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FELHÍVÁS
József Attila versmondó versenyre

Az 19 9 3 /94 -es  tanévben m egh ird e tjü k  a József A ttila  szavaló

versenyt, m ely az ország és a m agyar nye lvterü le tek d iákságát 
m egm ozgató, je len tős ku ltu rá lis  esem ény lehet.

A szavalóversenyt két kategóriában h irde tjü k  meg. Az első 

csoport a 1 4 -1 8  évesek, m íg a m ásik  a 1 9 -2 5  éves korosztá ly. 

A szava lóversenyt nem csak M agyarországon h irde tjü k  meg, ha

nem a ha tárokon tú li m agyar nye lvterü le ten is, így lehet a verseny 

te ljes körű.

A szava lóverseny lebonyo lítása  lépcsőzetesen tö rté n ik  majd. 

A sele jtezők lépcső i a következők:

-  isko la i

- v á ro s i (kö rze ti)

-  m egyei

- re g io n á lis

-  o rszágos dön tő

A 14—18 évesek m ár a lege lső se le jtezőtő l kezdve részt vesz

nek a versenyben, m íg a 9 -2 5  évesek a  m ásod ik  fo rdu lóban  

lépnek e lőszö r fe l. A versenyzők a X IX -X X . század m agyar és 

európai iro da lm áb ó l az á lta lu k  vá laszto tt versse l vagy prózával 

nevezhetnek a versenyre.

Az országos d ö n tő  id őp on tja  1994. áp rilis  9. (szom bat), hely

színe a G utenberg M űve lődési Ház. Ennek m egfele lően a reg io 

ná lis dö n tő t m árc ius  5 -én , a m egyei dön tőke t feb ru á r 5-én lehet 

m egtartani.

A te rü le ti d ö n tő  1993. novem ber 28-án (vasárnap) 10.00 

órakor lesz az aszódi V éesey Káro ly H e lyőrségi és Városi M űve

lődési Házban -  Aszód, Szabadság té r 10.

A je lentkezési lapokat legkésőbb 1993. novem ber 20 -ig  kérjük 

a je lzett c ím re  e lju tta tn i.

A József A ttila  szava lóverseny m eghirdető i:

-  M agyar S zoc ia lis ta  Párt

-  Szabadsajtó A lapítvány

-  E u ro con to u r A lapítvány

-  Nyom dászszakszervezet

\ _______Jó versenyzést kívánunk!_______)



2 ASZÓDI

É vszázados napok az aszódi sz ín já tszás é le téb en
KÉPEK, SZÍNEK, KÁPRÁZATOK

A Nyárád menti faluk mind csinosak, s hol a Nyárád tere 
kiszélesedik, Szeredától le torkolatjáig, azok a tér ellentétes olda
lán sűrűn egymás végtében lévén helyezve, a faluknak két hosszú, 
alig megszakadó láncolatát képezik. Ott hömpölyög köztük, majd 
egyik, majd a másik oldalra térve át, a szóke Nyárád (O rbán B alázs)

*
1604októberének elején az Erdélyből kibujdosottak fejedelmé

vé választották Bocskai Istvánt, aki december 12-én Erdély feje
delme, a magyarországi részek ura és a székelyek ispánja címmel 
az ország felszabadítására felhívást adott ki. Erdélyben azonban 
csak az 1605. február 21 -re, Nyárádszeredára összehívott diétán 
(országgyűlésen) választották fejedelemmé azzal a kikötéssel, 
hogy tartsa meg a szabadságjogokat, hazai tisztségviselőket ne
vezzen ki, tegyen esküt. Szeptember 14. lett, mire a medgyesi 
országgyűlés megkezdődhetett, amelyen — eskütétel után — 
Bocskait a szultántól kapott jelvényekkel beiktatták méltóságába. 
Mivel őt magyarországi ügyei lekötötték, kormányzóvá és gene
rálissá nevezte ki Rákóczi Zsigmondot, aki az ügyeket Bocskai 
hivatali idején intézte. Magyarországon Bocskai sikerrel küzdött 
és 1605-ben ott is fejedelemmé választották. (B alás G ábor)

*
A Nyárád völgyében ébredő pára lassan nappali menedéket 

keresett. Óvatosan hempergett meg a fű zsengéjében, pihent 
meg a levelek zöldjén.

Mire megérkeztünk Nyárádszeredára, az októberi nap meg
szülte a reggelt. Ébredt a város is, ki kenyeret, ki tejet vásárolt, 
mellettünk zsongott a líceum udvara.

Ültem a színházteremben, nézve az Aszódi Kamaraszínpad 
tagjait, mily serényen állítják a falakat, rendezik be a színpa
dot, töltik meg élettel a levegőt. Csodának tartottam, Aszód 
mindennapjait kiszellőztető új fuvallatnak, mely mint az óvá
roskanyargós utcáit öblítve tisztára járta át, simult bele életünkbe. 
Az egyszerűségében csodálatos virág növekedését láttamkinyíl- 
ni a színpadhoz tartozó emberek szemében. Örömmel éreztem 
meg az erőt, mely összetartja őket, a munka, az áldozat, a 
jószándék. Buktatók sorát átlépve, azt feledve, két örökre szóló 
estét ajándékoztak erdélyi testvérvárosunk lakosságának.

Nem fölső utasítás, nem idegen kéz formálta a produkciót, 
hanem az aszódi, Aszód környéki tenni akaró fiatalok önma
gukat adva valósították meg azt.

Mégis, félelmeim erősek. A sikerből mindig más akart 
hasznot húzni. Vajon így lesz-e most is? Az eredményt fölmu
tatóban más a vetélytársát látta eddig. Vajon így lesz-e most 
is? A mélyben mormoló erők nem szerették, ha nélkülük bont 
szárnyat a fióka. Vajon változott-e érzésük? Az új, a jelenlegit 
meghaladó igényesség mindig gáncsot szült. Vajon kiállnak-e 
azok, akiknek ki kellene állni az értéket képviselők mellett, 
vagy hagyják őket bizonytalanul? Vajon gyarapodnak-e a 
szemek a tavaszi vetést követő őszön, vagy öncélú erők káoszt 
teremtő vihara szétszórja-e majd a jövő ígéretét? Nem tudom, 
de félek! Félek, hogy a Jót megint legyőzik.

*
“SIC ITUR AD ASTRA” — így jutunk a csillagokhoz. E 

mondat zárja Molnár Ferenc darabjának első felvonását. Dr. 
Sárkány ügyvéd — Barabás Tamás — a settenkedést nem 
szokók ügyetlenségével távozik lakásából. Csak a nyitott ab
lakot megvilágító halványsárga lámpa melegsége rácsozta 
árnyékával a színpadot. A mindent fölemésztő csönd, a moz
dulatlan nézőtér feszültsége sütött, majd szétrobbant. Mellet
tem egy kilenc éves fiúcska ijedten kérdezte: Csak nem vége? 
Nem, próbáltam megnyugtató hangon válaszolni: a java még 
hátra van. A fiú boldogan súgta társainak: Még lesz.

Az előadást záró végső meghajolást követően az álom 
összemosódott a valósággal. Fölgyulladtak a fények. Nem 
tudtam mit kezdeni magammal, egyik zsebemből a másikba 
bújtam. Valami szédítő erő jelenlétét éreztem lebegni. Az 
előtérben az egymást kereső s arra rátaláló tekintetek egy 
hosszabb várakozást föloldó megérkezés örömét árasztották.

Átlábaltunk a Kis Nyáridon a kukoricatábla mellett, az almás
kert irányába. Az erdő szépségét csak befogadni lehet, visszaadni 
nem. Ecset vásznon, tinta papíron, vonó hegedűn nem képes 
oly varázslatot művelni, mint az árnyékukat levetkőző fák.

Medvenyomot, disznótúrzást, a gerincen magányosan lépő 
őzet keresett szemünk, miközben a távoli domboldal, az öreg 
temető, a szőlő, az asztagok pihenő sora, az erdei csiperke 
illata eltüntette az időt.

Vendéglátóm, Nagy Lázár a sarjadó rozs zsenge zöldjét 
nézte, s megláttam szemében a friss kenyeret. Búzával keveri 
majd a megőrölt rozsot és jó érzéssel pihen meg vasárnap, 
hiszen nagy ünnep az új kenyér.

Épülő háza tornácát saját faragta oszlopokkal díszíti. Keze 
Ősi motívumokat mintázott, a megőrzött kincs világából a 
múlt gomolygó képeinek varázslatos formái léptek elő. Meg
elevenedni láttam őseink fosztó emlékeit Álltam az udvaron, kor
tyolva a mélyről húzott vizet. Hideg volt, tiszta, merengésre indító.

*
Könnyű szél fújt néhány esőcseppet az arcomba. A sziklá

nak csapódó vad hullámok tajtékot vető virágait éreztem 
nyílni, a faluból kifelé a körém halmozódó sötétben. Szemü
vegem megtörte a néhol fényt, míg zubogó, sistergő hangon 
lüktetett fejemben a rengeteg esemény. Évtizedes mélyszán
tást végeztek gondolataim.

A háromnap szülte élmények patakjában próbáltam önma
gam képét tisztán meglátni. Á hanthullámok fosztó fényei alá 
bújva tekintetem forró, vért égető csillámokba fúródott. Mily 
erő terjesztette ki fölém leplét, mily hatalom szólít magához 
tornádó tölcsérébe rejtőzve?

Mint múltba az emlékezet, úgy süllyedtem a hevét fokoza
tosan vesztő s tisztuló patakba. Tehetetlen lebegésem a szorí
tásától fosztott marék maroknyi cseppjeiként járták át feszíté
sétől felszabaduló félelmeimet. A válasz hangja akár barlang 
mélyében öblösödő medve dörmögése közeledett felém. A víz 
hideg tüskéi kifeszítették káprázataimat -  arcomon nem láttam 
terpeszkedni az elmúlt évtized ólommaszkját. A megfiatalító erő 
gátlásaim gáncsait garmadába görgette s örök örvénybe öntötte.

A hűs szél kúttiszta fuvallata az áldozat s szeretet szárnyain 
érkezett. Megláttam a választ. Fáztam, de tudtam, hogy ezt az 
erőt, e hatalmat őrizni, szolgálni kell!

Asztalos Tamás
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E g y  ó r iá s i  s ik e re m  tö r té n e te
Az egész esemény 1993. február ele

jén kezdődött, mikor a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban láttam az Aszódi Ka
maraszínpad egy előadását. Ekkor szü
letett meg bennem a gondolat, hogy mi 
lenne, ha én is jelentkeznék a csoport
ba? Végül úgy döntöttem, hogy leme
gyek egy próbájukra a Művelődési 
Házba, és megpróbálom. Döntésemben 
az is segített, hogy a társulat szinte min
den tagját jól ismerem, van akit köze
lebbről, van akit csak látásból.

Végülis legnagyobb örömömre azt a 
választ kaptam, hogy nagyon sok sze
retettel fogadnak a csoportba.

Február közepe táján történt a nagy 
esemény! Magyar Zoltán (rendező) 
aszódi lakos, akit úgy gondolok, min
den aszódi nagyon jól ismer, és tudja azt 
is, hogy a Szomszédok című tv-sorozat- 
ban szerepelt, és sokáig volt a Budapes
ti Arany János Színház tagja, felkereste 
Vörös Lászlót, és azzal a kéréssel for
dult hozzá, hogy szeretne egy nagyon jó 
színművet a saját rendezése alatt előadni. 
A darab Molnár Ferenc műve, A Doktor 
úr lett. A csoport nagy örömmel fogadta 
az ötletet, és azonnal igent mondott. 
Egy-két megbeszélés után a várva-várt 
szereposztás következett. Nagy megle
petésemre én is bekerültem a darabba, 
de arra még gondolni sem mertem vol
na, hogy ilyen jó szerepet kapok. Cse
resnyés urat kellett eljátszanom, ami 
érzésem szerint nagyon vidám szerep, 
de nagyon nehéz is. Megkezdtük az első 
szövegösszemondó próbákat, amik sok 
nevetéssel teltek el, hiszen nem ismer
tük még a szöveget és sokat bakiztunk, 
ráadásul még nem is sejtettük, hogy 
ilyen humoros ez a darab. Mindenki 
elkezdte tanulni a szöveget, ami nem 
volt igazán könnyű munka. Elkezdtük 
próbálni díszlet és kellékek nélkül, ek
kor már mindenki érezte, hogy nagyon 
nagy és nagyon nehéz munka lesz. Zo
lin, a rendezőnkön is lehetett látni, hogy 
ezt ő is érzi. Nagy örömünkre rengeteg 
szponzort találtunk. Különösen sokat 
számított az, hogy Zolit bevitték kato
nának, ennek ellenére Sztán István ez
redes úr minden támogatást megadott, 
hogy Zoli ki tudjon járni próbákra.

