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A Fesztivál köszöntése

Kedves Vendégeink!
Az 1992-es Fesztivál műsorfüzetének befejező napi 

programja után ez volt olvasható, vastagon szedett betűk
kel:

“Találkozunk 1993-ban!”

Elérkezett a jelzett időpont és újra jelentkezünk. Bebizo
nyosodott: az ötlet jónak bizonyult. Az a nagyon nagy 
érdeklődés, amely nemcsak Aszódról, hanem a Galgamen- 
te összes településéről az Aszód Fesztiválra hozta a polgá
rokat, igazolta, jó  úton indultak el a szervezők, és várhatóan 
hagyomány is kialakul ebből Aszódon.

Szívmelegítő érzés volt látni a sok-sok érdeklődőt a 
programokon.

Régen nem beszélgettek emberek olyan tiszta szívvel, 
őszintén, mint az Aszód Fesztivál jól sikerült programjain 
és utána is, idézve a fesztiváli élményeiket.

Úgy reméljük, üzletileg is megáll a lábán az Aszód 
Fesztivál, hasonlóan, mint 1992-ben.

A bizakodás jeleként külföldieket is meghívtunk, és ők 
ezt a meghívást el is fogadták az Aszód Fesztivál rendez
vényeire. Testvérvárosainkból -  az erdélyi Nyárádszere- 
dáról és a németországi Obernburgból -  jönnek vendé
gek az Aszód Fesztiválra. Reméljük, az eljövendő eszten
dőkben más, Aszóddal egyéb kapcsolatokban álló 
települések képviselői is részt vesznek majd a rendezvé
nyen. Örömmel vennénk, ha Augusztus 20-a alkalmából a 
Galga mentén lévő települések külföldi vendégei is meg- 
tiszteltnék jelenlétükkel az Aszód Fesztivált.

Halkan jegyzem meg, hogy az Aszódról elszármazotta
kat is nagyon szívesen vátjuk. Tavaly erre is volt példa. 
Miért ne lehetne ez is hagyomány, ha őszintén szeretnénk?

Sok mindent leírtam arról, hogy mit szeretnénk, hason
lóan az Aszód Fesztivál ’92 programfüzet beköszöntőjé
hez. -  Akkor, abból szinte minden megvalósult. Most is 
azért vagyunk bizakodóak, mert a szervezők okulva a jó  és 
a kevésbé sikeres tanulságokból, nagy lelkesedéssel dol
goznak az idei Aszód Fesztivál sikeréért.

Mindannyiunk nevében azt kívánom, hogy koronázza 
siker munkájukat!

Ennek reményében hívjuk Önöket, jöjjenek el az Aszód 
Fesztivál ’93-ra és ünnepeljünk, örüljünk újra együtt Aszó
don.

Bagyin József 
polgármester

ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

V

FESTTAG VON SANKT STEPHAN 
DEM STAATSGRÜNDER

Sok szeretettel köszöntjük az Aszód Fesztivál ’93.
eseményeire érkező vendégeinket, 

testvérvárosaink -  Obernburg, Nyárádszereda -  
küldötteit és minden résztvevő Aszódi Polgárt!

W ir begrüBen
allé Anwesenden am  Aszóder Festival ’93; 

die Delegationen unserer 
Partnerstadte -  O bernburg und Nyárádszereda -  

die Bürger unserer Stadt!

A TARTALOMBÓL:
2. oldalt Egy színházszagú produkció 

3. oldat: “Aszódért teszem” 
Fesztivál-riport; Sztáu István 

4*5. oldalt Programok
6. oldal: Ami az aszódiakat összetartja

7. oldal: Beköszöntő
8. oldalt Veterán autók találkozója



2 ASZÓ DI TÜKÖR

"EGY SZINH AZSZAG U PRODUKCIÓ"
Ő sz in te  v é le m é n y t várnak az e lő a d á s után

Az emlékeimben örökkön élő Bics
kei Gáborral, volt tanárommal, az 
amatör színjátszás fölkarolójával, a 
Zsámbéki Szombatok előadássoroza
tok megrendezésével egyszer a késő
románból koragótba hajló templom
rom szerteszét heverő kövein ültünk. 
Szívta a cigarettáját, enyhén remegő 
ujjaival őszes szakállát borzolta. Ke
veset szólt, de szavának nyomatékot 
adott a szemében csillogó fény. Tőle 
tanultam meg az amatőr színjátszás 
tiszteletét. Már mindannyian ismer
tük azt a történetét, mégis szívesen 
hallgattuk, mikor az estébe nyúló dél
utáni próbán Major Tamást rendezte 
a Játékszínben, de alig várta már, hogy 
véget éljen, és siethessen az amatőr 
csoportjához, kikkel mindennél szí
vesebben foglalkozott.

Efféle emlékek zsongták körül 
gondolataimat, mikor megismerked
tem az Aszódi Kamaraszínpad társu
latával, s hallgattam Magyar Zoltánt 
“A Doktor úr” c. darab rendezőjét.

