjunk 
vissza a kijelentés súlyától! Tekintetünket ne homályosítsa el 
az ön- illetve pártérdekű politikusok, riporterek deformitása! 
Gondoljuk meg: egy helytelen magyar lépés milyen következ
ményekkel járna a fortyogó Közép-Kelet-Európa tűzokádójá- 
nak lábánál?! Feladatunk egyrészt bátor kiállást követel, ha
sonlóképpen, mint Istvántól követelte, másrészt bölcsességet 
igényel tőlünk, mit joggal vár el István király népétől, a 
keresztények által Istennek, a humanisták által Embernek, a 
filozófusok által Értelemnek nevezett Hatalom.

Asztalos Tamás

Augusztus 20., 12 óra, 2000 méter
“Éreztem a föld és az ég közti különbséget”

Volt a Fesztiválnak egy résztvevője, 
akit méltán nevezhetünk az esemény 
főszereplőjének. Ő alakítja a Molnár 
Ferenc-darabban dr. Sárkánynét. ő  volt 
a szombati gyermekprogramok műsor
vezetője, és ő ugrott ki augusztus 20-án 
délben 2000 méter magasról a Himnusz 
elhangzását követően. Megkerestem 
hát Hajdú Szilviát. A Cuki-fagyizó ké
nyelmes tonett székjein ücsörögve, az 
ejtőernyős ugrásáról beszélgettem vele.

A.T.: Repültél vagy ugrottál már ta
lán?

H.Sz.: Háromszor repültem már, de 
ez volt az első ugrásom.

A.T.: Szüleid hogyan fogadták?
H.Sz.: Édesanyám szerint balekot ta

láltak bennem. Féltett. Édesapám 
mondta, hogy felnőtt vagyok, én dön
tök. Mindketten belenyugodtak.

A.T.: Hogyan zajlott le az egész ug
rás?

H.Sz.: 10 órára kimentünk a Gödöl
lői repülőtérre. Ott méretet vettek ró
lam. Kígyó, a tandempilóta elmagya
rázta, mit kell csinálnom a levegőben. 
Szigorú, érdekes világ az ejtőernyősö

ké! Egy kívülálló egyszerűen laza fic
kóknak tartaná őket, pedig sokkal ko
molyabbak. Fegyelmezettek, sok min
dennel tisztában vannak.

1/2 12-kor fölszálltunk. A fiúk 1200 
méterről ugrottak ki, 5 mp-es szabade
sés után nyitva ki az ernyőjüket. A tan
demugrás minimumszintje 2000 méter, 
mi még följebb emelkedtünk. Az ugrás 
előtt az ajtónál kitámasztottunk, föl
emeltem lábaimat a Kígyó lábai közé, 
ő meglökte a fejemet -  szaltóval ugrat
tuk ki. A 20 másodperces szabadesés 
ideje alatt szorosan egymáshoz voltunk 
hevederezve. Miután Kígyó kinyitotta 
az ernyőt, lazított rajtuk.

A.T.: Az emberek nagy többsége 
megborzong ezt hallva. Te mit éreztél?

H.Sz.: A repülőn úgy éreztem ma
gam, mint egy amerikai katasztrófafilm 
mentőosztagának a tagja. Láttam a fiú
kon, hogy elfogadnak, bíztattak -  ez 
segített. Csodálatos, ambivalens érzés 
volt a zuhanás. Éreztem a föld és az ég 
közti különbséget. Egész végig beszél
gettünk, én mondtam, hogy merre men
jünk -  még a házunkat is megnéztük

Ddadon. Életre szóló élményt jelentett 
számomra.

A.T.: Féltél?
H.Sz.: Sokan kételkednek benne, de 

nem. Előtte sem izgultam. A fiúk 
mondták, hogy fönn meg fog nőni az 
adrenalinszintem, majd akkor lehet, 
hogy elkap a félelem Fölértünk, már 
majdnem ugrottunk, és még mindig nem 
féltem Azért izgultam miért nem félek?

A.T.: Milyen volt a földetérés?
H.Sz.: Közeledve a célkereszthez, 

nem értettem, miért szaladnak szét a 
nézők, így elfelejtettem, hogy föl kell 
húznom a lábam, de ennek ellenére si
keresen megérkeztünk.

Majdnem kicsordultak a könnyeim, 
mikor láttam a rengeteg embert -  isme
rősöket, ismeretleneket •- felém köze
ledni. Gratuláltak, kérdezősködtek. Na
gyon jól esett, hogy vártak.

A.T.: A jövő?
H.Sz.: Beleszerettem Lehet, folytatni 

fogom Talán még hagyományt is teremt
hetünk az augusztus 20-i ugrásból.

A.T.: Sok sikert hozzá!
H.Sz.: Köszönöm.. A.T.
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A DOKTOR ÚR
P re m ie r u tá n , a m á s o d ik  e lőa dás  e lő tt

Szándékosan korábban érkeztem a V.K.H.V. Művelődési 
Házba. Szeretek egy ital mellett készülni az előadásra, talál
kozni ismerősökkel, barátokkal. Az ünnepélyes várakozás a 
hangulatot fokozza, különösen ha valami olyasmiről van szó, 
mely városunkban korántsem gyakori, ha olyan emberekről 
van szó, kiknek munkájáért tisztelet és elismerés jár, hol 
valami érik, cseperedik.

Számomra az Aszódi Kamaraszínpad által megelevenített, 
Magyar Zoltán rendezésében színre vitt Molnár Ferenc bohó
zat példaértékű. Nem merek és nem is akarok szakmai tekin
tetben állást foglalni, véleményem ennek ellenére termé
szetesen van. Tetszett a díszlet, a jól megválasztott jelmez -  
gondolom, nem volt egyszerű mindezt létrehozni - , a világí
tástechnika, a biztos szövegtudás, a pergő dialógusok, maga 
a darab. A szakmai véleményt fogalmazza meg a szakma!