És elkezdődött a nagy munka, próba, 
próba és próba. Hihetetlenül sokat pró
báltunk, néha már úgy éreztük, hogy 
nem fogjuk bírni és fel kell, hogy adjuk, 
de ekkor mindig történt valami jó a 
csapattal, és mindenkit megszállt vala
mi, valami hihetetlen erő, ami segített 
elfelejteni minden rosszat. A csapat is 
kezdett összekovácsolódni, és szuper jó 
társaság alakult ki. Észre sem vettük, és 
máris vészesen közeledtünk az előadás
hoz. A szponzoroknak köszönhető,

hogy elkészült a díszlet, megérkeztek a 
kosztümök, és lassan a kellékek is. 
Amit tudtunk, a magunk erejéből oldot
tunk meg. Két napba tellett és felállítot
tuk a falakat, lefestettük, ami néha éjfé
lig is eltartott. Ezután újra csak próba, 
nagyon nehéz volt megszokni az új 
helyzetet, hogy színfalak között ját
szunk, és kellékekkel dolgozunk, de na
gyon örültünk neki! És tudtuk, mekkora 
felelősség van a váltunkon, hisz óriási 
érdeklődést mutattak az emberek a da
rab iránt. Tudtam én is, hogy amatőr
ként (ráadásul életem első színjátszása 
ez) sokkal, de sokkal többet kell mutat
nom, mint amit amatőrként mutatni tu
dok! Nagyon sokat köszönhetek Zoli
nak, hogy annyit dolgozott külön ve
lem, hogy olyan szinten tudjak játszani, 
mint azt én előtte gondolni sem mertem 
volna. Nagyon megköszönöm az öre
gebb színjátszósoknak, hogy ők is segí
tettek a munkámban, hiszen tőlük is 
kaptam rengeteg jótanácsot, és ami na
gyon kellett, még több bíztatást. Nagy 
örömömre, bármi jellegű gondom volt, 
megpróbáltak segíteni, és együtt meg
oldottunk mindent. Öröm egy ilyen tár
sasággal dolgozni, hisz felfogtuk, mit is 
jelent igazából az a szólás, hogy “egy 
mindenkiért, mindenki egyért”.

Lassan elérkeztünk a főpróbákhoz, 
nagyon izgultunk, ezért néha hibáz
tunk, de azonnal kijavítottuk. Elérke
zett a várva-várt pillanat: augusztus 18- 
a, a bemutató előadás napja. Nagyon 
vártuk már ezt a napot, hisz ezért dol
goztunk fél évig! 20 órakor volt az elő
adás kezdése, de nekünk már 18 órára 
ott kellett lenni. Látszott mindenkin a 
feszültség, az izgalom, és az, hogy még 
utoljára átgondolja az egész darabot, a 
szöveget, azt a munkát, amit egy-két 
órán belül be kell mutatni. Nagyon iz
gultam, sokszor átgondoltam azokat a 
pontokat, amit nehéz lesz eljátszanom. 
Fokozta az izgalmunkat, mikor fél 8 
felé már hallottuk a sok ember moraját. 
Elkezdtünk öltözni, sminkelni, közben 
nem nagyon beszélgettünk, csak néha, 
hogy “megcsinálod”, “ne félj, jó leszel” 
és még sok ehhez hasonlót. Élérkezett 
a 8 óra, a három csengetésnél már igen 
izgultam, dupla feladat hárult rám, hisz 
én kezdtem a darabot és nem szabad 
sietnem, mert megvolt az a veszély, 
hogyha sietek, átveszik a többiek az 
ütemem, és az mindannyiunknak kelle
metlen lett volna. A nézőtéren csend 
uralkodott.

Elkezdtük! Mindent beleadtam, nem 
hibáztam, és ami ezt igazolta, néha ne
vetés hangzott el, amire szinte egyi
künk sem számított, mert még nem is
merték a szereplők jellemét. Kijöttem a

színpadról és nagyon boldog voltam. 
Fantasztikus érzés volt, hogy a társaim 
gratuláltak, dicsértek. Azthiszem, ilyen 
élményben még nem nagyon volt ré
szem! De tudtam, még nincs vége, hisz 
ez még csak a kezdet, mikor már min
denki bent volt a színpadon és nem 
hibázott senki, éreztük, meg tudjuk csi
nálni, és hogy jól csináljuk. Ez onnan is 
kiderült, hogy nagyon sokat nevettek, 
ez sokat segített mindenkinek. VégeJett 
az első felvonásnak. Nagy és hosszú 
taps volt a dicséret. Boldogok voltunk. 
Gyorsan eltelt a 10 perces szünet, meg
kezdtük a második felvonást, és azt is 
nagyon jól csináltuk.

Második színpadra lépésemet hatal
mas nevetés fogadta, ami akkora terhet 
vett le a vállamról, hogy ezt leírni se 
lehet. Ezt is megcsináltam! Jó volt érez
ni, hogy megnevettettem több, mint 
200 embert. Mindenkinek sikerült a 
második felvonás. Boldogok voltunk, 
hisz hallottuk a rengeteg nevetést, és 
éreztük azt a vidámságot, jókedvet, ami 
a közönségtől áradt fel hozzánk. Fan
tasztikus érzés, erre nem lehet mást 
mondani. Vége lett a második felvonás
nak is, és ismét taps volt az értékelés. 
Sokkal felszabadultabban játszottunk, 
mint az első felvonásban. Ismét gyor
san telt a szünet, de most már nem 
izgultunk annyira, szinte vártuk, hogy 
színpadra léphessünk, hogy nevettes
sünk! Elkezdtük! Örültem, mikor a ne
vem puszta hallatára nevetés tört ki a 
nézőtéren. Boldogan léptem színpadra, 
mégha tudtam is, hogy ez a legnehe
zebb rész a számomra, ezzel dolgoz
tunk a legtöbbet. A sok nevetés beiga
zolta azt, hogy jól csináltam. Ekkor már 
felszabadultabban játszottam, tudtam, 
éreztem, hogy most már nem lesz gond. 
Mindenki megintcsak remekelt. Tud
tam, már csak egyszer megyek színpad
ra, de olyan emberek társaságában, 
akikkel megint csak jó lehetek. És így 
volt! Óriási nevetés volt, néha ki kellett 
várni, mert nem bírtam volna hanggal. 
Ez egyben a darab végét is jelezte. Ek
kor éreztem valamit, amit még nem 
éreztem soha. A társaim és én jókedvet 
és boldogságot teremtettünk több, mint 
200 ember számára. Átéreztük a szív
ből jövő nevetéseket, és örültünk, hogy 
két -  két és fél órára minden ember 
elfelejtette gondját, baját. Hirtelen sö
tétség borult a színpadra, vége lett az 
előadásnak. Mi gyorsan kimentünk a 
színpadról, de ekkor már hallani lehe
tett a tapsot. Felkapcsoltuk a lámpákat 
és indult a tapsrend. Boldogok voltunk. 
Megcsináltuk!!!

Vastaps volt, kétszer is vissza kellett 
mennünk, mert a közönség ezzel fejezte
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ki nekünk, hogy mennyire tetszett ne
kik az előadás. Csupa nevető, vidám 
ember tapsol. Jól érezték magukat.

Éppen hogy beértünk az öltözőbe, 
már gratuláltunk egymásnak. Egymás 
nyakába ugrottunk, sikítottunk, énekel
tünk. Durrant a pezsgő. Óriási érzés 
volt számomra, semmire nem gondol
tam, csak éreztem azt az örömöt, amit 
nagyon ritkán érez az ember! Bejött a 
rendező és őt is ölelgettük, hisz a siker 
az övé is. Ő is boldog volt és ez látszott 
is rajta. Buliztunk az öltözőben, jó 10 
perc kellett ahhoz, hogy egy kicsit meg
nyugodjunk. Elkezdtünk öltözni, le
mostuk a sminket és már hallottuk a sok 
ember hangját az öltöző előtt.

Mikor kimentünk, csodálatos érzés 
volt a sok gratuláció, a sok dicsérő szó 
és a rengeteg bíztatás, hogy nem szabad 
megállnunk azon az úton, amin elindul

tunk! Ezután következett a bankett, 
aminek szintén nagyon örültünk. Egy
két szponzor is megjelent, és mind
annyiunknak megköszönte ezt a szép 
estét! Miután vége lett a bankettnek, a 
csapat egyik fele hazament, a másik fele 
pedig felvonult egy-két jóbaráttal a 
Fesztivál helyszínére, és ott tovább 
folyt a buli, amit úgy érzek, hogy meg
érdemelt volt számunkra. Hihetetlenül 
jól éreztem magam. Örültem a rengeteg 
gratulációnak, a sikernek, és hogy ilyen 
csapattal dolgozom együtt. Miután vé
ge lett a bulinak, mindenki hazament, 
gondolom hihetetlen élményekkel gon
dolta végig, mi minden is történt vele 
az este.

Másnap reggel, mikor sétáltam az ut
cákon, rengeteg ember megállított, és 
gratuláltak az előző napi produkcióhoz.

Miután hazamentem, akkor kezdtem 
felfogni, hogy mi is történt előző nap 
este Aszódon!

Elindult valami Aszódon, örömet 
okoztunk 200 embernek. Úgy érzem, 
folytatnunk kell!

Ezekben az időkben minden öröm, 
boldogság nagyon számít. És jó érzés 
az, hogy ilyen érdeklődés van a darab 
iránt, és hogy több száz ember kíván 
kikapcsolódni.

Nagyon szépen megköszönöm a ren
dezőnek, a szuper társaságnak és a 
szponzoroknak, hogy egy ilyen élmény 
részese lehettem.

Kívánom, hogy sok ilyen öröm érjen 
minden embert, rajtam kívül!!!

(1993. augusztus 23. hétfő)

Tóth Attila

Épp Koltai Róbert filmjének (Sose 
halunk meg) zenéjét hallgatom, s úgy 
érzem, jobb címet nem is adhatok e 
cikkemnek, mint: Nagy utazás. Mert 
bizony tényleg nagy utazás volt és nagy 
élmény, nagy siker... Az utazók a Ka
maraszínpad Aszód tagjai és pár “ven
dég” -  na meg Lerh György buszsofőr, 
aki nélkül nem utazhattunk volna. Úti
célunk Románia-Erdély: Nyárádszere- 
da. Egy nemrég kapott meghívásnak 
tettünk eleget.

Annyi élmény, úmivaló felgyülem
lett bennem, hogy tizenoldalakat betöl- 
tene. Ennek ellenére most röviden pró
bálom összefogni a belőlem kikívánko- 
zót.