Bevonulásom előtt egy színházsza- 
gú produkció megrendezésének gon
dolatát vetettem fel. A katonai szolgá
lat megkezdését követően Sztán Ist
ván ezredes úr minden támogatást 
megadott, hogy az elképzelésből va
lóság legyen. Nem volt könnyű a vá
lasztás, hiszen a meglévő körülmé
nyek határozta lehetőségekhez kellett 
igazodnunk Alapvető szempontként 
vettem számításba, hogy egy díszlet
ben kiállítható legyen a darab. Vígjá
ték mellett döntöttem, mivel annak 
színrevitele első lélegzetre köny- 
nyebb, mint egy drámáé. Adott volt 
a szereplők létszáma: 1 1 - 2 - 2  sze
repet így is össze kellett vonnunk. 
Fontos, hogy maga az írás se legyen 
rossz -  aránylag jónak tartom, ha
sonlóképpen a társulatot is, kik egy 
átlagamatőr produkciónál színvo
nalasabb munkát végeznek. Talán 
egy hibát elkövettem, amit már most 
látok: a heti 5-6 próba -  vasárnap 
is -  kicsit megerőltető volt. Majd
nem annyit dolgoztunk (dolgozunk), 
mint a profik.

Dúzs Márta, a társulat doaenje az 
I. sz. Általános Iskolában pedagógus.

Idáig én foglalkoztam a gyerekek
kel, rendeztem kisebb-nagyobb előa
dásokat. Sokkal könnyebb rendezni,

mintha engem rendeznek. A nevelőnőt 
alakítom, úgy érzem, jól fedi az énem.

Hajdú Szilvia a Vörösmarty Gim
názium irodalmi-drámai tagozatán 
érettségizett Jelenleg auüsta gyere
kekkel foglalkozik Budapesten. Bda- 
don él, 3 éve került a csoporthoz.

Dr. Sárkányáét alakítom. Elég la
za, könnyed nő, a férje karrierjéért 
bátran kikezd a férfiakkal. Egy kis 
flört, nem mondom -  de nem hiszem, 
hogy ilyen vagyok Elég fárasztó a 
szerep, mozgalmas képeket kell vé
gigdolgoznom. Nagyon szeszélyes a 
nő. Rengeteg a kacaj, a lihegés.

Barabás Tamás Kartalon lakik. 
Jelenleg dolgozik, és levelező tagoza
ton végzi Gyöngyösön a főiskolát.

1987- ben léptem először színpad
ra, itt Aszódon, a Kabaréban. Ez itt az 
én lakásom (Mutatott rá a színpadra, 
s közben kajánul mosolygott.), egy 
Dr. Sárkánynak csak lehet önálló la
kása. Népművelő szerettem volna len
ni, nem vettek fel, így maradt népmű
velésnek a színház. A darabról csak 
augusztus 19-én nyilatkozom. Az biz
tos, hogy nem a bemutató lesz a leg
jobb. Mindenki a szövegre koncent
rál, meg hogy el ne botoljon. Később 
felszabadultabban, biztos jobb lesz az 
előadás. Van egy borzasztó hiányér
zetem -  az amatőrökről nem mondják 
meg reálisan, mire is képesek És ez 
nemcsak a mi gondunk!

Győrfí János a mindenki által jól 
ismert és kedvelt aszódi postás.

1988- ban a Családi Rendező Iroda 
előadócsoportjából kerültem a társu
lathoz. Csatót, egy rendőrségi akta- 
kezelő-fogalmazót alakítok. Egyálta
lán nem hasonlít rám, teljesen más 
vagyok, de épp ez a szép benne, újat 
csinálni, nem magamat adni. Kezdet
ben fogalmam sem volt, mit kezdjek a 
szereppel, de egy rendezői lökés 
egész jó l elindított a lejtőn fölfelé.

Tóth Andrea Aszódon érettségi
zett jelenleg a Külkereskedelmi Fő
iskola hallgatója.

Régen a Felkiáltójelben kezdtem. 
III-IV. gimnazista koromban kies
tem a színjátszásból, most viszont 
újra bekapcsolódtam a munkába. 
Lenke kisasszony szerepe kicsit rá
mütött. Naiv, vizsgák előtt álló kis
lányt kell játszanom. Van persze

olyan, amit én soha nem tudnék csi
nálni -  például mások előtt bőgni. 
Zoli az elején néhányszor kijavított, 
aztán ment minden a maga útján. 
Nem egy nagy szerep, nem jelent ko
moly munkát.

Varga Mária Galgagyörkön él. 
Dolgozik és tanul. Mindig találkoz
hatunk vele a Marika Virágboltban.

Véletlenül kerültem a társulathoz, 
de nagyon jó l érzem magam, szívesen 
csinálom. A szerep teljesen az ellen
tétem, flegma, unott a szobalány, én 
nem ilyen vagyok. Nehezemre is esik 
eljátszani.

Tóth Attila a beszélgetés idején 
még katona, a bemutató napjára vi
szont leszerel.

Katonaként portásnak kerültem a 
V.K.H. V. Művelődési Házba. Megtet
szett a színjátszás, szeretném folytat
ni. A szerep hasonlít a jellememhez, 
vidám. Úgy érzem, a darabot színvo
nalasan adjuk elő.

Ha nem hiszik, jöjjenek el, és néz
zék meg.

Asztalos Tamás

Magyar Zoltán, az Aszódi 
Kamaraszínpad rendezője 

köszöni mindazok segítségét, 
kik lehetővé tettek, hogy a darab |  

színpadra kerüljön, 
s a Művelődési Háznak az 
egyébként 100-120 ezer Ft 

Ili. költségvetésű előadás 
II anyagi terhet ne jelentsen!