Az értékelésnél jelen pillanatban, az előadás és az avvaljáró 
munka emberi oldalát fontosabbnak tartom. Azok, kik fél 
éven keresztül szabadidejüket, hétvégéiket egy színdarab lét
rehozása érdekében áldozzák, minden elismerést megérde
melnek!

Nagyon jól esett nekem, kívülállónak is, hogy Gál Tibor, 
városunk új oktatási és művelődési főelőadója megígérte a 
csoportnak, igyekszik azt a lehetőséget megtalálni, melynek 
keretén belül az Aszódi Kamaraszínpad egy állandó anyagi 
támogatást kap. Gondolják meg!, a Kamaraszínpad repertoár
ja 3-4 darabból állnak és havonta legalább egy előadás bemu
tatásra kerülne, mennyivel rangosabbá válna a Művelődési 
Ház és városunk, Aszód, egyaránt.

Magyar Zoltán, a darab rendezője.
Tiszta szívvel gratulálok a szereplőknek. Bátran vállalom 

az előadást. Kőkemény munka volt, tipikus premier, lehigga- 
dás után még jobban fognak játszani. A Kamaraszínpad igazi 
értéket hozott létre, és nemcsak azért, mert a 210 néző a két és 
fé l óra alatt jó l szórakozott.

Kovács Károly 1985-ben Aranyos Péterrel együtt kezdte, 
alapította a Kamaraszínpad elődjét. Több sikeres darab sze
replőjeként, melyekről elnyert serlegek is tanúskodnak, vett 
részt az aszódi amatőr színjátszásban.

Korábban csak szakmai közönség előtt léptünk föl, de a 
célunk kezdettől fogva egy ilyen kiállítású, ilyen nagyságrendűi 
darab színrevitele volt. Szerettük volna elérni, hogy diákok, 
tanárok, dolgozók együtt, közös elhatározás alapján a város 
érdekében megismertessük Aszód polgáraival a helyi amatőr 
színjátszást, melynek előadásai már nagyon hiányoztak a vá
ros színpadáról.

Jelenleg nem vagyok tagja a csoportnak, de a régmúltra 
való tekintettel Magyar Zoltán megkeresett, hívott -  gondol
tam, meglepem magam, elvállaltam. Keményen megszenved
tünk ezért az előadásért, örülnék, ha lenne folytatása.

Módos Tibor 2 éve az Aszódi Fiúnevelő Intézetben nappali 
felügyelőként dolgozik.

Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehetek az előadásban. 
Megköszönöm Magyar Zoltánnak és a csoport tagjainak, hogy 
befogadtak. Az első előadás előtt nagyon izgultam, attól fé l
tem, észreveszik rajtam s közben arra gondoltam, nehogy 
elrontsam. Korábban még soha nem voltam színpadon.

Odler Zsolt az amatőr színjátszócsoport tagjaként már több 
darabban szerepelt: többek között a Csirkefejben, Schwajda 
Himnuszában. Jelenleg munkát keres.

Korábban csak paraván előtt játszottunk. A Doktor úr mi
nőségi előadás, rendes díszlettel -  ez drukkot ad. Mikor az 
ember fölmegy a munkafénybe, a takarásba, hallja a közönsé
get, majd fölkapcsolják a reflektorokat, a nézők elcsendesed
nek -  akkor üt be: most te jössz!

Péter Balázs az Agrártudományi Egyetem 2. évfolyamos 
hallgatója.

Véletlen folytán kerültem a Kamaraszínpadhoz. Bementünk 
megnézni a “kis színjátszókat" a Művelődési Házba. Eközben 
a csoport olvasópróbát tartott. Hiányzott a rendőr, be kellett 
olvasni a szövegét - ittragadtam. Jelenleg mérlegelek, lehet, 
hogy maradok.

Győrfi János Görögországba és Egyiptomba készül.
Amennyiben igény van rá és több helyen kell föllépnünk -  

nem utazom el. Egyiptom marad jövőre.
Sok ilyen emberre és sok ilyen csoportra lenne szükség!

Asztalos Tamás

Egy emlékezetes esemény
Augusztus 18-a nagy nap volt a mi 

(Aszódi Kamaraszínpad) számunkra. E 
napra volt kitűzve A Doktor úr c. Mol
nár Ferenc-darab bemutatója. Alig 
akartuk elhinni, hogy aznap este már 
nem próba, hanem előadás lesz...

Amíg eljutottunk idáig, sok változás 
történt: pl. hogy amatőr színjátszó cso
portból Aszódi Kamaraszínpaddá nőt
tük ki magunkat. Szponzoraink lettek, 
akiknek igen sokat köszönhetünk! Ezek 
a tények már megkövetelték a teljesít
ményt rendezőtől és szereplőktől egya
ránt.

Felhangzott a kezdést jelző csengő, 
elült a nézők moraja... kezdeni kellett. 
Izgultunk mindannyian, hisz az első be
nyomás, az indítás rengeteget számít. 
Fenn állni a színpadon, és önfeledten

játszani, szórakoztatni... Kint a takarás
ban füleltünk a reagálásokra, nevetnek-e, 
veszik-e a lapot a nézők? És amit a 
közönség nem látott: amikor a szerep
lők visszajöttek a takarásba, halk sikí- 
tással, örömmel fogadtuk, átöleltük 
egymást, hisz mindenkinek jólesett egy 
kis bíztatás. Mert nem olyan egyszerű 
szórakoztatni, át kell élni minden kis 
mozdulatot, rezdülést...

Hogy mit vártam ettől az előadástól? 
Hogy őszinte legyek, pozitív csalódás
ban volt részem. A gratulációk, a dicsé
rő szavak, remélem a második, a soka
dik előadás után is megmaradnak, per
sze ehhez tartanunk kell a már 
bemutatott színvonalat. Hadd záijam le 
ezt a kis írást egy verssel, ami azt hi
szem, ideillő:

Hogy mi van most eszemben?
Ne kérdezd, nem tudom.
Csak állok a színpadon,
Mosolygok, mosolygok.