Csütörtök (10.07.) délután 1/2 5 kö
rül indultunk Aszódról. A határon rövid 
idő alatt átkeltünk és Nyárádszereda 
felé vettük az irányt. Ez már éjszaka 
volt, fűszerezve a sötétség hatalmas 
köddel és le-föl menő szerpentinekkel. 
Pénteken kb. 1/2 9-kor érkeztünk Nyá- 
rádszeredára. A polgármesteri hivatal
ban fogadtak bennünket, megismer
kedtünk szállásadóinkkal, majd vissza
mentünk a buszhoz kipakolni, díszletet 
állítani. A színházterem méreteit nem 
hagyhatom leíratlanul: 400 nézőt fogad 
be, a színpad hatalmas méretei akár egy 
nagy színházé! Még soha nem játszot
tunk ekkora színpadon és ennyi ember 
előtt! Kis pihenő és felfrissülés után 
elkezdődött a péntek esti előadás. Fur
csa volt számunkra, hogy szinte gyere
kek töltötték be a nézőteret. Másképp 
kellett játszani, mert tőlük őszintébb 
közönség nemigen van -  azonnal rea
gálnak a dolgokra, arra is, ha tetszik, és 
arra is, ha nem. Amikor elült a nagy

taps, kialudtak a színpadi fények, öröm
mel nyugtáztuk: meghódítottuk Nyá
rádszereda ifjúságát. Ezután egy vacso
rával egybekötött fogadás volt a szín
ház egyik termében. A felszólalóktól 
sok dicséretet és bíztatást kaptunk, így 
Incze Barna nyárádszeredai és Bagyin 
József aszódi polgármesterektől. Va
csora után ki erre, ki arra ment. Én egy 
10 fős csoporttal a helyi discoban kötöt
tem ki, és meglepődtem, hogy 10,- Ft- 
os belépővel vehettem részt a rendezvé
nyen.

Szombaton délelőtt megtekintettünk 
egy református templomot, amely egy 
közeli faluban volt, majd tovább utaz
va, Parajdon sóbányanézőbe mentünk. 
A sóbánya látogatható szintjén már 
nem folyik kitermelés, viszont gyógy
kezelésre igen alkalmas, légúti beteg
ségben szenvedőknek. A sóbánya 
gyomrában pedig egy nemrég felszen
telt ökumenikus templomot nézhettünk 
meg. Tovább indultunk Korondra -k e 
rámiáiról híres. Autóbuszunk pár órára 
felmondta a szolgálatot, így kissé ka
landos körülmények között értünk Ko
rondra. Rövid volt a körülnézésre és 
vásárlásra maradt idő, de mindenkinek 
sikerült begyűjteni a családtagoknak 
szánt apró ajándékokat. Visszaérve 
Nyárádszeredára már nem sok idő volt 
az esti előadás kezdetéig, így a felnőtt 
közönség az elején észre is vehette raj
tunk a napi túra nyomait, mert jól kifá
radtunk. Ők tapssal bíztattak minket, s 
ez új erőt adott, feltöltődést és ismét 
nagy sikert. Adaps után Incze Barna 
polgármester átadott a csoportnak egy 
szép virágkosarat és egy hatalmas kö
röndi vázát, ezzel megköszönvén mun

kánkat. Ezután megint eszem-iszom és 
dínom-dánom következett, így egész 
különböző időpontokban kerültünk 
vízszintes -  alvó -  helyzetbe, már aki 
egyáltalán lefeküdt.

Másnap nehezen vergődött össze a 
társaság, fáradtan, karikás szemekkel. 
A busz tátongó rakodótere lassan tele 
lett csomagjainkkal, díszletfalakkal, 
kellékekkel, lassan mi is elfoglaltuk he
lyeinket. Megköszöntük a vendéglá
tást, elbúcsúztunk e szépemlékű hely
től, és hazaindultunk. A határon való 
gyors átkelésünk csodának számított és 
eseménydús út után vasárnap éjjel 1/2 
12-re már Aszódon voltunk. Kipakol
tunk, elköszöntünk egymástól, de csak 
rövid időre, hisz a Kamaraszínpad 
munkája még csak most kezdődik iga
zán! (Remélem, ezzel csoporttársaim is 
egyetértenek és együtt maradunk!!!)

Visszagondolva az erdélyi útra, sze
rintem valamennyiünknek csodálatos 
élmény volt. Sok mindent láttunk, ta
pasztaltunk. Saját érzéseimet egy szó
val tudnám összefoglalni: szorongás. 
Más az ő világuk, életük, mentalitásuk, 
kultúrájuk, s ebbe rövid idő alatt nehéz 
beleszokni. Úgy éreztem, elkényezte
tett fruska vagyok az erdélyi emberek
hez képest. Sok mindent más szemmel 
látok e kirándulás után. (Már semmi se 
baj, Már zene a zaj -  Más lett minden, 
ami volt.)

Itt megint csak a bevezetésben emlí
tett filmzene szövegét tudom idézni. 
Hát így tudok én írni ama “nagy uta
zásiról!

Varga Mária
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V Á L T O Z Á SO K
A  H Á Z IO R V O S I E L L Á T Á SB A N

1993. szeptember 1-től megválto
zott a felnőtt betegek orvosi ellátásá
nak helyszíne, dr. Lóska Izbella és 
dr. Jólesz József rendelése -  felvált
va -  a Kossuth L. u. 84. szám alatti 
épületben kialakított rendelőben tör
ténik. Megváltozott -  az épületen be
lül -  a gyermekorvosi rendelés helye 
is, dr. Horváth Anna a régebben “ta
nácsadói” helyiségben dolgozik, meg
osztva azt a csecsemő- és nővédelmi 
tanácsadással.

A változtatásra -  többek között -  
azért volt szükség, mert a régi (rendelő
intézeti) körzeti rendelő már nem felelt 
meg az új KÖJÁL-előírásoknak mére
teiben, és nem tette lehetővé -  helyszű
ke miatt -  sem a betegnyilvántartás szá
mítógéppel történő ellátását, sem új or
vostechnikai műszerek beállítását.

Az új rendelő -  melynek alapterülete 
lényegesen nagyobb -  kedvezőbb felté
teleket teremt a betegellátáshoz és terü
letét sem kell megosztani a hétvégi köz
ponti ügyelet felszerelésével. Remél
jük, hogy a kulturáltabb, nyugodtabb 
körülmények hatása a gyógyító munká
ban hamarosan érezhetővé válik bete
geink számára is.

Az Aszódi Tükör rendszeres olvasói 
az önkormányzati hírek keretében, tes
tületi ülések kapcsán már többször ol
vashattak arról, hogy Aszódon Orvos
szövetkezet alakult. Ezzel kapcsolat
ban elterjedtek olyan rémhírek, hogy itt 
valamiféle “maszek” rendelés kezdő
dött. Erről azonban nincs szó, mind
össze annyi történt, hogy öt háziorvos a 
jobb betegellátás biztosítása érdekében 
orvosszövetkezetet alapított, és tevé
kenységét az önkormányzattal kötött 
szerződés alapján 1993. október 1-től a 
szövetkezet keretében végzi. Ennek 
azonban a betegek számára semmilyen 
új anyagi vonzata nincs.

Az AMEDIK Alapellátó Orvos
szövetkezet tagjai: dr. Horváth An
na, dr. Jólesz József, dr. Lóska Iza
bella, dr. Vass Anna és dr. Bodnár 
Viktor. Az orvosszövetkezet elnöke: 
dr. Lóska Izabella.

Az orvosszövetkezet működése kere
tében lehetővé válik -  a bürokratikus 
tényezők kiiktatása miatt -  az, hogy az 
egészségügyi alapellátásra fordítható 
államilag biztosított pénzösszegek ed
diginél nagyobb hányada ténylegesen a 
betegellátás javát szolgálja. Ennek 
megvalósítása érdekében is szükség 
volt arra, hogy az orvosi alapellátás egy 
épületben történjen. Ennek keretében 
tervezzük -h a  sikerül a rávalót megsze
rezni -  egy automata kislabor berende

zés beszerzését, mely lehetővé teszi a 
napszaktól független laborvizsgálatok 
elvégzését a rendelőben.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
az értékes segítségnyújtásért mind
azoknak, akik társadalmi munkát -nem  
keveset és nem kis értékűt -  végeztek a 
rendelő átalakításán, megköszönjük to
vábbá a Képviselőtestületnek és a Pol
gármester úrnak az orvosszövetkezet 
megalakításával kapcsolatos közremű
ködését és a Polgármesteri Hivatal dol
gozóinak ezzel kapcsolatos segítségét.

Szíves tájékoztatásul közöljük a ren
delési időket, mely a felnőtt körzetben 
nem változott:

Dr, Lóska Izabella
hétfő, szerda, péntek délelőtt 

!•..... tedd, csütörtök délután I l i i !
Dr.JÓfcszJdzsrf 

hétfő, szerda, péntek délután, • 
kedd, csütörtök délelőtt 

:: rendel.: v ,,

A délutáni, éjszakai készenléti szol
gálatot egész Aszód területén -  pénte
ken változó jelleggel -  általában a dél
utáni rendelést tartó háziorvos látja el 
lakásán. Pontos információt erről a te
lefonközpont és a mentőállomás tud ad
ni, illetve az orvosok lakásánál is kifüg
gesztésre kerül. Kéijük, elindulás előtt 
telefonon érdeklődjenek.

Mind a készenléti szolgálat igénybe
vétele esetén, mind a hétvégi ügyeletnél 
(mely a rendelőintézetben található 
szombat reggeltől hétfő reggelig; tele
fon: 107) a betegkártyának olyan szem
pontból nincs jelentősége, hogy az me
lyik orvoshoz került leadásra.

Dr-Horváth Anna
rendelési ideje

. hétfő, csütörtök, péntek délelőtt, 
kedd, szerda napokon délután

A Kossuth u. 84. szám alatti rendelő 
telefonszáma: 32.

A közeljövőben tervezzük a hétfőtől 
csütörtökig tartó napokon egy-egy órás 
esti rendelés bevezetését azért, hogy a 
munkába járók is felirathassák gyógy
szereiket. Itt történnek a közeljövőben 
a gépjárművezetői alkalmassági vizs
gálatok is.

Dr. Lóska Izabella

FELHÍVÁS
a közgyógyellátásban 

részesülőkhöz

Azok a rokkantak, akik olyan köz- 
gyógyellátási igazolvánnyal rendel
keznek, melynek sorozatszáma hatje
gyű, sürgősen cseréltessék ki a Polgár- 
mesteri Hivatalban Kiss Lászlónénál.

A régi igazolványok érvénytele
nek, cseréjükhöz be kell mutatni a 
régi igazolványt és a rokkantságról 
szóló orvosszakértői határozatot.

•
Jogosítvány
érvényesítés

A jogosítványok érvényesítése 
ezentúl a háziorvosi rendeléseken 
történik.

A jogosítványok érvényesítéséhez 
szükséges dokumentációkat kéijük 
az SZTK Rendelőintézetből kikérni, 
és elhozni.

A dokumentációk kikérése szerda 
és csütörtök délelőtt lehetséges, jo 
gosítvány érvényesítés a háziorvosi 
rendelésen minden nap.

V____________________ J

C ~~~  ~  "  \
VÁROSI KÖNYVTÁR

Nyitvatartás:

Hétfő
1 3 .0 0 -  16.00 

Kedd
9 .0 0 -  12.00 13.00-18.00 

Szerda szünnap
Csütörtök

9 .0 0 -  12.00 13.00-18.00
Péntek

9 .0 0 -  12.00 13.00-16.00
Szombat

9 .0 0 -  12.00

Beiratkozási díj 
felnőtteknek: 60 Ft 

diákoknak és nyugdíjasoknak: 20 Ft

Közhasznú információk:

-  telefonkönyvek
-  menetrendek
-  testületi ülések jegyzőkönyvei
-  hatályban lévő jogszabályok stb.

Szeretettel várjuk
^  régi és leendő olvasóinkat! j
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Aszód város Képviselőtestülete 1993. október 12-én meg
tartotta soros ülését.

Határozatot hozott a telefonhálózat építése ügyében.
-  Az Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 

telefonhálózat megvalósítása érdekében elfogadja a DIGI- 
TEL-2001 RT és a pénzügyi finanszírozást biztosító TAL- 
GILTEK Ltd között létrejött szerződést. Hozzájárulnak a 
beruházó TAL-GILTEK részére névértéken történő részvény 
értékesítéséhez azzal, hogy a vételárat a DIGITEL-20001 RT 
részére engedélyezi, a nyilvános hálózat és telefonállomások 
megépítése céljából. Felhatalmazza a Polgármestert az egy
befoglalt részvényeladási és szindikátusi szerződések aláírá
sára, amely tartalmazza a Önkormányzat alábbi kezességvál
lalását és az önkormányzatok részvényeire a jelzálogjogot is.