Az előadás támogatóit 
M ii 40,

Galga Vezetésbiztosító Ezred 
Aszód Ifjúságért Alapítvány 
Pest Megyei Önkormányzat 

Petőfi Múzeum 
Galga ÁFÉSZ 

Unimode GMK 
Gála BT

Bizarr Divatüzlet 
Typovent KFT, 

valamint ki emeli 
Sztán István ezredest, 

Szombati Lajos főhadnagyot 
és Asztalos Tamást, 

kik szintén sokat segítettek.
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Fesztivál-riport

SZTÁN ISTVÁN, 

a Fesztivál Rendező Bizottság elnöke

“Aszódért teszem!”
Tavaly kezdődött, amikor eldőlt, 

hogy az Aszód Fesztivál helyszíne a 
Régész utcai nagy szabad területen 
lesz. Elkészültek a tervek, amelyek 
kivitelezésre vártak.

Volt (van!) egy ember, aki a meg
valósításban társaival együtt nagyon 
sokat ténykedett. Lelke volt a kis csa
patnak, akik mértek, vágtak, hegesz
tettek, gödröt ástak, oszlopokat raktak 
le, óvták, vigyázták a most már az 
Önkormányzat által is elfogadott 
Fesztiválparkot. Első munkájuk volt 
az elmúlt évi Fesztivál, ahol jól mu
tatkoztak be. Összeállt a kis csapat, 
amely most már egy kész team-ként 
teszi a dolgát. Hatalmasat dolgoztak 
az idei május végi Gyermeknapon, 
amikor saját erőből készítették el a 
színpadot, rendezték a terepet. Aztán 
már rutinból ment minden: Edda kon
cert, illetve a Demjén koncert előké
szítése. Az első a sajnálatos baleset, a 
másik a rossz idő miatt hiúsult meg. 
Nagyon sajnálják, hogy elmaradt a 
várva várt sikerélmény. (Reméljük, 
az augusztus 5-i rekviem Edda-kon- 
cert kárpótlást nyújt! Szerk.)

Szívükhöz nőtt ez a feladat.
Folyamatosan készülnek az idei 

nagy Fesztiválra. Tudják, hol kell 
változtatni a tavalyihoz képest, hol 
kell újítani, hogy még jobb legyen 
minden. Sok esetben szabad idejüket 
áldozták és áldozzák jelenleg is e 
munkára, melyet önzetlenül tesznek.

A kis csapat pedig: 
T a rr Béla 

Szabó Lajos 
l ’app József 

Sándor János 
Tusnádi Mihály,

ő k  azok, akik Tarr Béla százados 
irányításával szívvel-lélekkel teszik a 
dolgukat. Bizonyára nagyon zokon 
vennék, ha elvennék, vagy másra bíz
nák ezt a munkát.

Beszélgetésünk során megkérdez
tem Tarr Bélát, miért csinálja ilyen 
megszállottan ezt a dolgot.

“Aszódért csinálom, a városért, 
mert én is már aszódi vagyok” -  volt 
a válasz.

Olyan jó  lenne, ha még sok ilyen 
aszódi volna!

Újra Aszód Fesztivál. Már nagyon 
várja a város.

Nagy örömmel vettem, hogy az 
Aszód Fesztivál másodszor is meg
rendezésre kerül. Megtiszteltetés szá
momra, hogy a Képviselőtestület fel
kért a Fesztivál Rendező Bizottság 
elnöki tisztére. A Képviselőtestület 
tagjaival és az általam felkért bizott
sági tagokkal közösen végezzük a 
munkát. A tavalyi Fesztivál bizo
nyította, Aszód és környékének szük
sége van e rendezvényre.

Mi adta az alapötletet, mi az alap- 
elképzelése a Fesztiválnak?

Az alapötletet az Aszódi Baráti Kör 
vezetne, Pachert Károly adta. Ez került 
továbbfejlesztésre. A dátum, augusztus 
20-a nyilvánvaló volt, s mivel a Podma- 
niczkyak is rendeztek ekkor a kastély
parkban ünnepséget, a hagyományápo
lás tisztelete is vezérelt bennünket. Cé
lunk egy összefogott kulturális és 
szórakoztató műsor megrendezése, hol 
természetesen a búcsú hangulatát is föl 
kívánjuk melegíteni. A helyszín végle
gesítésre került -  jól választottunk. A 
későbbiekben szeretnénk itt látni az or
szágos kirakodóvásárt (az állatvásár 
maradna a vásártéren).
Jánosi János, városunk főépítésze 
foglalkozik a Fesztiválpark kialakí
tásának tervezésével, s a Képviselő- 
testület javaslatomra októberben na
pirendre is tűzi ezen városrész rende
zésének tárgyalását.

Elég sok elfoglaltsággal jár ez a

Akik
támogatni kívánják 

az
Aszód Fesztivál 1993-at, 

akár 1 forinttal Is, 
a V.K.H.V.

Művelődési Házban 
csekken 

fizethetik be.

szervezői munka. A család hogy viseli 
a rengeteg közéleti tevékenységgel já 
ró távollétét?

A katona parancsvégrehajtó. Ezzel 
együtt él a családom. Egyébként jól 
szórakoztak tavaly, szívesen veszik 
idén is. Rajtuk kívül önzetlenül segí
tenek kollégáim, mind a hivatásosak, 
mind a közalkalmazottak.

A program gerince hasonlít a tava
lyihoz. Mégis, mi az újdonság?

Kevesebb a folklór, több az ifjúsági 
program, és az idősebbeknek is foko
zottabban szeretnénk kedveskedni. 
Az események rangját emeli, hogy 
idén résztvesz két testvérvárosunk -  
Obemburg, Nyárádszereda -  a ren
dezvényeken. Kifejezetten örülök, 
hogy az Idősek Klubja is fellép egy 
aratási jelenettel.