• i  Ha akarom ez itt mező.
Vagy téli szép hó pelyhes táj; 
mesélik róla, s te találd ki,
Múől beszél a szám1
Lány vagyok, de éppenséggel .
Játszhatok én fiút is,
Csak mondd meg, milyen legyek. 
Kemény-e, vagy légy, szelíd?
Egyik szemem mosolyog,
A másikból könny pereg,
Komédia vagy dráma 
Ezt is határozzad meg!
Jelmezem ó, rongyos is.

: De van itt pávatollas is,
Öltöztess, hogy az legyek.
Kit te formálsz, s én az leszek!

Varga Mária
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V E N D É G L Á T Ó K

A nyárádszeredai csoport vendéglátói: 
Frajna Miklós Aszód, Rákóczi u. 9/a 

Kustra László Aszód, Berek u. 26. 
Veszprémi Péter Aszód, Falujárók útja 5/10. 

Kovács Ferenc Aszód, Régész út 19. 
Kovács István Aszód, Horváth u. 8. 

Németh Gergely Aszód, Baross tér 4. 
Hónig Antal Aszód, Rákóczi u. 55.

Vezér Anna Aszód, Falujárók útja 5/23.
Kiss Hortenzia Aszód, Kossuth L. u. 80. 

Huszár Mihály Aszód, Rákóczi u. 11. 
Remenár Katalin Aszód, Hajnóczy u. 1/a. 

Balogh Jánosné Aszód, Rákóczi u. 27. 
Kovács Dezső Aszód, Horváth u. 9.
Kis Dániel Bag, Szent Imre u. 37. 

Komjáthy Boglárka Domony, Petőfi u. 15. 
Havjár Zoltán Erdőkürt, Kossuth u. 1.
Tóth Krisztina Galgahévíz, Fő u. 297. 
Mészáros Ottó Galgahévíz, Fő u. 24. 

Gulyás Gábor Gödöllő, Palotakert 10. 
Hajdúné Zmák Júlia Hévízgyörk, Fürst u. 56.

Batuska Krisztina Iklad, Szabadság u. 93. 
Maldrik Erzsébet Kartal, Vöröshadsereg u. 35. 

Diós László Túra, Bartók u. 10/a.
Szénási Dóra Túra, Szele u. 13.

Az obernbrugi városi zenekar és tánccsoport 
vendégfogadó családjai:

Bagyal István Aszód, Régész u. 29. 
Bíróné Gazsó Judit Aszód, Kender u. 8. 

Csobán Tibor Aszód, Ady E. u. 8.
Deszk János Aszód, Honvéd u. 1.

Dózsa Attila Aszód, Falujárók ú. 5/22.
Farkas Imre Aszód, Bethlen u. 12. 

Gyebnár Sándor Aszód, Ságvári u. 22. 
Hegyes Ferenc Aszód, Régész u. 29. 
Jakab Tímea Kartal, Hunyadi u. 54. 

Módos Tiborné Aszód, Falujárók ú. 5/22. 
Molnár József Aszód, Kossuth L. u. 95. 

Pásztor József Iklad, József u. 2.
Péter Tibor Kartal

Dr. Rácz Zoltán Aszód, Falujárók ú. 2. 
Richter Lajos Aszód, Régész u. 29. 

Simon Lajos Aszód, Petőfi u. 32.
Szabó József Aszód, Béke-kert 

Szabó Pál Aszód, Béke u. 7.
Takács Lajos Aszód, Mosolygó u. 8. 
Takács Sándor Aszód, Honvéd u. 2.

Tarr Béla Aszód, Érdi u. 16.
Tóth Dkó Mihály Kartal, Bocskai u. 9. 

Zsíros László Aszód, Régész u. 29.

Az obernburgi ifjúsági delegáció tagjait 
vendégül látó családok névsora:

Bárány Lajosné Aszód, Kossuth u. 80. 
Papp Józsefné Aszód, Siklaki hegy 7. 
Tenke János Hévízgyörk, Fürst u. 26. 

Juhász Attila Aszód, Kender u. 5.
Kárász Pál Aszód, Deák u. 8.

Németh József Aszód, Falujárók ú. 24. 
Péter Sándor Aszód, Szőlő u. 5/a.
Rajta Istvánná Aszód, Liget u. 3. 

Szilágyi András Aszód, Régész u. 29/b. 
Blaskó János Aszód, Régész u. 29/b. 

Katona Miklós Bag, Jókai u. 12. 
Szovics Pál Aszód, Bocskai u. 15. 

Csordás Sándor Aszód, Bocskai u. 41. 
Ácsné Tóth Beáta Aszód, Kossuth u. 62. 
Sári József Kartal, Vöröshadsereg u. 78. 

Szlanka Zsolt Aszód, Ságvári u. 39. 
Barna József Domony, Ady u. 10.

Zsidai László Aszód, Kondoros tér 10. 
Kissné Kulybus Gizella Aszód, Tükör u. 1/a.

Nádasdy Ferenc Aszód, Öreghegy u. 4. 
Szilveszter Károly Aszód, Vörösmarty u. 18. 

Barlay Gyula Aszód, Malom köz 14. 
Katona Klára Bag, Sport u. 42.
Urbán Csaba Kartal, Fő u. 48. 

Gesztiványi József Aszód, Ságvári u. 9.

Az obernburgi katolikus egyház küldöttség 
vendéglátói:

Szatmári Sándomé Aszód, Széchenyi u. 40. 
Rúnák Pál Aszód, Mosolygó u. 8. 

Bognár Lászlóné Aszód, Rákóczi u. 17. 
Buzánszki Lajosné Aszód, Kossuth u. 78. 

Dr. Lóska Izabella Aszód, Pesti u. 2.
Dr. Szász Éva Aszód, Pesti u. 2. 