-  A DIGITEL-2001 RT-ben résztvevő önkormányzatok 
egyetemleges kezességet vállalnak a következő feltételek szerint 
a DIGITEL-2001 RT részére nyújtott hitel visszafizetésére 
TAL-GILTEK vagy harmadik személy (bankkonzorcium) felé.

-  Amennyiben a DIGITEL-2001 RT nem fizetné vissza 
egészben vagy részben a DIGITEL-2001 RT és TAL-GIL- 
TEK által elfogadott üzleti terv szerinti esedékesség napját 
követő 365 napon belül a TAL-GILTEK-nek vagy harmadik 
személynek a tartozását, az önkormányzatok az első felhívás
ra minden ilyen összeget kifizetnek a DIGITEL-2001 RT 
helyett TAL-GILTEK-nek vagy harmadik személynek.

A visszavonhatatlan kezességvállalás mértéke megegyezik 
a DIGITEL-2001 RT-nek a TAL-GILTEK illetve a harmadik 
személy felé való tartozás mértékével.

-  Ugyancsak 365 napos türelmi idővel vállalják az ökor- 
mányzatok, hogy egy esetleges késedelmes törlesztés esetén, 
a meglévő DIGITEL-2001 RT részvényeiket a TAL-GIL- 
TEK számára záloggal terhelik. Ezt a zálogjogot a TAL-GIL- 
TEK csak a 365. nap letelte után érvényesíthati. Amennyiben 
a türelmi idő alatt a késedelmes fizetés rendeződik, a rész
vények újra tehermentesen az önkormányzatok birtokába ke
rülnek.

-  A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a telefonigénylők által befizetett hozzájárulás összegének 
erejéig dolgozzon ki hitelfelvételi konstrukciót.

Aszód Város Képviselőtestülete megtárgyalta az “Aszód 
Fesztivál 1993" költségeinek alakulásáról szóló jelentést.

Az Aszód Fesztivál bevételei: 1.109.683,- Ft-tal, kiadásait 
1.099.964,- Ft-tal hagyta jóvá.

A fesztivált rendező bizottságnak és vezetőjének, Sztán 
István ezredesnek köszönetét fejezi ki. Utasítja a Polgármes
tert, hogy Aszód Fesztivál 1994. évi előkészítő munkáival 
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Képviselőtestület a volt Költségvetési üzem vagyonának 
eddigi értékesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Tudomásul vette, hogy
-  állóeszközök értékesítéséből 518 eFt,
-  készletek értékesítéséből 806 eFt került bevételre.
-  Utasítja a GAMESZ vezetőjét, hogy a maradvány álló

eszközök és készletek további értékesítéséről hirdetés útján 
gondoskodjon.

-  Az eladásból származó bevételek terhére az értékesítés
ben résztvevők premizálásban részesülnek.

A részarányos kifizetés mértéke:
a. ) készletek eladásánál: 40 eFt
b. ) állóeszközök értékesítésénél: 5 eFt.

A GAMESZ-vezető prémiumának megállapítására a Pol
gármester, az értékesítésben közreműködők részére a GA
MESZ-vezető állapítja meg a premizálás összegét.

A Képviselőtestület 1993. június 28-i határozatát módosította:
-  a Petőfi Gimnázium és Gépészeti SZKI igazgatójának, 
- a z  I. sz. Általános Iskola igazgatójának,
-  a II. sz Általános Iskola igazgatójának,
-  az I. sz. Óvoda vezetőjének

kinevezését határozott időre, 5 évre szólóan határozta meg.
Az oktatási intézmények vezetőinek besorolását magasabb 

vezetői besorolássá alakította át:
a. ) Petőfi Gimnázium és Gépészeti SZKI igazgatója,
b. ) I. sz. Általános Iskola igazgatója,
c. ) II. sz Általános Iskola igazgatója,
d. ) Zeneiskola igazgatója,
e. ) I. sz. Óvoda vezetője,
f. ) II. sz. Óvoda vezetője.
A magasabb vezetői átsorolással egyidejűleg magasabb 

vezetői pótlékok mértékét az alábbiak szerint állapította meg:
a. ) Petőfi Gimnázium és Gépészeti SZKI igazgatója 250 %
b. ) I. sz. Általános Iskola igazgatója 220 %
c. ) II. sz Általános Iskola igazgatója 200 %
d. ) Zeneiskola igazgatója 200 %
e. ) I. sz. Óvoda vezetője 200 %
f. ) II. sz. Óvoda vezetője 200 %.
A magasabb vezetői átsorolással párhuzamosan, illetve a 

várható pénzügyi kondíciók miatt szükségesnek látszott ajövő 
évi költségvetés tervezéséhez -  az egyes oktatási intézmé
nyekben működő vezetők pótlékának, illetve az egyéb -  a 
törvényben “tól-ig”-ként meghatározott pótlékok (pl. of., 
mk.vez. pótlékok) mértékének a beszabályozása. (A Kjt. és 
138/1992. Kr. 15. §-a.)

Az alapfokú oktatási intézményben működő vezetők pótlé
kát törvényben megadott alsó határban, azaz 100 %-ban hatá
rozta (A = 8.000,- Ft) meg a Képviselőtestület.

A Petőfi Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola esetén 
a 7 vezetőre vonatkoztatva egy pótlékkontingenst irányozott 
elő. A kontingens mértéke 910 % a 7 vezetőre. (130 %/fő.)

Az egyéb ún. “tól-ig” pótlékoknál egy 20 '•-os átlag meg
szabását határozta meg a Képviselőtestület.

TÁJÉKOZTATÓ
a gázvezeték-építés pillanatnyi állásáról

Az aszódi gázelosztó hálózat építésének I. üteme a 
befejezéshez közeledik. A kivitelező a Rákóczi úttól ke
letre eső (Bethlen G. utca, Hunyadi utca) és a Madách 
tértől nyugatra eső vezetékeket elkészítette, szemléztette a 
Bányakapitánysággal. Műszaki átadásukra október 28-án 
kerül sor, és várhatóan november 1-én gáz alá kerülnek.

A kivitelező programja szerint a Kondoros térig még 
hátralévő hálózatot október 27-én szemlézted a Bányaka
pitánysággal, és ezt követően 2 hétre várható az elkészült 
teljes rendszer üzemelése.

Sajnos, a kivitelező határidő-csúszását, az abból adódó 
kellemetlenségeket még az időjárás is szaporítja. Remél
hetőleg nem ront az építés körülményein tovább az idő
járás, és a fenti időpontokat tartva elkészül Aszódon az 
ez évre vállalt I. ütem építése.

Bagyin József 
polgármester
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“IRODALOM  A T E R M E S Z E IB E N ” komplex területi vetélkedő
“Lenn az alföld tengersík vidékén...” címmel 

vetélkedőt rendezett az I. sz. Általános Iskola két 
pedagógusa -M agyar Mihályné igazgatóhelyet
tes és Dúzs Márta tanítónő -  immár harmadik 
alkalommal.

A hagyományosnak tekinthető vetélkedő cél
ját az alábbiakban fogalmazta meg a két peda
gógusnő.

“Munkánkkal szeretnénk elérni, hogy a l l  
éves (5. osztályos) gyermekekben erősödjék a 
szülőföld iránti szeretet, ragaszkodás érzése; ez
zel párhuzamosan -  Petőfi Sándor születésének évfordulója 
kapcsán -  ismeijék meg, hogyan tolmácsolja a költő érzéseit 
szülőföldjéhez, hazájához. Ennek szellemében a szülőföld, a 
lakóhely iránti szeretet kötelezze őket a közvetlen környezet 
minél alaposabb megismerésére, valamint a természet értéke
inek, szépségeinek felismertetésére, megszerettetésére.

Tudatosítani kívánjuk bennük azt, hogy igazán szeretni, 
ragaszkodni csak ahhoz lehet, amit ismerünk.

Mindezek megvalósítására hívtuk segítségül a költőt, hogy 
müvein keresztül -  példaképül állítván -  ismeijék meg a 
tanulók Petőfi Sándor csodálatos, szeretve szeretett táját, az 
Alföldet. Az ember és a természet kapcsolatára, egymásra 
utaltságára, a magyar haza és táj szeretetére kívánjuk irányí
tani az erre fogékony tanulókat."

Ezek a gondolatok megerősítik és kibővítik az általános 
iskola 5. osztályának az osztályfőnöki óra keretén belül fel
dolgozásra javasolt “Itt születtem én ezen a tájon” témakör 
nevelési feladatait.

Alapkoncepciónk: “Irodalom a természetben”.
Fekete István-i gondolattal: Hagytak gyermeknek lenni..." 

címmel megtartott vetélkedőnkön az író művein keresztül a 
Kis-Balaton világát dolgoztuk fel. Elősegítvén ezzel a gyer
mekek olvasóvá nevelését, a táj szépségét bemutató irodalmi 
alkotásokban, s hogy természetismerő, -szerető, -védő embe
rekké váljanak. (A tavalyi tanévben. -  Szerk.)

A vetélkedő feladatainak összeállításánál figyelembe vet
tük a tanulók életkori sajátosságait, valamint a szülőföld fo
galmának tágabb értelmezését.

A vetélkedő anyaga:
1.

2.

3.

4.

“Itt születtem én ezen a tájon”
Petőfi Sándor életének bemutatása (egy-egy kérdés szó
ban megválaszolva)
Vaktérképen a megadott helységek bejelölése 
Az előzetes felhívásban megadott feladat írásos beszá
molója. A költő 3 éve Aszódon -  gyűjtőmunka az Aszó
di Petőfi Múzeumban látottakról.

14. Rácsrejtvény -  ez előző témához kapcsolód
va: értelmetlen szóhalmazból rács segítségé
vel a növény- és állatnevek megtalálása (írá
sos feladat)

15. Képzőművészeti alkotások felismerése (kap
csolódva a Petőfi Múzeumban látottakhoz)

Ajánlott irodalom:
Dr. Asztalos István: “Vándorlom a világot...” 
Irodalomkönyv 5. o.
Fekete Sándor: így élt a szabadságharc költője 
írók, képek (261-273. old.)

Szülőföldünk a Tiszántúl I. (403-405. old.)
Szülőföldünk a Duna-Tisza köze (9-53. old.)
1. Látogassatok el az Aszódi Petőfi Múzeumba! 

Gyűjtsetek minél több ismeretet a költő aszódi diáké
veiről! (írásos beszámoló készítése)

2. Javasoljuk tanulmányozásra az alábbi verseket: Galga 
partihoz, A Tisza, Az alföld. Szülőföldemen, Itt van az 
ősz.... Egy estém otthon, István öcsémhez, Arany Laci
nak, A tintásüveg, Pál-napkor, Fekete kenyér, Pató Pál 
úr.

3. Megzenésített Petőfi vers eléneklése (szabadon válasz
tott)

4. Vasmondás-Hogyan tolmácsolja a költő szülőföldje iránti 
szeretetét? 5. A Hortobágyi Nemzeti Park és Kiskunsági 
Nemzeti Park védett növényeinek és állatainak felismerése 
(A tanulmányozásrajavasolt művekben is előfordulnak.)

A vetélkedőn 9 csapat vett részt:
Aszód 1. 3 csapat
Aszód 2. 2 csapat
Iklad 2 csapat
Túra 2 csapat

Betegség és elfoglaltság miatt nem jelent meg Domony és 
Hévízgyörk benevezett csapata.

Aszódi csapat tagjai:
I. sz. Ált. Iskola: Garamvölgyi Gerda, Koncz Gábor, László 

Eszter, Megyeri Norbert, Mészáros Melinda, Ondrik Gabriel
la, TarrNóra, Visy Dea, Zatureczky Ágnes,-valamint Fülöp 
Csaba és Kovács Anna póttagok. Felkészítő tanár: Balogh 
Lászlóné.