Kit emelne ki segítőtársai közül?
A V.K.H.V. Művelődési Ház dol

gozói -  Vörös László, Pardi László- 
né; Tarr Béla, Papp József és munka
társai; Bártfai László (villámvédelem 
gyors megoldása); GAVIT (munka
gépek biztosítása) -  Gál Géza, Huszár 
Mihály segítsége nagyon fontos volt 
számunkra.

Esőmentes, szép időt kívánok! 
Mindannyiunknak kellemes szórako
zást, jó  programokat, hideg sört, f i 
nom ételeket! Önnek pedig erőt, 
egészséget még sok Aszód Fesztivál 
megrendezéséhez.!

Köszönöm.
A.T.

Pardi Lászlóné
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AUGUSZTUS 18.

20.00 óra V.K.H.V. Művelődési Ház
Molnár Ferenc: A Doktor úr 
bohózat 3 felvonásban 
Az Aszódi Kamaraszínpad előadása 
Bemutató

SZEREPLŐK 4

❖

Dr. Sárkány Barabás Tamás
❖

Dr. Sárkányné Hajdú Szilvia
Puzsér Kovács Károly
Csató Győrfi János
Bertalan Odler Zsolt
Cseresznyés Tóth Attila
Lenke Tóth Andrea
Marosiné Dúzs Márta
Rendőr I. 
Igazgató Péter Balázs

Rendőr II. 
Földrajz tanár Módos Tibor

Szobalány Varga Mária

❖ Rendező: Magyar Zoltán ❖

2. előadás: 1993. augusztus 22.
20.00 óra Belépő: 50 Ft 
Jegyek elővételben a Művelődési 
Házban válthatók!

V E R S E N Y F E L H Í V Á S

Tisztelt Sporttársak, sportot kedvelők!
A V.K.H.V. Művelődési Ház a Városi Önkormányzattal 
közösen hagyományteremtő szándékkal

FESZTIVÁL KUPÁ-t
alapít az alábbi sportágakban:

1. kispályás labdarúgás 6 fős csapat
2. teke 3 fős csapat
3. asztalitenisz egyéni
4. sakk egyéni
5. tenisz egyéni

A versenyekre a Fesztivál ideje alatt kerül sor. Minden 
sportágban férfiak és nők jelentkezését egyaránt váijuk! 
Jelentkezni a V.K.H.V. Művelődési Házban augusztus 
15-ig lehet.
Nevezési díj: 100 Ft/fő, melyet a nevezés alkalmával kell 
befizetni.
Bővebb felvilágosítást személyesen intézményünkben 
vagy az Aszód 83 telefonon kaphatnak.

Fesztivál Rendező Bizottság

AUGUSZTUS 19.

14.00-16.00 V.K.H.V. Művelődési Ház
Az obemburgi testvérvárosi 
küldöttség fogadása 
Empfang dér Delegation 
dér Obemburger Partnerstadt 
in dem Vécsey-Kulturhaus

19.00 Fesztiválpark -  Régész utca
Festival-park -  Régész straBe 
Zenés táncest a Sörsátorban 
Játszik: Obernburg Város tánc- 
és szórakoztató zenekara 
Tanz und Musik im Bierzelt

-  M IN I V ID Á M P A R K

-  VETERÁN A U T Ó K

-  HŐ LÉG BALLO N

-  REPÜLÉS A N -2 . TÍPUSÚ  

SÉTAREPÜLŐVEL

-  N ÉPM Ű VÉSZEK

-  HENTSCHEL A N TA L  

FESTŐ M Ű VÉSZ M IN I

KIÁLLÍTÁSA
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AUGUSZTUS 20.

9.30 Szabadság téri emlékmű 
Térzene
Játszik: Obemburg Város Zenekara 
Honvéd Művészegyüttes Fúvószenekara 
Konzert im Freien (am Denkmal auf 
dem Szabadság-Platz)
(Es spielen Obemburger Stadtkapelle, 
Blasorchester „Honvéd-Ensembles)

10.00 Podmaniczky-kastély parkja 
Ökumenikus istentisztelet 
Ünnepélyes kenyérszentelés
Az aszódi Városi Nyugdíjas Klub aratási jelenete 
Sankt Stephan Fest im Park des 
Podmaniczky-Schlosses 
Ökomenische Kirchenmesse mit 
feierlicher Broteinweihung.

11.30 Zenés felvonulás a Fesztiválparkba 
Közreműködik: Obemburg Város Zenekara 
Honvéd Művészegyüttes Fűvószenekara

F ESZTI VÁLPARK
12.00 A Fesztivál megnyitása 

Eröffnung des Festivales
Köszöntőt mondanak:
Bagyin József Aszód Város polgármestere 
Wendelin Imhof Obemburg Város polgármestere 
Ejtőernyős bemutató 
Schau dér Fallschirmjager

12.30 Folklór műsor 
Közreműködnek:
-  bagi Muharay Elemér Népi együttes 
Művészeti vezető: Széphalminé Iglói Éva 
Zenei vezető: Rónai Lajos
-  Kartali asszonykórus 
vezető: Maczkó Mária

15.00 Body-building show
Koko Gym Klub bemutatója 
Fellépnek: Karda Beáta, Defekt duó 
A domonyi tánccsoport akrobatikus 
rock’n’roll bemutatója

16.30 Az Obernburgi tánc-és szórakoztató 
zenekar műsora

18.00 Kocsmai és alkalmi zenélés a 
Káipát-medence népeinek zenéiből 
Fellépnek: Szvorák Katalin és a Bekecs együttes 
Bajor Népi együttes

20.00 Augusztusi kavalkád 
„August-Kavalkade”
(buntes Unterhaltungsprogramm)

22.00 Tűzijáték 
Feuerwerk

22.30 Utcabál 
„StraBenball”
Játszik a KÉKESI együttes

AUGUSZTUS 21.