Tolmácsi Miklós Aszód, Széchenyi u. 70. 
Bucholcz László Aszód, Kossuth u. 78.
Dr. Kolesza János Aszód, Rákóczi u. 1. 
Budai Istvánná Aszód, Széchenyi u. 50. 

Dudás Józsefné Aszód, Bocskai u. 32 
Sándor Gyuláné Aszód, Arany u. 11. 
Tóth Ferenc Aszód, Vörösmarty u. 9. 

Masznyik István Aszód, Bethlen u. 55. 
Lipták Istvánná Aszód, Hunyadi u. 55. 
Katona László Aszód, Széchenyi u. 72. 

Dávid Attiláné Aszód, Berkes u. 25.
Dr. Razsovitz Péter Aszód, Pesti u. 2.

A premier fináléja
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Augusztusi riport

DR. ASZTALOS ISTVÁN 
múzeumigazgató, megyei tanácsnok

A Pest Megyei Önkormányzat Nyáry Pál tiszteletére -  aki 
a XIX. századi reformkor egyik kiváló politikusa, jelentős 
személyiségűi közigazgatási szakembere. Pest vármegye alis
pánja volt -  kitüntetést alapított.

Ezt a szép erkölcsi elismerést azok kapják, akik Pest megye 
közéletében, a megye érdekéért nagyon sokat tettek és tesz
nek, régóta a megye szolgálatában állnak, és munkájuk minő
ségileg is kiemelkedő értéktT.

A Nyáry Pál díjat első alkalommal városunk köztiszteletben 
álló polgára -  Dr. Asztalos István múzeumigazgató, megyei 
tanácsnok -  kapta az augusztus 19-i megyei ünnepségen Pest 
megye lakosságáért végzett szolgálatáért.

Méltó helyre került ez a szép elismerés, hiszen mi, aszódiak 
nagyon jól ismerjük Dr. Asztalos István személyét, és tudjuk 
a város érdekében is végzett jelentős tevékenységét.

Jómagam nagy tisztelője vagyok az Igazgató úrnak, csodá
lom nagy tudását, műveltségét, munkabírását. Neki köszön
hetem a történelem szeretetét, és még mindig emlékszem 
azokra a történelem órákra, melyeket általános iskolai diák
ként ültem végig, tágra nyitott szemmel hallgattam és figyel
tem élvezetes, érdekes előadásait a magyar és a világtöréne- 
lem eseményeiről.

így megtiszteltetés volt számomra, hogy én beszélgethet
tem vele a Nyáry Pál díj kapcsán.

P.L-né: Kedves Igazgató Úr! Szívből gratulálok a szép 
kitüntetéshez. Szeretném, ha elmondaná, hogy mint megyei 
tanácsnok, milyen feladatokat kell ellátnia Pest megye Önkor
mányzati Testületében.

Dr.A.I.: Köszönöm a gratulációt. Mindenekelőtt azzal sze
retném kezdeni, hogy engem Aszód Város Képviselőtestülete 
delegált a megyei önkormányzatba, melybe a választások 
során be is kerültem. Kezdettől fogva elnöke vagyok a megyei 
testület Közművelődési és Oktatási Bizottságának, és még 
mielőtt bárki is nagyképűnek találná a megyei tanácsnoki 
megszólítást, elmondom, hogy ez a bizottsági elnökök meg
szólítása a törvény szerint.

Bizottságunk 9 tagú és nagyon komoly munkát végez. 
Büszkén állíthatom, hogy egyetlenegy határozatképtelen ülé
sünk nem volt, megbeszéléseinken rendszerint ott van minden 
tag. Nagy munkát végzünk, hiszen ez a bizottság felelős Pest 
megye művelődésének és közoktatásának tevékenységéért. 
Hozzánk tartoznak a különböző középfokú oktatási intézmé
nyek, a Pest Megyei Levéltár, a Pest megyei múzeumok, 
könyvtárak, a Pest Megyei Információs Központ, a Pedagó
giai Szolgáltató Iroda, illetve ennek hálózati rendszere. A 
díjat, amit kaptam, éppen ezért úgy minősítem, hogy a bizott
ságnak is szól.

P.L-né: Rendkívül sokrétű és összetett lehet az a feladatkör, 
amit a bizottságon belül el kell látniuk. Hogyan tudják ezt 
összehangolni, amikor tudomásom szerint ezt a munkát Ön és 
a bizottság tagjai nem főállásban végzik?

Dr.A.I.: Való igaz, hogy ez a tevékenység időigényes. A 
hétvégék azonban rendelkezésre állnak. Nézze! Aszód Város 
bizalmat szavazott nekem, amikor delegált a megyei testület
be. Ott megválasztottak a bizottság vezetőjének. Elvállaltam 
a munkát. A bizalmat illik megköszönni. Ezt én a munkámon 
keresztül teszem, hogy maximálisan eleget tegyek az elvárá
soknak.

A megyéért dolgozunk elsősorban, de én, ahol csak lehet, 
szűkebb hazámat -  a Galga mentét és Aszódot -  is próbálom 
segíteni, érdekeit szolgálni.
Szabadjon elmondani, hogy a Pest Megyei Önkormányzat ez 
évben különböző alapokra (sport, kultúra, egészségügy stb.) 
100 millió forintot biztosított. Ezt az összeget 182 településre 
kell számolni. A 100 millió forint 4/5 részét már az első 
fordulóban kiosztották, és ebből Aszód különböző szerveze
tei, intézményei pályázataik alapján 2 millió forintot nyertek.

P.L-né: Igen, biztos vagyok abban, hogy az Ön személyé
nek is köszönhető, hogy az elmúlt évben a volt Petőfi Sándor 
Művelődési Ház is összesen 113 ezer forintot nyert különböző 
pályázataira ebből az alapból. E lehetőséggel mindenképpen 
élünk a jövőben is, ha megkapjuk a pályázati felhívást.