Aszódi II. sz. Ált. Iskola: Ángyán Andrea, Szabó Tímea, 
Bagi Gergő, Illés Zsolt, Oldal Jutka. Felkészítő tanár: Hel- 
gertné Uzelmann Mariann

Zsűri: Visy Györgyné (elnök), Detre Jánosné, Csehné Ko- 
lozsi Zsófia, Lakatos Csilla.

A vetélkedő vezetője, szervezője: Magyar Mihályné és 
Dúzs Márta.

5. Vers-montázs (Petőfi sorai más költők verssoraival ele A végeredmény:
gyítve -  írásban) I. A szódi. 63 pont

6. “Most mutasd meg!” (verscímek felismerése -  írásban) Kiad 63 pont
7. Petőfi versek éneklése (szabadon választott) II. Aszód 1. 61 pont
8. Villámkérdések (jellegzetes szavak, szókapcsolatok Hl. Aszód 1 .sz. 60 pont

alapján felismerni a verseket) ÍV. M ád 57 pont
9. “Szülőföldem” -  leíró fogalmazás vagy versfaragás szü V. Túra 54 pont

lőfalujukról VI. Túra 50 pont
10. Versmondás (hogyan tolmácsolja a költő szülőföldje v n Aszód 2,;SZ» . 48 pont

iránti szeretetét) v n i. Aszód 2, sz. 43 pont
11. Népies kifejezések a versekből (jelentésmagyarázat -  

címfelismerés szóban)
12. Verskoktél -prózában (a 13 vers felismerése a fogalma

zás alapján)
13. Diaképek a Hortobágyi Nemzeti Park és a Kiskunsági 

Nemzeti Park védett növény- és állatvilágáról (ismeret- 
szerzés)

A zsűri különdíjat adott az érzelemdús előadásért a követke
ző tanulóknak (műsoron kívül!):



ASZÓDI

FELADATUK ÁTFOGÓ ÉS ÖSSZETETT
-  CÉLJUK A  POLGÁROK JÓ  KÖZÉRZETE -

Vannak, akik dicsérik, mások viszont 
szidják. Azonban mindenkinek van va
lamiféle véleménye az aszódi GA
MESZ-ről. Azonban a szerencse hozta- 
e, vagy a vak véletlen, az általam meg
kérdezett aszódi polgárok többsége 
egyértelműen dicsérte az említett váro
si szervezet eddig végzett munkáját. Tu
lajdonképpen ezekkel a gondolatokkal 
kopogtattam be Tolmácsi Miklós GA- 
MESZ-vezetőhözaz elmúlt héten. Meg
toldva azzal a kéréssel: mutassa be né
hány mondatban tevékenységüket, va
lamint azokat a gondokat, problémá
kat, amelyek mind őket, mind városunk 
polgárait is érintik.

Tolmácsi Miklós őszintén megörült, 
hogy a helyi sajtónk kiemelt figyelmet 
fordított rájuk, így nem csoda, hogy 
készséggel válaszolt kíváncsi kérdése
imre. Mondanivalójából megtudtam, 
hogy a munkatársaival együtt igen 
hasznosnak ítélik meg a tevékenységü
ket, hiszen minden egyes elvégzett mun
kájukkal szemmel láthatóan változik 
Aszód város környezete. S ez pozitív 
példaként hat polgáraink hétköznapi 
életére is, mert egyre több helyről is 
viszont hallja: végre jó  élni itt Aszódon.

S ez a mondat tulajdonképpen visz- 
szavezette városi képviselői pályájának 
a kezdetére, mert már az első képviselői 
ülések kezdetén többen megkérdőjelez
ték az akkori GESZ létjogosultságát.

Ismerve a több, mint három évvel 
ezelőtti állapotokat, most már utólag 
nem csodálkozom ezen, hiszen több in
tézmény is önálló gzdasági-műszaki el
látásra akart berendezkedni, azonban az 
idő bennünket igazolt: sokkal szeren
csésebb, de főképp hatékonyabb egy 
helyről irányítani az előbbiekben vázolt 
folyamatokat, mint az intézményeknél 
külön-külön. Rengeteg olyan szabályo
zás-módosítás van, amelyek ebben a 
változó világban nem követhetők az in
tézményvezetők, illetve az iskolák 
igazgatói részéről. Mivel a szerveze
tünkben dolgozó gazdasági és szakirá
nyú képesítéssel rendelkező munkatár
saim helyzetük magaslatán vannak, 
hangsúlyozom: munkájuknak az ered
ményeként olyan gazdasági szinten 
vannak az érintett intézmények, mint 
még soha. Szervezetünk belső ellenőr
zése miatt is szabálytalanságok nem lé
tezhetnek, illetve nem léteznek. Mivel 
a számviteli törvényeknek naprakészen 
kell eleget tennünk, csak úgy működhe
tünk, ami az intézményeknek, iskolák
nak, de főleg a városnak előnyére válik. 
Magamezzel szerettem volna megvilá
gítani, milyen szerteágazóan műkö

dünk. Itt vetődhet fel a kérdés: végül is 
mit takar a GAMESZ? Ez egyszerűen 
egy mozaikszó, mely a gazdasági-mű
szaki ellátó szervezet rövidítését jelen
ti. A GAMESZ-t sokan csak a közterü
leti munkákkal azonosítják, holott ez a 
feladat a tevékenységünk csak kis sze
letét jelenti. Megvallom őszintén, hogy 
a közterületi munkák ellenőrzésekor 
hallom gyakran: “Jó lenne, ha többször 
is propagálnátok már magatokat, mert 
nem látják, mennyit dolgoztok.” S ez a 
kritika igaz lehet, mert azt is meg kell 
mutatni, akik sokat és jól dolgoznak.

Mint említettem, nagyon sok olyan 
szakfeladat van, amivel a GAMESZ 
foglalkozik. A teljesség igénye nélkül: 
az iskolák, óvodák, a könyvtárak, a mű
velődési ház, a szeszfőzde, a temető 
műszaki és gazdasági működtetése napi 
feladatként jelentkezik. Nemkis dolog
ról van szó, hiszen az adott problémákat 
különösebb felfordulás nélkül, azonnal 
kell megoldanunk.

Nos, nézzük csak, mit jelent ez a 
gyakorlatban. Például bármelyik isko
lában a téli tüzelő biztosítása, a külön
böző számlák vezetése, amelyek a leg
első kréta vásárlástól kezdve akár a sze
mélyi bérek biztosításáig is felölelik a 
szóbanforgó intézmény működését. Ért
hető tehát, hogy az összes feladatnak a 
számszaki vonatkozását mi biztosijuk. 
Mi könyvelünk, mi mutatjuk ki, hogy 
áll anyagilag az intézmény, de ez nem 
jelenti azt, hogy az adott intézmény 
önállóságát ne engednénk kibontakoz
ni. Mert minden intézmény önálló bér
gazdálkodású, s így saját magának kell 
eldöntenie, hogy melyik az a dolgozója, 
aki a legjobban dolgozik, s ő azt hogyan 
finanszírozza. Mi csak arra figyelmez
tetjük az intézmények vezetőit, hogy a 
különböző költségekben milyen száza
lékos arányban állnak, vagy egyes ki
adásokkal mennyire térnek el a terve
zett költségektől. Egyébként mi vállal
juk fel a nyári felújítási munkálatok 
megszervezését, beleértve a tervezők
kel való tárgyalásokat, de az egyes fel
adatok elvégzését is. E gondolatkört 
összefoglalva tehát elmondhatom, 
hogy a GAMESZ az intézmények mű
ködőképességének a folyamatos bizto
sítását és fenntartását végzi.

Nem tudom, eléggé rávilágítottam-e, 
hogy az intézmények területén meny
nyire átfogó és mennyire összetett a 
feladatunk, de azt biztosan tudom, hogy 
mindezeket a műveleteket csak olyan 
magasan szakképzett munkatársakkal 
lehet elvégezni, akikkel most együtt 
dolgozom Meg vagyok győződve: az

általam felállított magas szakképzettsé
gi követelmények mellett azért is jól 
dolgozunk, mert igen jók nálunk a kol
legiális kapcsolatok. Egyébként a szak
ember-ellátottságunk 100 %-os. A mai 
kor követelményeinek és elvárásainak 
folyamatosan igyekszünk eleget tenni, 
éppen ennek érdekében bíztatjuk to
vábbképzésre szakembereinket. Leg
utóbb például ketten is mérlegképes 
könyvelői tanfolyamot végeztek, illet
ve szakképesítést szereztek.

Talán köztudott, hogy a GAMESZ 
irodái a Podmaniczky-kastélyban talál
hatók. A régi feladatkörünknek még 
megfeleltek, mára azonban már kezd
jük kinőni őket. A változtatást egyrészt 
ez, másrészt az is indokolja, hogy az 
evangélikus egyház visszakéri magá
nak az egykori iskoláját. így tehát min
denféleképpen ki kell innen költöz
nünk. Mivel pillanatnyilag olyan épü
letről vagy épületrészről nem tudok, 
ahol az egész GAMESZ működni tud
na, az új feltételek kialakításán még 
gondolkodnunk kell. Ismerve a jelenle
gi létszámot, amely közvetlenül az én 
irányításom alatt áll, s ez 60 fő, nemkis 
dologról van szó.

Már beszélgetésünk elején emleget
tük a közterületi tevékenységeteket.

Hát, igen. A felsorolt és megtárgyalt 
szakfeladatok ellátása után talán ez a 
legfontosabb feladatunk. Ebben 17 fő 
közhasznú munkás dolgozik, akik álla
mi támogatással végzik a mindennapi 
munkájukat. A rendszeres munkával 
való ellátásuk egyértelműen a mi fel
adatunk. Személy szerint én ezt fontos 
és lényeges dolognak tekintem, mert a 
munkájuk eredménye által rengeteget 
tudunk Aszód város közhangulatán és 
bemutatásán javítani. Sajnos, a köz
hasznú munka megítélése igen rossz 
visszhangé az érintettek körében, ezért 
is gondolom azt, hogy sokan emiatt 
lépnek vissza akkor, amikor a nálam 
jelentkező munkanélkülieknek felaján
lom az ilyenfajta munkalehetőséget. 
Pedig a közhasznú munkatevékenység 
nem mindig jelenti egyértelműen az 
alacsony presztízsű pénzszerzési lehe
tőséget, mint ahogy azt az aszódi pol
gárok elismerése is bizonyítja. Ugyanis 
a Kossuth Lajos utca rendbetétele és 
parkosítása városi feladat volt, de an
nak utána a megőrzése és gondozása, 
beleértve a Lakótelepet is, ezeknek az 
embereknek a munkáját dicséri. Itt kí
vánom megjegyezni, éppen a mi tevé
kenységünk által szűnt meg a Lakóte
lepen az az áldatlan állapot, hogy míg 
korábban csak a honvédségi érdekeltsé-
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gűf lakóházak környéke volt gondozott, 
mára már egyöntetűen rendezett kép 
fogadja az ott lakókat és az arra járókat 
egyaránt. A lakosok által kezdeménye
zett közterületi rendrakásba mindenfé
leképpen besegítünk, hiszen nekünk is 
érdekünk ez a fajta segítségnyújtás. 
Ezen túlmenően a polgári szemléletvál
tás csak hasznára lehet mindannyiunk 
javára.

S ezeket a szavakat nem pusztán ön
célúan használom, mert egyre többen 
mondják: jó érzés keresztül utazni 
Aszódon. Ezzel ugyancsak halványulni 
látom a megszokott szlogent, hogy vá
rosunk egy koszfészek. Tisztában va
gyok vele, a változások java még hátra 
van, de már végre megtettük az első 
lépéseket. Ezeknek azonban ára volt, 
méghozzá nem kis mértékben. Utalni 
szeretnék például a hozzánk tartozó 
bérlemények rendbetételére, illetve 
azok környékének a rendezésére. Ilyen 
például a Szabadság téri 3. számú ház, 
amely az említett tér büszkeségévé vált.

S ha már szóba került a pénz, igen 
kíváncsi voltam a gazdálkodási költsé
gekre.