F ESZTI VALPARK

10.00 Gyermekprogramok, sportbemutatók 
Programme für Kinder

10.30 Puszi és Emesto bohócok műsora

12.00 A Nyárádszeredai Gyermekcsoport 
bemutatója
a Kartali Gyermekcsoport bemutatója

15.00 A Rock-Színház művészeinek 
koncertje
Koncert dér Truppé des 
Rock-Theaters
Közreműködnek: Csuha Lajos, 
Makrai Pál, Ulmann Zsuzsanna

16.00 Zenés divatbemutató a Galga 
szabadidő- és sportruházati bolt 
termékeiből
Musikalische Modenschau

17.00 Fotogén Fülek együttes koncertje

18.00 A Fesztivál Kupa sportversenyeinek 
értékelése és díjazása

20.00 Nosztalgia Est-tánccal 
Nostalgie-Abend mit Musik und Tanz 
Fellép: Lépcsőház együttes

22.30 Utcabál
„StraBenball” (Tanz im Freien) 
Játszik: a Szignál együttes

Az Aszód 
Fesztivál 

1993
minden

programja
ingyenes!



ASZÓDI TŰKOR

A m i a z  a sz ó d ia k a t ö ssz e ta r tja
Iz g a to tta n  v á rju k  a  fo ly ta tá s t

Magam azoknak az aszódiaknak a 
népes táborába tartozom, akik már iz
gatottan várják az augusztusi Aszód 
Aszód Fesztivál rendezvényeit. Az em
beri gondolkodásmód sajátosságai mi
att azonban egyféle tényről sokfélekép
pen gondolkodhatunk, mint ezt a meg
kérdezett riportalanyaim is tanúsítják. 
Mindenesetre megfontolandó, hogy a 
csaknem véletlenszerűen kiválasztott 
alkalmi beszélgető partnereim döntő 
többsége az újfajta szórakozási lehető
ségeken túl, méltán emelték ki az egy
fajta személyi és helyi összetartozás le
hetőségét, de bátran mondjuk ki: in
kább azoknak a gyakorlását. Igazából 
nem kívánok hatalmas életigazságokat 
levonni az elmúlt évi Aszód Fesztiváli 
rendezvényekről, de a benne résztvevő 
polgárok fegyelmezett felszabadultsá- 
gát magam egyértelműen az előbbiek
ben kifejtett lehetőségek nem "kézi ve
zérlésű”, hanemönként, bensőből faka
dó igényeinek -  a már említett -  
gyakorlásán értem és érzem.

A megelégedettség azonban legtöbb
ször odavezet, hogy az ember hajlamos 
elfeledkezni a meglévő problémákról. 
Nem szívesen mondom ki a kétkedés 
tényét, mivel ez egyértelműen vissza
zökkenti az embert a hétköznapok gon
dokkal terhes, kíméletlen valóságába. 
Azonban, mint tudósító sem magam
mal, sem a Tisztelt Olvasóval nem te
hetek kivételt. Ezért is szegeztem min
denkinek a körkérdésemet egyformán:

-  Mi az Ön véleménye az Aszód 
Fesztiválról?

Dr. Huszka Mihály katolikus plébá
nost a szokásos esti mise befejezése 
után kértem meg a beszélgetésünkre.

-  Sajnos, az elmúlt évben személye
sen nem vettem részt az ünnepségsoro
zat szórakozási részén, mert a lelkipász
tori teendőim máshová szólítottak, de az 
ünnepélyes Szent István-napi kenyér- 
megáldásnak emelkedett pillanatai
ban mind számomra, mind a katolikus 
hívek számára természetes volt a jelenlé
tünk. Mivel reális igény van egy ilyen 
jellegű rendezvényre, úgy vélem, szük
ség van az újbóli megrendezésére. Azon
ban már most is kijelenthetem: a rendez
vényeken való résztvételem hasonló lesz, 
mint ahogy az az elmúlt esztendőben is volt

Detre János evangélikus esperes
lelkész készséggel válaszolt erre a nem 
könnyű kérdésre.

-  A magam értelmezésében végered
ményben Augusztus 20-a egyértelmű
en a magyar államiságunkhoz kötődik,

mint ünnep. Azonban ez a nyugati ke
reszténység ünnepe is egyúttal, hiszen 
Szent István királyunk nyugati hittérítő 
papok segítségével vetette fel népünk
kel a kereszténység hitét. Éppen ezért 
meggyőződésem, hogy az Aszód Fesz
tivál rendezvényeinek az alaphangulata 
ebből az államiságból és a keresztény 
kultúrából kell fakadjon, illetve a kü
lönböző programoknak e sajátságos 
kultúrátkell gyarapítania. Személy sze
rint én kibővíteném a meglévő válasz
tékot még olyan kulturális műsorokkal 
is, amelyek nem pusztán az Aszód Fesz
tivál-térhez kötődnek. Mire is gondo
lok? Augusztus 20-a általában vasár
naphoz esik közel. így alkalom lehetne 
egy templomi hangversenyre, ahol 
nemcsak az orgonamuzsika, hanem a 
barokk templomban a barokk hangsze
rek által megszólaltatott barokk muzsi
ka csendülne fel. Valójában így lehetne 
átfogni és összekötni a szórakoztató 
kulturális részt a komolyabb kulturális 
témával, amit minden magyar érzésű 
embertől megkövetel ez az ünnep.