Ön a főállásában is rendkívül sokat tevékenykedik. Látom, 
hogy a múzeum területéhez tartozó épületeknél jelentős fel
újítás van folyamatban. Milyen változások lesznek az átalakí
tások után?

Dr.A.I.: Közismert, hogy ezek az épületek az evangélikus 
egyház tulajdonában voltak, melyeket az érvényben lévő tör
vények alapján vissza kellene adni jogos tulajdonosának. Az 
evangélikus egyház hajlandó a kompromisszumra, és örül 
ezeknek a felújításoknak, melynek során az egész épületsor 
egy új, szép külsőt fog kapni, és bizonyára egyik kiemelkedő 
pontja lesz Aszód városának. Az építkezésre egyébként Pest 
megye Önkormányzatától kaptunk jelentős segítséget.

A felújítás után több feldolgozó egység, restaurátor műhely 
lesz, és most már megfelelő módon tudjuk tárolni a számos 
értékes régészeti leletet, múzeumi tárgyat.

Miután felszámolásra került a Pest Megyei Moziüzemi 
Vállalat, a tulajdonában lévő több, mint 6000 oktató és isme
retterjesztő film a mi múzeumunk tulajdonába került át. Ezt 
szeretnénk a jövőben az oktatás és a közművelődés szolgála
tába állítani, ehhez azonban először korszerűsíteni kell őket.

P.L-né: Ön nagyon sokat tett Aszód várossá nyilvánításáért, 
a település fejlesztéséért. Igen jelentősek azok a publikációk, 
írások, amelyek ezzel kapcsolatban születtek az Ön tollából. 
Hogyan látja ma a város fejlődését?

Dr.A.I.: Öröm számomra ezeket a változásokat látni. Min-
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dig is az volt a véleményem, és ezt többször is hangoztattam 
-  bár sokszor sajnos nem vették figyelembe hogy egy 
településnek meg kell szabni az arculatát. Aszód eléggé saját
ságos földrajzi fekvésű hely, meglehetősen problematikus 
települési struktúrával, amit nagyon nehéz fejleszteni. A la
kosság összetétele is bonyolultabb, problémásabb, sőt vallási 
megoszlásban is meglehetősen heterogén.
Egy nagy hibát látok, amelyből nagyon nehéz kibújni. Ez az 
elmúlt vezetési rendszer hibája is volt, és most tapasztalom az 
új önkormányzatnál is. A város vezető testületé kevésbé 
támaszkodik a lakosság véleményére. Egy percig sem kívá
nom a jő szándékot vitatni, de sajnos ez kevés. Egy fontos döntés 
előtt feltétlenül ki kell kérni a lakosság véleményét, folyamatos 
és pontos tájékoztatást kell adni a várossal kapcsolatos esemé
nyekről, változásokról, és akkor elkerülhető lesz a vezetéssel 
szembeni ellenérzés, kevesebb téves információ kerül közszájra.

P.L-né: Második alkalommal rendeztük meg az Aszód 
Fesztivált. Szeretném, ha Ön mint lokálpatrióta, elmondaná 
véleményét erről a nagyszabású rendezvényről!

Dr.A.L: Bár az én kulturális elképzeléseim szolídabbak, 
messze elismerem, hogy szükség van ilyen populáris meg
mozdulásra, amelyet még mindig lehet bővíteni, még több 
minőséggel megtölteni. Köszönettel én is megkaptam a meg
hívásokat, de sajnos tanácsnoki megbízatásomnál fogva más

kötelezettségeknek kellett eleget tennem.
Csak elismerés illetheti Sztán István ezredes urat, a Fesztivál 
Rendezőbizottság elnökét, akinek hatalmas szerepe volt e 
rendezvénysorozat kialakításában és megvalósításában. 
Remélem, hogy az újjáalakított Petőfi Múzeum is bekapcso
lódhat majd e programsorozatba, és szép színfoltja lehet a 
Fesztiválnak.

P.L-né: Milyen nagyobb jellegű munkán dolgozik jelenleg?
Dr.A.l.: Én irányítom azt a nagyjelentőségű tudományos 

programot, amely az országban egyedülálló, és amelyben a 
magyar történészek legkiválóbbjai vesznek részt. Ez az ún. 
Pest megye Monográfiája sorozat, amelynek első kötelete 
1996-ra -  a Honfoglalás 1100. évfordulójára -  jelenik meg, 
illetve 2000-ig lát napvilágot a sorozat valamennyi kötete, 
melynek többek között én is szerzője, illetve szerkesztője 
vagyok.

Es ha élek, 1996-ra szeretném megírni Aszód Város törté
netét is. Időközben kisebb munkáim is jelennek meg, mint pl. 
a Gimnázium történetének kiadványai.

P.L-né: Nagyon jó egészséget kívánok Önnek, szívből 
remélem, hogy minden elképzelése valóra válik, és még 
egyszer őszintén gratulálok a Nyáry Pál díjhoz.

Pardi Lászlóné

GÁZGYÚJTÁS ASZÓDON
1993. auguszus 20-án 13.30-kor, ün

nepélyes körülmények között került sor 
a településre bevezetett gáz meggyújtá
sára, az eddig elkészült vezetéksza
kaszról.

A Falujárók útja 21. sz. alatti (Jakus 
József tulajdona) lakás házi bekötő 
csonkjáról kivezetett gázfáklya a ház 
előtti téren lett felállítva. A nagy au
gusztusi melegre való tekintettel az ér
deklődők az árnyékba húzódtak, onnan 
figyelték az eseményeket.

Bagyin József polgármester kö
szöntötte a megjelenteket, valamint a 
kivitelezők, az INNOTERV RT és a 
szolgáltató TIGÁZ RT Gödöllői Igaz
gatóság képviselőit. Röviden ismertette 
a gázvezeték-építés előkészítését és je 
lenlegi állását. Örömét fejezte ki, hogy 
a korszerű és környezetkímélő energia 
Aszód polgárainak a rendelkezésére áll. 
Valamint bizodalmát abban, hogy 
1994. június 30-ra Aszód teljes terüle
tén -  a szerződésnek megfelelően -  el
készül a vezetékhálózat.