Erre is van egy szemléletes példám. 
Amióta itt vagyok, a legelső évben még 
45 millió forinttal kezdtük. S most, há
rom év múltán, már a jövő évi költség- 
vetésben 120 millió forintra emelkedik. 
Azonban ennek az elképzelésnek komoly 
gátat szabhatnak a közalkalmazotti fize
tésemelések és az ugrásszerűen megnö-

S Z E M L
Nyári hőséget m eghazudto ló  idő van, s 

ennek e llenére m ég is köd üli meg szeretett 

városom  egy részét. A keleti szellő irtóza

tos  m ennyiségben lököd i m aga elő tt az 

újabb és újabb füstadagokat. Nem m ene

kü lhe t e lő le sem m ifé le  élő lény. Hiába is 

zárkóznának be az é rin te ttek, m ég a házuk

ban is m egta lá lja  őke t a m odern hadvise

lést is m eghazudto ló  légszennyezés. Talá

lóan jegyezte meg egy bagi újságíró barátom: 

újra k itört az aszódi Etna. Bár m egfigye lése, 

hasonlata m indenben fed i a va lóságot, én 

m ég is szívesebben venném  tud om ásu l, 

hogy ez m ár nem tö rté n h e t m eg többé. 

U gyanis, m íg eredeti névadója csak egy- 

szer-egyszer tö r  ki, s pihen meg évszáza

dokra, ez a kis p im asz szinte napró l napra 

teszi m indezt. S am az évezredenként pusz

t ít  maga kö rü l el m inden t, m íg ez a szemét 

táp lá lta  vu lkán  fo lyam atosan  csinálja. M ert 

ha nem fú j a szél, vagy m ég pihen egy k ics it 

a parázs, a ráhu lló  esőcseppek á tsz ivá rog 

va, m éreggel te lítődve  g y ilko ljá k  a szem ét

te lep a la tt e lte rü lő  term észe ti környezetet.

S ha m ár a term észeti e rők  is pihennek 

végre egy k ics it, akko rra  m ár jönnek  a 

nem kívánatos környékbe li "vendégm un

kások", ak ik  m ég azt is szé trom bo lják , am it 

a gam eszesek el kívánnának jó tékony  fö ld 

réteggel e lő lü k  takarn i.

vekedett árak. Nem beszélve az ÁFA 
miatti költségnövekedésről még.

Egyre érezhetőbben közeledik a tél. 
Erre vajon hogyan készültek fel?

Már tavaly is nagyot léptünk előre a 
biztonságosabb téli közlekedés érdeké
ben. Hosszas utánajárással sikerült egy 
hóekét vásárolnunk, így már a hóesést 
követően azonnal megkezdhettük a hó
eltakarítást az összes saját utunkon a 
városon belül. Természetesen kivéve a 
30-as főközlekedési utat, a kartali, va
lamint az ikladi utat, mely szakaszok 
egyértelműen a KPM-hez tartoznak. 
Újabban már nem sózunk, hanem kör
nyezetbarát, fűrészporos, nagyon kis 
mennyiségű sóval kevert elegyet szó
runk útjainkra. A fűrészport egyébként 
a Ferromechanikától szerezzük be. Az 
eljövendő szezonban is elsőrendű fel
adatunknak tekintjük a mentők és a sze
metes kocsik által nehezen megközelít
hető útszakaszok szórását, valamint az 
útkereszteződések és a gyalogos átke
lőhelyek jégtelenítését.

Ezek a feladatok, amelyeket az előb
bieken bővebben is kifejtettem, alapve
tő feladata a GAMESZ-nek. A Költség- 
vetési Üzem megszűnése után azonban 
még hozzájött a kommunális szemét 
szállítás, a szeméttelep, valamint a la
kóházak kezelése is. Ezek olyan felada
tok, amelyeket ugyanilyen terjedelmű 
cikkben is el lehetne mondani, mert 
annyi sok összetevőjük van. Itt azért 
annyit el kell mondani, hogy a lakások

ÉLETVÁLTÁS
Magam m ár sokszor beszélgettem  a 

kom m uná lis  szem étlerakóhely fe le lős ve

zetőjével az előbbiekben fe lso ro lt á rta l

m akró l. Azonban -  belátom -  pénz nélkül 

ők  sem  tehetnek sokat. Őszintén irigy lem  

a sok v ih a rt kavart Veszélyeshulladék Le

rakóte lepet, hiszen az o tt tá ro lt környezet

károsító anyagok m ár európai techno lóg iá t 

is m eghazudto ló  kezelésben részesülnek. 

Emlékezem, m iként s ie ttek városunk po l

gárai, hogy azok között lehessenek, akik 

majd rendszeresen figye lem m el kísérjék a 

kü lönböző árta lm as anyagok esetleges sz i

várgásának az ellenőrzését. S lám: mára 

m ár m egszűnt a to longás, m ert bebizonyo

sodott, hogy a korszerű technológ iáva l e l

lenőrizhe tők az egészségkárosító anyagok 

bom lási, de főként tá ro lás i fo lyam atai.

S ezzel a gondolattal visszakanyarodom az 

aszódi, de m ondjuk meg bátran, több Aszód 

környéki község kommunális szemétlerakó

helyére. Az előbbivel összehasonlítva: ugye 

irtózatosan szembeötlő a különbség!

Itt azonban e lb izonyta lanodom  a le lke

sedést illetően. Vajon ide is tü lekednének 

po lgáraink, hogy m indenáron bent legye

nek egy olyan környezetvédő b izottságban, 

m in t a Veszélyeshulladék Lerakó eseté

ben? A kérdést ezennel nyitva hagyom .

Ám nem tu d o k  belenyugodni a m egvál-

egy része -  a Képviselőtestület határo
zata értelmében -  eladásra kerül. Ez 
számszerűleg csaknem 300 lakást je 
lent. Ez már folyamatban van, így en
nek a figyelembe vételével a további 
lakóházi kezelési feladatot át kell gon
dolnunk, és át kell szerveznünk!

A kommunális szemétszállítás terü
letén szintén nagyon sok megoldandó 
feladat van, mivel a szeméttelepünk 
sajnos nem a legbizalomgeijesztőbb. 
Ott több dolgot még nem sikerült meg
oldanunk. Például nem tudjuk elkülde
ni, kitiltani a guberálókat, így állandó 
valós veszélyt jelentenek a különböző 
fertőző betegségek esetleges terjeszté
sében. Továbbá nem tudjuk megakadá
lyozni az éjszakai kerítésrongálásokat, 
s azt sem, hogy ne oda tegyék a szeme
tet, ahová mi nem akarjuk.

Összegezve, ezek mind olyan megol
dandó feladatok, amelyekről még sokat 
lehetne beszélgetni.

Mindezek mellett azonban érzem és 
tudom, hogy amióta ezt a két feladatot 
átvettük, minőségileg egy magasabb 
színvonalú, és sokkal jobb munkát tu
dunk végezni,mint az előző lakóházke
zelő cég. Ezt nem kívánom a saját di
cséretünkre felhozni, de kénytelen va
gyok, mert az a célunk és törekvésünk, 
hogy a lakókat mindig a legjobb közér
zettel lássuk el. S ehhez hozzátartozik 
a bejelentett hibák azonnali felmérése 
és mielőbbi elhárítása.

Kovács István

K E L L !

toztatha ta tlanba. Ezért m indenfé leképpen 

kell ten nün k  közös erővel va lam it. Nálam 

sokkal okosabbak m ár szerencsére k ita lá l

ták  - tö b b e k  között -  a szelektív hu lladék

g yű jté s fo g a lm á t. S ha m ég nem  is p róbá l

kozhatunk he ly ileg így fe ld o lgozn i házunk- 

tá ja szem etét, m iként veh e tik  a bá torságot 

k im ondan i az ille tékesek arra , hogy ez úgy

sem fo g  m enn i ná lunk, m e rt m i m agyarok 

vagyunk. Ráadásul m ég jó l se jtem  az ag

goda lm askodók válaszát is: “ P is tuká m ! 

Ehhez sok pénz kell, de m os t erre nem ju t.”

A szem léle tvá ltás azonban nem kerü lhe t 

sok pénzbe. Eszembe ju to tt, hogy az e lm ú lt 

esztendőben egy önzetlen szülő -  Dián 

T ibo r -  két, fáb ó l készü lt dobozt á llíto tt 

össze, használt elem  gyű jtése céljára. A 

tava ly i 4 /z-sek az egyiket a p iactéri ABC 

Kisáruházba v itték , m íg a m ásikat a Háztar

tás-vegy i szaküzleten he lyeztéke l. M ég kü

lönösebb propagandát sem  fe jte ttek  ki, s 

m ára m ár csaknem  m in d ke ttő  m egte lt 

gyű jtés i cé ljának m egfe le lően. E kezdeti 

ténnyel is b izonyítva lá tom , hogy igenis 

fogékonyak vagyunk  az ú jszerű, környeze

tünke t jo b b ító  kezdeményezésekre.

M esszire kanyarodtam  a fü s tkö d  ülte 

tá jtó l. M áshová, aho l m ár oszladozni lá t

szik az em ber okozta környeze trom bo lás.

Kovács István
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DINNYÉS LÁSZLÓ ALEZREDES, NÉPMŰVELŐ
1990-ben a volt Petőfi Akadémián 

Göncz Árpád köztársasági elnök ki
tüntette Dinnyés Lászlót az 1956-os 
eseményekben betöltött forradalmi 
szerepvállalásáért, s egyben alezre
dessé léptette elő, az 1957-es elítélé
sekor honvéddé lefokozott főhadna
gyot.

1989 nyarán költöztem vissza felesé
gemmel Aszódra. Tudtam, hogy Apá
mon és Dinnyés Lászlón kívül az én 
politikai gondolkodásommal nem sok 
mindenkire számíthatok Kevés em
bernek volt olyan tartása akkor, mint 
nekik. Tudtam, hogy ellentmondásos 
alkat, tudtam, az életét sok vihar szőt
te át, tudtam, mindig kiutat, jobbat 
keres, tudtam, a kallódófiatalok szá
míthatnak segítségére. 0  beszélt rá a 
zsidó temető felújítására, s közel más
fé l éves győzködése nyomán vállal
tam el az Aszódi Tükör szerkesztését. 
Akkor csak éreztem, mostanra viszont 
bizonyossá vált előttem, igen sokat 
köszönhetek neki. Ha nem ő  a Városi 
Művelődési Ház igazgatója azokban 
az években, akkor én most is valahol 
Tengizben vagy Kuwaitban dolgo
zom, mint sofőr vagy szigetelő bádo
gos.

Ilyen előzményeket követően keres
tem fel, s kértem október 23-a kap
csán meséljen valamint az ötvenes- 
évekbeli élményeiről.

A családom újvidéki. Az első vi
lágháború után átjöttünk, majd 
visszamentünk. 1946-ban végleg ki
rúgtak minket Jugoszláviából. Meg
határozó élménye életemnek, hogy 
két nagybátyámat a szerbek megöl
ték.

Csepelen voltam ipari tanuló, majd 
18 évesen lettem katona. Korosztá
lyom József Attila-i hittel állt a szo
cializmushoz. Komolyan hittük, 
hogy pár éven belül jobb lesz. E 
“megforgatjuk a világot” - érzése szá
momra 1952-ig tartott. Tiszalökre ve
zényeltek, hol internáltak voltak. Vá
laszút előtt álltam: ellenséget vagy 
életükbe beleérezve az Embert lás
sam bennük. Meditációm eredmé
nyeként 1954-ben izgatásért letartóz
tattak, s a nyolc hónapból hatot leül
tem. Ezután visszahelyeztek az ala
kulatomhoz, mintha misem történt 
volna. E motívum igen jól jellemzi a 
kort. A börtönben a térképészeméi

bizalmi munkát bíztak rám. Szabadu
lásomat követően visszamenőleg 
megkaptam a hat havi bért ebből vet
tem egy motort. Verpeléten szolgál
tam, emellett fociztam a Recski Bá
nyászban, de fogalmam sem volt 
hogy tőlünk két kilométerre mi fo
lyik.