ülés Imréné takarítónőt éppen a szo
kásos uszodai takarítása közben zavar
tam meg. Igyekeznie kellett, hiszen két 
csoport váltása közben szegeztem neki 
a kérdést. Munkájából csak egy kis idő
re állt meg. Akkor is sajnálkozva je
gyezte meg:

-  Ha a gyermekeimet kérdezné meg, 
ők egyértelműen örülnek, és várják az 
újabb Aszód Fesztivált. Magam azon
ban csak azt látom, hogy drasztikus 
gyorsasággal apad a pénztárcánk. 
Azonban mit tehetnénk mi, szülők? 
Csak elvisszük a gyermekeinket az 
Aszód Fesztiválra. Legalább a tanév 
megkezdése előtt még egyszer érezzék 
jól magukat.

Tóth Miklós, az uszoda gépésze fel
csillanó szemmel válaszolta:

-  Feltétlenül szükség van egy ilyen 
rendezvényre. Hiszen ritkán adódik a 
helybelieknek ilyen esemény. Mivel mi 
a tér szélén lakunk, mind a három nap 
tapasztalhattuk, mekkora fegyelmezett 
tömeg fordult meg az elmúlt évben. 
Már ebből is következtethető, valós 
igényeket szolgál az Aszód Fesztivál. 
Érdekes módon bennünket egyáltalán 
nem zavart az ilyenkor elkerülhetetlen 
zaj és forgalom Sőt, távcsővel figyel
tem, kik szállnak fel a fáradhatatlanul 
körbejáró helikopterrel.

Tukora Miklós építésvezetőt, a hí
res amatőr sportembert szintén munká
ja közben zavartam meg.

-  Tavaly hiányoltam a sport- 
eseményeket, amelyek könnyen és 
pénz nélkül űzhetők. Megítélésem sze
rint ugyanis a sport is olyan szórakozás, 
mely az aszódiakat összetartaná, s 
egyúttal színesebbé tenné az Aszód 
Fesztivált.

Nem beszélt össze Media Zoltán 
autószerelő mesterrel, aki érdekes mó
don szinte szóról szóra megismételte Tu
kora Miklós utóbbi gondolatát.

(Örömmel tájékoztatom a Tisztelt 
Olvasókat, hogy idén bőséges sport- 
programokat kínál az Aszód Fesztivál. 
Szerk.)

A szomszédunkban lakó Masznyik 
Márton nyugdíjas besegítő családtag
gal rendszeresen megtárgyaljuk váro
sunk közéleti eseményeit. Nyilvánvaló, 
hogy ő sem maradhatott ki a megkérde
zettek sorából. Sokak előtt köztudott 
humora, éppen ezért nem csodálkoz
tam, amikor a válaszadását kacagással 
kezdte.

-  Igenis szükség van az Aszód Fesz
tiválra -  mondta. Csak az volt a baj, 
hogy amíg Kovács Katit hallgatták, az 
otthon maradt unatkozó kutyája mind 
egy szálig megfojtotta a tyúkjait. Per
sze, ezt nem lehet a Fesztivál számlájá
ra írni...

-  Most már elővigyázatosabbak le
szünk -folytatta, -bezáijuk a tyúkokat 
is, meg a gyalázatosát is, nehogy újra 
meglepetés éljen bennünket, ha hazajö
vünk.

Tolmácsi Miklós és felesége javá
ban pakolgatták bútoraikat a felújítás 
alatt álló lakásukban. Nem reméltem, 
hogy a munka közben választ kaphatok 
kérdésemre, de a kis szusszanás szemmel 
láthatólag jól esett mindkettejüknek. A 
családfő nemcsak magánemberként, ha
nem, mint a városi GAMESZ vezetője
ként is határozott igennel felelt. S mind
járt hozzátette: -  Mivel már tavaly is 
azzal a szándékkal szerveztük meg az 
Aszód Fesztivált, hogy új hagyományt 
teremtsünk meg városunk kulturális 
közéletiségében, éppen ezért szűkebb 
hazánk közönségének kötelességünk a 
szavunkat megtartani, annál is inkább, 
mert már az első alkalom sem volt vesz
teséges. így volt ez annak ellenére, hogy 
ilyen nagyszabású program összeállításá
ban és szervezett lebonyolításában még 
nem volt gyakorlatunk! A folytatást már 
mi ketten is izgatottan vátjuk, hiszen múlt 
alkalommal csak az előkészítésben tud
tam részt venni, de akkor az utolsó percig. 
Családi elfoglaltságom miatt már



KÜLÖNSZÁMA

csak a részletes elszámolásban vehet
tem részt -nagy bánatomra. Újra meg
erősíthetem a kósza, vagy valós hí
reket: a résztvevők, de főképpen a 
támogatók jóvoltából egyáltalán 
nem volt veszteséges a tavalyi vállal
kozás. Mint magánember már alig vá
rom, hogy a páromat jól megtáncoltas- 
sam a sramli bálon, de a Kékesiékén is. 
Egyébként nem szeretnék elfeledkezni 
munkatársaim tavalyi dicséretes tényke
déséről sem, amit az Aszód Fesztivál 
tisztasága érdekében tettek. Ebben az 
évben újra ilyen minőségű munkát vá
rok tőlük, természetesen azzal a kíván
sággal megtoldva, hogy nekik is részük 
legyen mindabban, amiben a résztve
vők is részesülnek majd.