Bóka József, az INNOTERV ve
zérigazgatója az építkezés időtartamá
ra lakosságunk türelmét és megértését 
kérte az építkezés okozta felfordulás 
miatt Aszódon. ígéretet tett, hogy tem
pósan haladva, nem teszik hosszú ideig 
próbára polgáraink türelmét. Köszöne
tét fejezte ki az eddig megépült mintegy 
3 km-es szakaszon az érintett lakosság 
együttműködéséért, az építők segítésé
ért.

Végezetül felajánlotta egy házibe
kötés árának átvállalását egy -  szociá
lisan leginkább rászoruló -  családtól. 
Ezt a Képviselőtestületünktől kérte ki
jelölni.

Skultéti István, a TIGÁZ RT 
üzemvezetője átvette az elkészült ve
zetékhálózatot. Elmondta, hogy a házi
bekötéseket -  azon a szakaszon, ahol 
elkészül és átadásra került a hálózat -  a 
belső szerelés elkészülte után, a jelent
kezések sorrendjében végzik el.

A TIGÁZ RT felajánlott 1000 mJ 
gáztingyenes felhasználásra, egy arra 
szociálisan rászoruló családnak. K i
nek kijelölését is a Képviselőtestület
től kérte.

Ezután engedélyt adott a vezeték és 
a fáklya gáz alá helyezésére.

A gázfáklyát a jelenlévők tapsa közben 
a város polgármestere gyújtotta meg.

A továbbiakban tájékoztatást adunk 
a gázprogram megvalósításáról.

Az Újtelep -  Lakótelep -  Madách tér 
környéke és a Falujárók útja a szerző
dés szerinti 1993. szeptember 30-i idő
pontra elkészül.

A gáz alá helyezett szakaszokon a 
lakások belső szerelésének elkészülté
vel a TIGÁZ Túrái Üzemegységénél 
meg kell rendelni a gázóra felszerelést, 
a MEO-t. A TIGÁZ a lakások beüzeme
lését a lakók bejelentésének sorrendjé
ben végzi. Címe: TIGÁZ Túrái Üze
megység, Túra, Régi vásártér.

A lakótelepen (a HM-lakások kivéte
lével) a lépcsőházakban a felszálló gá
zelosztó vezeték szerelése is elkezdő
dött és 1993. szeptember 30-ig elké
szül.

A közműfejlesztési hozzájárulás 
1993. júliusától a következő:

Aszód teljes területén, ahol a gázve
zeték még nincs lefektetve, 60.000,- 
Ft/lakás csekken történő befizetéssel 
gázigénylés még beadható.

Ott, ahol a gázvezeték már megépült, 
a nyomáspróba megtörtént, a közmű- 
fejlesztési hozzájárulás 70.000,- Ft/la- 
kás, de az eljárás lefolytatatása már a 
gázigénylő feladata.

Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetéhez 
írott kérelmünkre a parapetkonvekto- 
rok tárgyában az alábbi tájékoztatást 
adta:

“Tömbépületekbe történő gázbeve
zetés során csak olyan esetben tudunk 
eltekinteni a gázfűtésre alkalmatlan ké
mények átalakításától, amennyiben a 
meglévőkéményt tartalék-kéményként 
kívánják üzemeltetni, illetve lehetőség 
van a parapetes konvektorok, illetve a 
gázkészülékek homlokzaton történőki
vezetésére (erkélyes lakások, legfelső 
szinten helyezkedő lakások). Lehető
ség szerint igyekszünk figyelembe ven
ni T. Polgármester Úr kérését az Aszód, 
Falujárók útja 5/1—5/23-ig számozott 
tömbépületeknél.’’

Tehát a fenti területen lakásonként 
kell engedélyeztetni a konvektorok be
szerelését az ÁNTSZ-nál, mellyel ter
vezőt célszerű megbízni.

Az aszódi gázellátással párhuzamo
san épül Ikladig a nagyközépnyomású 
gerincvezeték is, majd ősszel elkezdő
dik Iklad település belső gázhálózatá
nak kivitelezése.

Aszódon 1994-ben folytatódik a vá
rosi hálózat építése és mindkét telepü
lés gázellátása 1994. június 30-ig ké
szül el.

A jelenleg épülő I. ütem (Újtelep- 
Lakótelep) gázellátása után ősszel-té- 
len Aszódon munkálatok nem folynak, 
a téli fűtést az eddigi hagyományos mó
don kell biztosítani.

Polgármesteri Hivatal
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Szakmunkásképesítést nyújtó tanfolyamok:
Indulási feltétel: minimum 25 fő jelentkezése

1. Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
(gáz-olaj-szén) 12 tonna/óra -  3 hónap
Jelentkezési feltétel: betöltött 18. életév, 8 ált. isk. végzettség
2. Középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam 
(gáz-olaj-szén) 12 tonna/óra -  3 hónap
Jelentkezési feltétel: kisteljesítményű kazánfűtői végzettség
3. ABC áruházi eladói tanfolyam - 1 év
Jelentkezési feltétel: betöltött 15. életév, 8 ált. isk. végzettség
4. Szakács tanfolyam -  1 év
Jelentkezési feltétel: betöltött 17. életév, 8 ált. isk. végzettség, 

egészségügyi alkalmasság
5. Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam 1 év- középfo
kú végzettséget ad
Jelentkezési feltétel: gimn. érettségi vagy szakirányú 

szakmunkás végzettség.

Szakmásítható tanfolyamok,
melyek oklevelet, igazolást adnak a sikeres elvégzésről 

(14 éves kortól):

l.Számítógépkezelői alaptanfolyam -  30 óra
2. Számítógépes szövegszerkesztői tanfolyam -  30 óra
3. Gyors- és gépíró tanfolyam -  8 hónap

A tanfolyam 15 fő jelentkezése után indul!