Jártam a Petőfi Kör-be. Katonaru
hában elvtársoztunk. ’56 nemcsak 
úgy egyszerűen volt. Ez tévedés. A 
rendszerváltás óta, ha nem is tudato
san, de meghamisítják a forradalmat. 
Reformkommunista forradalom volt 
-  ebből nem engedek. Az elnyomó, 
primitív rendszerből a kiutat éreztük 
megnyílni általa, egy “emberarcú 
szocializmus” felé.

Október 23-án -  tudtam -  tüntetés 
lesz, Pestre mentem. Akár Stendhal 
hőse, Fabrizio dél Dongo a Waterlooi 
csatában, tébláboltam. Láttam ledön
teni a Sztálin-szobrot, ott voltam a 
Rádiónál, főhadnagyi egyenruhában 
álltam az épület előtt, s a szemem 
láttára bomlott szét a Rádió védelmé
re vezényelt Budapesti őrzászlóalj 
egysége. Nem tudom, ki lőtt először.

Visszamentem Verpelétié. Az ele
jén nem gyűlöltük az oroszokat, tud
tuk, a kommunizmus legnagyobb ál- 
dozatamagaazorosznép. Viszontazt 
hittük, elég Rákosiékat elzavarni, s 
egyből jobb lesz. Huszonévesek vol
tunk.

29-én a Verpeléti Nehézharckocsi
zó Ezred nevében a Borsodi Munkás- 
tanácsnak, Nagy Attilának ajánlot
tam fel szolgálatunkat a miskolci rá
dióban tartott beszédemben. Novem
ber 3-án részt vettem a Hadsereg For
radalmi Tanácsának megbeszélésén. 
Tájékoztattak bennünket: megegye
zés van az oroszokkal, nem avatkoz
nak be, 5-én megindul a termelés. 
Másnap hajnalban hideg zuhanyként 
ért a szovjet támadás híre. Nagy 
transzparenst készíttettem oroszul: 
“Nem lehet szabad az a nép, amelyik 
más népeket elnyom!” (Engels) A 
pillanat hatása alatt harcolni akartunk 
az idegen hatalom ellen, meg akartuk 
mutatni... Lezártuk a 30-as főutat 16 
harckocsival. Ha lőnek, visszalö
vünk. Három oszlopban jöttek az 
orosz harckocsik, és egyszerűen el
mentek mellettünk!

Rendkívül tragikusnak tartom, 
hogy ’56 legnagyobb hősének Pong- 
rátz Gergelyt tartják, mert részt vett a 
fegyveres harcokban. Igaz, novem
ber 4-én kiment Nyugatra. Én nem 
vagyok forradalmár, nem hiszek az 
erőszakban. Értelmetlennek tartom a 
fegyveres harcot. Hiba volt föltéte
leznünk, hogy a Nyugat segít. Cser
benhagyott bennünket, mint mindig, 
mint most is.

Az eseményeket követően először 
csak leszereltek. Elhelyezkedtem a 
polgári életben. 1957 júniusában tar
tóztattak le. Öt évet kaptam. Két év 
után amnesztiával szabadultam, s egy 
megváltozott Magyarországot talál
tam. Hősökként mentünk be, bale
kokként jöttünk ki. Magyarország el
felejtette a forradalmat.

Segédmunkásként kezdtem ’59- 
ben újra az életet. ’56 emlékét egy 
kicsit talonba tettem. Értelmetlennek 
tartottam, hogy annak bonyolultságát 
akár a családomnak is elmeséljem, 
megmagyarázzam.

Jelenleg SZDSZ-tag vagyok, a szo- 
ciálliberális szárny nézeteit érzem 
magamhoz a legközelebbinek. Fölhá
borít a korrupció, hogy milliárdok 
röpködnek. Eletmódválságban va
gyunk elsősorban, csak utána gazda
sági válságban. Ez nem az én vilá
gom.

Asztalos Tamás
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PETŐFI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
1993. október 23-án 18. alkalommal került sor a hagyományos Petőfi Sándor vers- és prózamondó versenyre. Az ünnepség 

9.00 órakor a Petőfi Múzeumnál kezdődött, ahol nem mindennapi eseményre került sor. A hónap műtárgyaként került kiállításra 
Petőfi Sándor egykori diáktársának és barátjának, Esztergály Mihálynak -  a család által a Petőfi Múzeumnak adományozott -  
képe. Dr. Asztalos István múzeumigazgató megemlékezésében felelevenítette a két barát kapcsolatát, és -  október 23-a lévén 
-  párhuzamot vonva 1848 és 1956 között, megemlékezett a forradalom és szabadságharcról is. Jelen voltak az ünnepségen a 
család képviselői is. Esztergály Gyula -  a diáktárs dédunokája -  meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévőket, méltatta a költő 
érdemeit, és jó  kívánságait tolmácsolta a Petőfi költészetét szerető, kedvelő fiataloknak.

Ezt követően a megemlékezés, a tisztelet koszorúit helyezték el az iskolák képviselői a Múzeum falán, majd az Aszódi 
Kamaraszínpad tagjai, illetve a II. sz. Általános Iskola tanulói adtak rövid ízelítőt Petőfi népies költészetéből.

10.00 órakor kezdődött a versmondó verseny a Véesey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házban. A zsűri tagjai: Pécsi 
Ildikó színművésznő (elnök), Forró István, a Rock Színház művésze és Litauszky Márta, a II. sz. Általános Iskola pedagógusa 
42 versenyző versmondását hallgathatta végig.

Az általános iskolai kategóriában 28, a középiskolai és felnőtt kategóriában 14 fiatal versenyzett.

Általános iskolai kategória:
T Majár János (Kodik Zoltán Á lt 

Isk. és Gimnázium, Hatvan) 
14 éves

II Hajdú Ágnes (Galgahévízl 
Á lt Iskola) 12 éves 

Hl. Balogh Tamás
(Vácszentlászlói Ált. Iskola) 
13 éves

Az eredmények:

Középiskolai -  felnőtt kategória 
I. Nagy Viktor (Madách Imre 

Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola, Gödöllő)
17 éves

n. ^«res Judit RjdayPál
Gimnázium, Pécel) 16 éves 

III. Körmendi Gábor (Bajza József 
Gimnázium, Hatvani 17 éves

A versenyt követően Pécsi Ildikó színművésznő név szerint értékelte a versmon
dók szereplését. Mindenkihez volt hasznos, jó tanácsa, és remélhetőleg a gyerekek 
nem vették zokon a jóindulatú kritikát sem.

Sajnos, az idő előrehaladtával mindössze egyetlenegy vers elmondására volt 
lehetősége Pécsi Ildikónak -  ez József Attila: Altató című verse volt - ,  de teljesen 
más megközelítésben. Igazán nagy élmény volt.

Köszönetét mondunk Pest Megye Ónkormányzatának és az Aszód Ifjúságért Alapítványnak rendezvényünk támogatásáért. 
És köszönetét mondunk azoknak a pedagógusoknak, akik segítették tanulóikat a felkészülésben, és el is kísérték a gyerekeket 
erre a versenyre.

Nagyon örültünk, hogy a régi ismerősök mellett új arcok is voltak, hogy ismét ilyen sokan elfogadták meghívásunkat -  a 18 
éve mindig október harmadik szombatján megrendezésre kerülő -  Petőfi emlékét idéző vers- és prózamondó versenyre.

Pardi Lászlóné

ÁLLATO RVO SI ÜGYELET

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

November 6-án 8 órától november 8-án 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt

Aszód, Kossuth L. u. 86. 
Telefon: 413

November 13-án 8 órától november 15-én 8 óráig
Dr. Soós Endre

Aszód, Kossuth L. u. 51. 
Telefon: 62

November 20-án 8 órától november 22-én 8 óráig
Dr. Szőke Pál

Aszód, Kossuth L. u. 86. 
Telefon: 413

November 27-én 8 órától november 29-én 8 óráig
Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Telefon: 207

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

A Gimnázium 
programja 1994. februárig

November 8. hétfő: Fogadóórák
November 10. szerda: Diákparlament 
November 27. szombat: Katalin-bál 
December 10. péntek: Nyílt nap

a szakközépiskolában
December 11. szombat: Tanulmányi verseny a francia

kéttannyelvű osztályba jelentkezők 
részére

December 17. péntek: Karácsonyi műsor
December 18—január 2. Téli szünet
Január 7. péntek: Petőfi-nap
Január 10. hétfő: Szülői értekezlet, fogadóórák
Január 13— 14 csütörtök-péntek:

5. éves technikus 
írásbeli, szóbeli beszámló

Január 27. csütörtök: Az I. félév utolsó tanítási napja 
Január 28. péntek: Tanítási szünet,

osztályozó konferencia 
Január 31. hétfő: Tanítási szünet,

helyi továbbképzési nap



ASZÓD!

KAJAKVERSENY AZ OBERNBURG MELLETTI KLEINHEUBACHBAN,
avagy mivé terebélyesedhetnek a testvérvárosi kapcsolatok?

Amikor 1992-ben először jártam Obemburgban, és megáll
tam a folyóparton, arra gondoltam, hogy itt valahol kell egy 
kajak-kenu klubnak lennie, és addig rágtam Wendelin Imhof 
polgármester úr fülét, amíg felkutatta az aschaffenburgi Pose- 
idon Kajak-Kenu Klubot nekem. Az egyik nap aztán vendég
látóimmal, Batteigerékkal átmentünk oda, és több-kevesebb 
nehézség árán sikerült megismerkednem Heiner Fassnacht- 
tal, aki ott edző, és aki maga is szokott a veterán korcsoportban 
versenyezni. (Mint később kiderült, ennek Németországban 
nagyobb kultusza van, mint nálunk, mert ott a szezonban sok 
“normális” kajak versenyen rendeznek a serdülő, ifi, junior és 
felnőtt számok mellett veterán számokat is.) Nos, Heiner-rel 
megbeszéltem, hogy vagyunk néhányan a Magyar Amatőr 
Kajak-Kenu Egyesületben -  amelynek mellesleg az elnöke 
vagyok - ,  akik szívesen indulnánk németországi veterán ver
senyeken. ő  megígérte, hogy elküldi nekem majd az 1993. évi 
versenykiírásokat.

Már ki is ment az egész a fejemből, mikor idén nyáron nagy 
borítékot kaptam Aschaffenburgból, benne a versenykiírások. 
Közben már be volt osztva a nyár, a munkák, a szabadság, és 
csak egy szeptemberi verseny látszott megfelelőnek. Meg
kezdtem a szervezést a néhány “őrült” között, akikkel a Dunán 
találkozhattam. Úgy nézett ki, hogy nyolcán utazunk majd 
Kleinheubach-ba, de végül csak négy “desperádó” maradt. 
Egy asztalos, egy iskolaigazgató, egy masszőr és egy orvos.

Igénybe vettem egynéhány kedves ismerősöm idejét és 
energiáját, de leginkább Gál Tibor barátomét, aki fordított és 
faxolt és fordított, szabályos ügyeletet látott el a telefax mel
lett, hogy az utunk sikerüljön.

Négy öreg kajakossal, a négy öreg kajakos minden cuccával 
teletömött autónk tetején még két kajak is utazott a borzasztó 
időben kifelé. Szinte végig zuhogott az eső az 1000 km-en át. 
Kint sem volt sokkal jobb a helyzet. Még szerencse, hogy nem 
kellett sátorban aludnunk, mert részben Batteigerék, részben

a kleinheubachi klub edzője, Kari Hauck jóvoltából a fél 
csapat itt, a másik fele ott alhatott.

A verseny jól sikerült, bár ellenünk (is) volt a zord idő, hogy 
itt-ottkölcsönhajóban kellett indulnunk, és hogy indítóponto
nok híján rövidtávú versenyeken szokatlan, csaknem repülő- 
rajtos indítások történtek -  és itt a hazaiak voltak előnyben, 
hiszen ők értették is, mit kiabál az indítóbíró, nemcsak sejtet
ték, mint mi - , de beszéljenek az eredmények! Valamennyien 
a 40-50 év köztiek korosztályában indultunk.