Németi Elek nyugdíjas immár negye
dik éve aszódi polgár, családjával együtt 
költözött ide a messzi Kárpátaljáról.

-  Mi is nagyon várjuk már az újabb 
Aszód Fesztivált. Mivel az elmúlt alka
lommal igen jól éreztük magunkat, 
meghívtuk a rokonainkat a háromnapos 
vígasságra. így aztán biztosan tudatha
tom, nemcsak Németországban és Er
délyben, de a mi vidékünk számos köz
ségében is tudnak már az aszódi esemé
nyekről. Én azonban már jó előre kifogok 
a nekem kissé borsos áron kínált sörön. A 
diszkontban megvásárolt üvegekből fo
gom majd oltani szomjamat -  remélhető
leg újra a kegyeibe fogadja az időjárás ezt 
a nevezetessé vált helyi eseményt -, mert 
a melegben hamar megszomjazik az 
ember, jólesik majd a sör.

Jónásfalva felől jövet nagyobb fagy- 
laltozó csoportba botlottam. Mindany- 
nyian bíztattak: újam meg, szükség van 
az ilyen jellegű programokra.

Kovács István 
(Aki)

Mindannyiunk nagy örömére szolgál, bogy az Aszód Fesztivál 
városunk aprajáí-nagyját a készülődés szerefefével hatja á t  

Az ünnep rangját az előkészületek szorgossága, . 
a jószándékú tenoiakarás, az önzetlen segítség 

mind-mind fokozzák, emelik,
Fogadják hát szeretettel Huszáráé, Erzsiké néni kedves sorait, 

mellyel az Aszód Fesztivál teljes képét az általa megfestett 
mozaikszemcsékkel kívánja teljesebbé tenni!

r
FESZTIVÁL BEKÖSZÖNTŐ

Örömmel tudatjuk kicsikkel, nagyokkal, 
hogy ismét jelentkezünk Szent István-napi fesztiválunkkal! 

Reméljük, álmodnak még a tavalyi szép napokkal!
És idén is megtisztelnek bennünket sokadmagukkal! 

Városunk kulturális vezetősége és sokan mások összefogtunk, 
Hogy idén is ugyancsak maradandót alkossunk!
De fáradozásunknak csak akkor lesz foganatja,

Ha mindannyian eljönnek e szép napokra!
Idén is lesz itt minden, mi szemnek szájnak ingere,

És most is azt tanácsoljuk, hogy a bugyellárisukat jól tömjék tele! 
Mert ugyancsak jól kifundálta a rendezőség,

Hogy abba sok pénz nehogy maradjék!!
(Vagy hozzanak magukkal két napi élelmet, 
mert idejük nem lesz, hogy otthon egyenek.)

Mulatozás lesz itt bőven, meg itóka és harapnivaló,
Zene tánc, móka és sok-sok látnivaló.

Reméljük, hogy eljönnek a helybéli, meg szomszédos legények, 
Kik a lánykákkal jaj de nagyon szépek!

Embereket is váijuk tisztelt oldalbordájukkal,
No meg az idősebb generációt is hozzák magukkal!

Hadd emlékezzenek a régi szép napokra, időkre,
Amikor még maguk ropták a táncot, a fájintos cigányzenére! 

Jól mulat itt majd mindenki, 
a sok gondját, baját elfelejti!

Tartsák hát számon e jeles napokat,
Nehogy tévedésből otthon maradjanak!

Addig is minden jót kívánunk kendteknek,
Bizakodva várjuk, hogy a fesztiválra sokan eljönnek!!!

Az Úr 1993-ik esztendejének július havában.
Zs.E.

AZ ASZÓDI TÜKÖR 
MINDENT MEG KÍVÁN 

TENNI,

hogy megfeleljen a Tisztelt Olva
sók elvárásainak!

Ennek érdekében felhívással fordul 
mindenkihez, kik szívesen részt ven
nének a lap munkájában.

Vájjuk észrevételeiket, javaslatai
kat, írásaikat, verseiket, érdekes híre
iket, fényképeiket, a várossal kapcso
latos jobbító terveiket, élményeiket, 
emlékeiket, mindent, amit fontosnak 
éreznek.

Köszönjük!
Cím: 2170 Aszód,

V.K.H.V. Művelődési Ház 
Szabadság tér 10. Aszód Fesztivál 1992. Fotó: Németh Lajos
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Veterán autók találkozója
Fesztiválunk egyik érdekessége 

lesz a veterán autók találkozója, 
melyre legkevesebb 15 régi autó ér
kezését várják.

Hogyan került sor e találkozó meg
szervezésére, és egyáltalán mit jelent 
a veterán autók találkozója? - erről 
beszélgettem Seregély Károllyal és 
Seregély Sándorral, akik tagjai az ez
zel foglalkozó OLDTIMER MOTOR 
CARCLUB-NAK.

S.K. A magyar klub 1984-ben ala
kult. A nyugat-európai országokban 
természetesen már régóta működik 
ilyen jellegű klub. Megalakulásának 
célja, hogy folyamatosan bemutassák 
az érdeklődőknek ezt az ún. mozgó 
múzeumot, hogy ugyanúgy, mint a 
műemlékvédelemnél, megőrizzék az 
utókor számára elődeink közlekedési 
eszközeit.

P.Lné Ti mikor kezdtetek el foglal
kozni régi autókkal?