Nyelvtanfolyamok

francia kezdő
4000,- Ft/60 óra

német kezdő
3500,- Ft/60 óra 

német középhaladó
4500 ,-Ft/60 óra

angol kezdő
3500,- Ft/60 óra 

angol középhaladó 
4500,-Ft/60 óra

A nyelvtanfolyamok 15 fő jelentkezése esetén indulnak.

FELHÍVÁS
Petőfi vers- és prózamondó verseny

1993. október 23.

Középfokú végzettséget nyújtó 
pedagógiai tanfolyamok

Ajánljuk a képesítés nélküli óvónők, tanítók, napközis ne
velők, valamint a felsőfokú intézményekbe felvételt nem 
nyert személyek részére, illetve átképzésre.
1. Pedagógiai asszisztens
A tanfolyam időtartama: 1 tanév (220 óra + gyakorlat) 
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány 
(Elvégzése “C” kategóriába kerülésre jogosít.)
2. Gyermekfelügyelő, amely kiegészülhet bébiszitter kép
zéssel
A tanfolyam időtartama: 1 tanév (220 óra + gyakorlat) 
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány 
(Elvégzése “C” kategóriába kerülésre jogosít.)
A gyermekfelügyelői tanfolyam kifejezetten intézményi nevelés
re vonatkozik.
3. Oktatástechnikus

Szerepe egyre fontosabbá válik a modem oktatásban, hi
szen egyre több olyan audiovizuális készülék, modem okta
tási eszköz, eszközrendszer kerül alkalmazásra az iskolákban, 
amely szakértelmet igényel. Rengeteg érték megy tönkre, 
illetve sok pénzt kell kifizetni javításra, szerelőre, mert sok 
helyen hiányzik a hozzáértő szakember. E tanfolyami képzés 
ezen kíván segíteni.
A tanfolyam időtartama: 1 tanév (220 óra + gyakorlat) 
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány 
A tanfolyamok indulásának feltétele: 15 fő jelentkezése 
Tandíj: 20.000,- Ft, mely 4 részletben fizethető.

Szakmunkás képesítést 
nyújtó dajkaképzó tanfolyam

Ajánljuk az óvodákban képesítés nélkül dolgozó dajkák, 
illetve az általános iskolából kikerült, de felvételt magasabb 
szintű oktatási intézménybe nem nyert fiatalok részére.

(Sikeres elvégzése “B” kategóriába való kerülésre jogosít.) 
A tanfolyam időtartama: 75 óra + gyakorlat 
Jelentkezési feltétel: 8 ált. iskolai végzettség

o
Valamennyi tanfolyamról

bővebb felvilágosítás és jelentkezés a Vécsey Károly Helyőr
ségi és Városi Művelődési Házban.

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 10. Telefon: Aszód 83.

A tanfolyamok ügyintézője: Pardi Lászlóné.

Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendezzük a 
Petőfi Sándor emlékének szóló Petőfi szavalóversenyt, Aszód 
és vonzáskörzete fiataljai, idősebbjei részére.

A versenyre bárki jelentkezhet.
Kötelező versként Petőfi Sándor: A XIX. század költői, 

illetve A Galga partihoz c. verset kell előadni.
A szabadon választott mű Petőfi Sándor bármely más verse 

vagy prózája lehet.

A verseny támogatói:
Ifjúságért Alapítvány 

Petőfi Múzeum
Helyőrségi és Városi Művelődési Ház

A versenyre jelentkezni az iskolákban és a Művelődési

Jelentkezőket várunk:

SZÍNJÁTSZÓ KÖR-be
Jelentkezés:

14 éves kortól a Művelődési Háztól
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A S Z Ó D IA K  AZ A S Z Ó D I A K N A K

Az elmúlt év hagyományához híven ez évben -  harmad
szor -  is meghirdetjük Aszód város kulturális seregszem

léjét “Aszódiak az aszódiaknak” címmel.
A bemutatóra az alábbi kategóriákban váijuk a jelentkezéseket:

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

írása, illetve készítése

2. Zene:
-  színjátszás
-  népzene
-  klasszikus zene
-  modem zene 
-ének

3. Tánc: -  néptánc
-  balett
-  modern tánc
-  pantomim

4. Egyéb: -  bűvész, akrobata, paródia stb.
Minden műfajban szólisták és együttesek is jelentkezhet

nek. Váijuk továbbá alkotók (faragók, szövők, festők stb.)
munkáit is, amelyeket kiállítás keretén belül mutatunk be.

A jelentkezők alsó korhatára: 6 év.
Jelenkezési határidő: 1993. november 1.
Jelentkezni lehet a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 

Művelődési Házban kérhető jelentkezési lapokon.
A rendezvény támogatója az Ifjúságért Alapítvány.
Szívesen vesszük intézmények, vállalkozók anyagi vagy 

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

A szervezők

SZ E PT E M B E R I
PR O G R A M A JÁ N L A T

8 .9 .0 0 -1 8 .0 0 :

O LCSÓ  IM PO RT RUH AVÁSÁR

10. 20.00:
“Bluestély”

Fellép: Róbert Johnson Blues Bánd 

Belépő: 100 Ft 

2 2 .10 .00 , 15.00:

A V AR Á ZSK Ö PE N Y  TITKA  

Mesejáték óvodásoknak és iskolásoknak 

Belépő: 50 Ft

MEGÁLLT AZ IDŐ
Fiúk, lányok. Isten veletek.

Nem zenélek többé veletek. 
Országúton várta halál.

Búcsú nélkül eltávolodtam már.
Arra kérlek én titeket.

Soha ne felejtsetek el engemet. 
Továbbra is sírjon a gitár.

Hogy a felhők szárnyán eljusson hozzám. 
Hiába jön az esti fény.