S.S. Tulajdonképpen már 1973-tól. 
Akkor újítottuk fel az első autót, az 
1936-os évjáratú HAT TIPOLINO-t 
-  másnéven EGÉRKÉT -, amely az
óta is fut.

S.K. Kedvtelésből kezdtünk el fog
lalkozni ezeknek az autóknak a felújí
tásával. Ma már több olyan kocsink 
van, amivel rendszeresen részt ve
szünk a veterán autók találkozóján. 
Ezekre a találkozókra, amelyek nem
zetközi szintűek, Svédországtól 
Olaszországig érkeznek régi autók 
szebbnél szebb kivitelben.
1991-ben a Gyöngyösön megrende
zett találkozón az 1957-es gyártású 
Lloyd típusú autóval I. helyezést ér
tem el, ugyanitt Gabi lányom a FIAT 
600 típusú autóval (1958-as) a II. he
lyen végzett.
A TIPOLINO-val 1989-ben az auszt
riai St.Pöltenben nyertünk különdíjat.

P.Lné Hogyan működnek ezek a 
találkozók? Gondolok itt elsősorban 
az anyagi vonzatúra.

S.K. Kezdetben voltak szponzora
ink. Többek között a GALGA 
ÁFÉSZ, az ÉSZAK-PESTI Vendég
látóipari Vállalat, a Petőfi Csarnok. 
Ma sajnos egyre kevesebb az anyagi
lag is támogató. A Petőfi Csarnok ad 
még mindig helyet nekünk a havonta 
egyszeri találkozókra.

Éz a hobby meglehetősen költsé
ges, hiszen bármilyen kis alkatrész 
is vagyonokba kerülhet. Nem be
szélve arról, hogy nagy részük már 
nincs is kereskedelmi forgalomban. 
Sokszor száz kilométereket me
gyünk egy-egy alkatrészért. Az in
formációkat, hogy mi, hol szerezhe
tő be, egymástól kapjuk.
Szeretnék elmondani egy érdekes 
esetet. Debreceni veterán autós kollé
gánknak szüksége volt egy nagyon 
fontos alkatrészre. Mivel azt az infor
mációt kapta, hogy ezt Szegeden kap
hatja meg egy másik kollégától, le
utazott Szegedre. Onnan küldték hoz
zánk Aszódra, mert az általa kért 
dolog nálunk volt beszerezhető. Hát 
így működik ez a hobby.

P.Lné Hogyan tesztek szert “új” 
autókra?

S.K. Véletlen forrásokból: vagy 
éppen arra járunk, és meglátunk egy- 
egy autót vagy motort, vagy ismerő
sök szólnak, hogy itt vagy ott van 
ilyen jármű..
Több régi típusú, 1930-as évekből va
ló motorkerékpárunk is van; olyan 
típusok, mint például a Harley David- 
son, Zündap KS 600, BMW, JAP, 
Danuvia. Bizonyára sokan vannak 
még, akik emlékeznek ezekre a már
kákra.

P.Lné Hogyan jött a gondolat,

hogy részt vesztek az Aszód Feszti
válon?

S.K. Már tavaly is részt akartunk 
venni, de későn jutott eszünkbe a 
gondolat, így már nem volt kivitelez
hető. Egyébként Aszódon volt már 
három alkalommal is veterán autók 
találkozója: a VOLÁN-telepen két
szer, a Szabadság téren egyszer. Ver
senyeztünk is ezekkel a járművekkel, 
amelyek közöttmég ma is nagyon sok 
tetszetős kivitelű autó van.
.Jók ezek a találkozók, hiszen nagyon 
sok érdekesség is van benne. Jókat 
játszunk, beszélgetünk egymással. 
Információkat szerzünk és gyűjtünk. 
És fő célunk -  a személyes találkozá
son túl -, hogy megmutassuk a ma 
élőknek ezt a mozgó múzeumot, 
amely a fiataloknak ritkaság, az idő
sebbeknek nosztalgia. És aszódiak lé
vén, mi ezzel szeretnénk emelni a 
Fesztivál színvonalát.

P.Lné Ezt köszönjük szépen. Mi
lyen értékűek az autóitok, egyáltalán 
lehet-e beszélni ilyen esetben valós 
értékről?

S.K. Ezeknek az autóknak eszmei 
értékük van. Ez is márkától, évjárattól 
függ. A mi autóink közül például a 
Fiat 600-as mai ára 200 ezer, a Tipo- 
linoé 400-600 ezer Ft körül van. Je
lenleg egy 1930-as évjáratú BMW-n 
dolgozunk, amely, ha készen lesz, 
120-150 ezer német márkát fog érni. 
Ezt az árat nem mi találtuk ki, nyugati 
katalógusban meg lehet tekinteni.

P.Lné Nagyon köszönöm a beszél
getést, és jó szórakozást kívánok 
Nektek és társaitoknak a Fesztiválon.

S.K. Mi is köszönjük, és azt kíván
juk, sikeres legyen a Fesztivál, és mi
nél többen tekintsék meg ezt a mozgó 
múzeumot.

Pardi Lászlóné

f r DROPP GÁBOR fesztivál-konyhaf önök ajánlata:

Virsli
(Würstchen) 

Sült burgonya 
(Pommes frites) 

Pacal 
(Kuttel)

Boíjúpörkölt 
(Kalbgulasch) 

Vadpörkölt 
(Wildgulasch) 
Rántott szelet 

(Wiener Schnitzel)

Dreher sör (csapolt) -  világos, barna; üdítő, rövid ital, bor
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