Nem lehetek köztetek én.
De azért szóljon a gitár.

Ujjongva kiáltsatok hozzám!
Könnyes szemmel gondoljatok rám.

Illés Sándorné

"Meghalt a gitáros, 
felszállt ezer lepke..."

EDDA koncert Aszódon

A rock’n’roll túloldalán, a virágos réten lepkék s pillangók 
százai pompáznak. Brian Jones volt az első a sorban, ki 27 
évesen átálmodta magát a túlvilágba. Majd Jimmy Hendrix, 
Janis Joplin s a Doors máig sugárzó énekes költője, Jim 
Morrison, kinek sírjánál a párizsi Pere Lachaise temetőben 
“tömjénező” fiatalok gitároznak, énekelnek s várják vissza, 
mint a Messiást. De a Halál torka görcsösen szorít -  sem ő, 
sem John Bonham, sem John Lennon nem tér vissza már. Soha 
már.

Emlékezzünk Kun Péterre, az EDDA gitárosára!

*

Kemény zene, jó hangzás, profi fénytechnika, közelről sem 
hakni, kitűnő hangulat. Rövid summázattal így tudom tolmá
csolni az eseményt. Igen színes keresztmetszetű közönség 
hallgatta a régi és új dalokat. Az öreg hobóktól a fiatalokig, a 
gyerekektől az idősekig, sokan gyertyával a kezükben emlé
keztek, élték újra fiatalságukat, mások élték fiatalságukat.

*

Az aszódi koncertek megrendezését segíteni kell! A tapasz
talatokat gyűjteni, a javaslatokat közösen véleményezni a 
feladatunk. A kezdeményezés jó ötletnek bizonyult, érdemes 
folytatni.

Két rendezői fogást -  elfogadásában bízva -  javasolok.
Egyrészt a Fesztiválparkba vezető utakat a domb alján le 

kell zárni, már ott tanácsos a jegyárusítás, az ellenőrzés. A 
Mély úttól a Nyár utcáig. így is lesz, aki föl tud jutni jegy 
nélkül, de nem a közönség 2/3-a.

Másrészt az üdítőt és a sört a hálón belül célszerű árusítani, 
hiszen így -  az EDDA koncerten -  azok szomjaztak, kik 
fizettek. Akik nem fizettek, jó érzéssel söröztek. A műanyag
poharak nem hiszem, hogy bárkire is veszélyt jelentenének.

E két változás nélkül a később megrendezésre kerülő kon
certek sikere kérdéses.

A.T.

300 nöl telken 1 db utcára néző 3 szobás régi ház, üzletnek 
is kialakítható;

1 db 42 m2, félig kész új ház, 3 m magas, műhelynek, 
raktárnak is kialakítható;
E L A D Ó .
Aszód, Hunyadi u. 5. Üzenetet kérek a levélszekrényben 
hagyni. Irányár 2 millió forint.



16 H IR D ETÉSEK

K Ü LFÖ LD I T U L A J D O N B A N  LÉ V Ő

aszódi telephellyel rendelkező KFT

asztalos, lakatos

szakképzettséggel rendelkező 
szakmunkásokat keres 

összeszerelő,,

valamint 
ipari varrógépen 

kellő gyakorlattal rendelkező

varrónőket

függönyvarrási munkára.

J e le n tk e z é s e k e t

rövid szakmai életrajzzal kérjük 
"gyors,,pontos munka 

-  tisztességes fizetés" jeligére 
a szerkesztőségbe leadni.

T R I N K - D U Ó  KFT
A szód, Falujárók útja 

(volt szovjet lak tanya területén) 

bérbeadja 
2x300 m 2-es h e ly iség é t 

A  bérlem ény  300 m 2 egybefüggő 

(szellőzőbe kö tö tt), valam int 

300 m 2 tagosíto tt boxokból áll. 

Raktározásra (főképpen zöldség) 
kiválóan alkalmas, 

illetve bármilyen tevékenységre 
bérbeadó.

C ím :

T R IN K -D U Ó  KFT 

ifj. L a u k ó  Jó zse f 

ü g y v e z e tő  ig a z g a tó  

Aszód, Falujárók útja (volt szovjet laktanya) 

Telefon: 06 (60) 343-357.

A TRINK-DUÓ KFT ,
lakodalmi, családi és egyéb rendezvények 

lebonyolítására 
BÉRBEADJA 

az Aszód, hálójárók útján 
(volt szovjet laktanya területén) lévő 

200m 2-es, 130 fő befogadására alkalmas, 
teljes berendezéssel ellátott épületét. 

(Zárt parkolási lehetőség, felszerelt konyha.)

KEDVEZMÉNYKÉNT
a rendezvényhez szükséges italokat 
nagykereskedelmi áron biztosítja a 

K F T .

ÉRDEK LŐ DNI LEH ET:

L A U K Ó  JÓ Z SE F

TRINK-DUÓ KFT

Aszód, Falujárók útja 
(volt szovjet laktanya)

Tel.: 06 (60) 343-357.

Tóth József
2173 K artal, isko la út 10.

GÁZKÉMÉNYEK!
Legolcsóbban a  készítőnél! 

Korszerű techno lóg iával kiváló 

minőségű g ázkém én yét 
m egrendelheti a  készítőnél.

• tervezés, szaktanácsadás ingyenes
• szerelt kém ény
• b é le lt kém én y készítése koracélb ó l Is, 

hozott anyagbólis
• engedélyeztetés lebonyolítása

VISZONTELADÓKNAK MEGRENDELÉSRE 
A KÉMÉNY ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

IDOMOKAT LEGYÁRTOM.

M unkafelvétel:
Kartól, Iskola út 10. sz. a la tti 

fag y izó b an .

Felelős kiadó: Gerlach G. Kornélné * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Szedés, tördelés: Gyyrky Imréné (Petőfi Múzeum) * Munkatársak: Pardi Lászlóné, Kovács István Csaba 
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