Kajak egyes 6000 m: 2. Rónaszéki (Bp. Honvéd) 
4. Jólesz (BKV Előre)

Kajak páros 6000 m: 2. Vitányi -  Horváth (Bp. Építők -
Ganz)

Kajak egyes 500 m: 1. Rónaszéki
2. Horváth
4. Vitányi 
7. Jólesz

Kajak páros 500 m: 2. Vitányi -  Horváth
Kajak négyes 500 m 1. Rónaszéki -  Vitányi -  Horváth -

Jólesz

A versenybírósági ülésen a német veterán versenyzőket 
meghívtam az 1994. évi Magyar Bajnokságra, melynek kere
tében rendezik meg a Magyar Veterán Bajnokságot is. Miután 
a kleinheubachi versenyen 36 német klub vett részt, remélhe
tő, hogy lesznek, akik élnek a meghívással, és így az Aszód- 
Obemburgi kapcsolatnak köszönhetően létrejön egy egészen 
más dimenziójú és más jellegű kapcsolat is.

Még egy apróság: a versenyműsorban, majd az eredménye
ket ismertető német újságokban a magyar versenyzők egye
sületi hovatartozásául a sohasem volt KSC ASCOD állt.

Dr. Jólesz

BÉBIPANCSI
Nem azért írok erről a témáról, mert ingyenreklámot akarok 

csinálni, hanem mert fantasztikusnak tartom.
Fél éves kislányommal úszni járunk. Helyesebben: ő tanul 

úszni, én asszisztálok neki. Ráadásul -  bevallom őszintén (azt is 
csendben) -  sajnos én nem tudok úszni.

Manapság, amikor megkondultak a vészharangok kis hazánk 
lakosságának reprodukálódása fölött, ráadásul a felnövekvő utó
dok -  állítólag (a szakemberek szerint) -  egyre csenevészebbek 
az előttük járóknál, minden hozzáértő fontosnak tartja a testmoz
gás minden formáját, tekintet nélkül az életkorra. Persze logikus, 
hogy sokkal hatásosabb minél fiatalabb korban kezdeni, hisz ami 
elromlott, azt legfeljebb javítgatni lehet, de -  minden reklám 
ellenére -  újjá varázsolni soha.

Ezért tartom én nagyon jó dolognak a bébi-úszást, ellentétben 
azokkal, akik kóklerségnek minősítik (valószínűleg úgy, hogy 
sose láttak ilyet), egy újabb dolognak, amivel pénzt lehet kihúzni 
az elfogult szülő zsebéből. (Én persze nem mondom, hogy ez 
nem egy hatalmas üzlet egyben. De ez nem bűn.)

Mire is adj a ki az ember ezt a havi ezer forintot, amit talán bárki 
megengedhet magának, még azok is, akiknek esetleg ezért né
hány pakli cigarettáról vagy pár korsó sörről kell lemondani 
(szimpla költség, dupla haszon!).

Aznap, amikor a bébi-úszás van, más földi halandó be nem 
teheti a lábát az uszodába. A medence csak a babáké, illetve azé 
a felnőtté, aki vállalja, hogy a gyakorlatokat véigcsinálja kis 
porontyával. (Ez természetesen először nemkönnyű, mert persze

hogy sajnálja az ember víz alá nyomni magzatát.) A gyakor
latozó többnyire az anyuka -  hisz ebben a korban a babának 
ő a legbiztosabb pont.

Van hangzavar bőven, mivel egyszerre több csoport tartózko
dik vízben, egyenként öt-hat babával, mindenki a saját szintjének 
megfelelő helyen. Ugyanis bármikor be lehet kapcsolódni a 
foglalkozásokba, a jelentkezés folyamatos a kettő és nyolc hóna
pos korú gyermekeknek.

Az én kislányom harmadik alkalommal már nem sut, angyali 
türelemmel csinálta végig -  mindig ugyanabban a sorrendben -  
a gyakorlatokat. Körülbelül ennyi idő alatt jönnek rá, hogy nem 
történhet velük semmi baj. Amikor megérkezünk, mindig na
gyon megörül a nagy víznek -  ami 30 fok körüli hőmérsékletű 
- , boldogan pancsol, s a fél órás gyakorlatozás végén mindig 
nagy nyugalommal engedi el magát a levezető műveleteknél.

Az biztos, hogy egyelőre nem fog megtanulni szabályosan 
úszni, de a helyes levegővételt -  persze nem tudatosan, hanem 
tapasztalat útján -  egész biztos megtanulja. Mozgása harmoni
kusabb lesz, fizikai ellenállóképessége megnő. Az is biztos, hogy 
sohasem fog félni a víztől, sőt igényelni fogja a minél gyakoribb 
alkalmakat. Azok a babák, akik már régebben járnak, látszik, 
hogy kifejezetten élvezik új tudományukat.

A kézenfekvő hasznosságán túl, egy kellemes szombati csa
ládi program is. Sajnos, nem tudok róla, hogy túl sok helyen 
működne ilyen szolgáltatás, de talán csak ötlet, hozzáállás és 
vállalkozó kedvű megfelelő szakemberek (szakirányú képzettsé
gű testnevelő-edző, gyermekorvos, védőnő) összefogása szüksé
ges a megvalósításhoz.

Ferenci Anna (Szigetszentmiklós)
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fV to C in

A svájci Crescendo
Ritka élményben volt részük azok

nak, akik vasárnap este meghallgatták 
a svájci Crescendo Ifjúsági Zenekar
hangversenyét. A csodálatos zenei él
ményen kívül azonban ennek a koncert
nek története is van.

Úgy kezdődött, hogy az egyik este 
Svájcból telefonon kerestek. A kapcso
lás után egy kedves, a magyar szót már 
kicsit akadozva kiejtő női hang jelent
kezett és mutatkozott be: itt Fehér Má
ria beszél. Néhány mondat után kiderí
tettük, hogy ő nem más, mint az a Fehér 
“Édi”, akit egykor tanítottam és aki 30 
éve Svájcban él. Elmondta, hogy egy 
ifjúsági zenekart menedzsel, és a fiata
lokkal hamarosan egy koncertkörútra 
jönnek Magyarországra. Számára (szá
mukra) nagy örömet jelentene, ha 
Aszódon is adhatnának egy hangver
senyt, természetesen díjtalanul. Én 
azonnal boldogan mondtam igent, azzal 
a kéréssel, hogy tájékozódom majd a 
helyi lehetőségekről, ám már ekkor biz
tos voltam, hogy a Polgármesteri Hiva
talban pártfogókra találok e kivételes 
esemény támogatására. Még néhány te
lefonbeszélgetés, időben egy-két hét, és 
október 17-én, vasárnap délután begör
dült Aszód főterére az emeletes busz,
66 vidám, ifjú zenésszel és a nyolc fő
nyi kísérővel.

A Városi Helyőrségi Művelődési 
Házban egy kis vendéglátás után a vá-

n

M egkezdi m űködéséi a

KONDI TEREM

a Csengey-úti Iskolában 
19*73. október 1-től.

bérletek 1 hónapra válthatók 
a / iskola irodájában.

Havi bérlet:
8 alkalomra 500,-1 t/ltó 

O
M űködési idő:

hétfő 16.00- 18.30 -férfiaknak 
kedd 16.00 18.30 -  nőknek

szerda 1 6 .0 0 - 1 8 .3 0 - férfiaknak 
csütörtök 16 .00- 18.30 -  nőknek 
péntek 1 6 .00 - 1 8 .3 0 - férfiaknak

Szobakerékpár, bordásfalak, 
ev e /ö p a d o k , sú lyzók, 

expanderek, erősítő szerek.

Ifjúsági Zenekar hangversenye
ros büszkeségébe, a koncert helyszíné
re, a Kollégium dísztermébe vonultak a 
vendégek, őszinte ámulattal gyönyör
ködtek a szépséges barokk freskóban, 
mint később kiderült -  bármennyire is 
hihetetlen - ,  ilyen szép teremben még 
sohasem játszottak.

A helyi szervezők az eseményről 
előzetes hírt adtak az Aszódi Tükör
ben, továbbá kiküldtek 150 db névre 
szóló meghívót. Ennek ellenére lassan 
szállingózott a hallgatóság, végül mi is 
lettünk annyian, mint a vendégek és meg
kezdődhetett egy felejthetetlen este.

A bűbájosán egyszerű, ám a zene
kart temperamentumosán kézben tartó 
Kathi Schmid vezényletével az alábbi 
műsort adták elő:

Lully: Induló
Vivaldi: Négy évszak -  részlet. He

gedűszóló Deborrach Furres (14
éves)

Csajkovszkij: Diótörő -  részletek 
Vivaldi: Hangverseny-furulyaszóló 

Dominic Huiber (13 éves) 
Énekszámok -  a zenekar kórussá ala

kult (!)
Svájci népdal -  ratoromán nyelven 
Angol népdal -  angolul 
Reneszánsz dal -  angolul 
Haydn: Divertimento 
Énekszámok: Német népdal 
Néger spirituálé -  angolul 
Osztrák népdal

......•• .-.f": .-y x

|::í l  i /> 'a  i*  A*mcr-
1 " 5 ' Y

GIRIJT SÁNDOR 
1, dan-os mesternél.

Dr.JúleszJ űzs«f instruktor

Bizet: Arlesi lány -  részletek.
A nem nagy, ám annál lelkesebb kö

zönség szűnni nem akaró tapssal hálálta 
meg a 10-18 éves fiatalok szép produk- 
cióját, amit a Crescendo egy zenekari és 
egy énekszám-ráadással köszönt meg.

Ezt követően Bagyin József polgár- 
mester és Pardi Lászlóné köszönték 
meg a szép estét Kathi Schmid karmes
ternek, a zenekarnak és Maria Gigon 
Fehérnek, az egykori aszódi diáknak.

Kathi Schmid pár szóban köszönte 
meg a sok tapsot, szerinte turnéjuk leg
jobb, leghálásabb közönsége előtt és a 
hangulatos teremben számukra is öröm 
volt a muzsikálás. Végül Maria Gigon 
Fehér szólt, és nagy meghatottsággal 
köszönte meg a lehetőséget, s az aszódi 
kulturális élet céljára városunk pol
gármesterének pénzadományt adott 
á t

Már a koncert után, néhány egykori 
iskolatárs és az egykori tantestület egyik 
tagja, e sorok írója, meleghangú beszél
getésben elevenítették fel az 50-es évek 
aszódi diákéletét, a gyermekkor, a fia
talkor mára mindent megszépítő, távol
ba tűnő, kedves világát.

Köszönetét mondunk a V. K. H. V. 
M. H., a Kollégium dolgozóinak, Gál 
Tibor tanár úrnak a szervezés áldásos 
munkájáért.

A. I.

FELHÍVÁS

V. “SÁPI FERENC” 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ 

EMLÉKTORNA 
Ideje: 1993. december 11-12. 

(szombat-vasárnap)
Helye:

I. sz. Általános Iskola tornaterme 
Aszód, Csengey u. 20. 

Nevezni lehet:
Vécsey Károly Helyőségi és Városi 

Művelődési Ház -  2170 Aszód, Sza
badság tér 10., Telefon: Aszód 83. -  

Pardi Lászlónénál. 
Nevezési díj: 

csapatonként 2000,- Ft 
A torna kétnapos. Szombaton (dec. 

11. az elődöntőkre, vasárnap (dec. 12.) 
a döntőkre kerül sor. A csapatok né
gyes csoportokban játszanak.

A teremtorna nyílt lesz, minden ér
deklődőt, szurkolót szívesen látunk.
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TANDÍJ
F e je ze te k  a dem okrácia tankö n yvéb ő l

Eddig sokféleképpen próbálták meg
határozni a demokrácia lényegét. Szo
kás néphatalomról beszélni, de ismert 
az alkotmányos jogállamiság mítosza. 
Churchill szerint a társadalom leglas
súbb mechanizmusát nevezzük demok
ráciának, de jobbat még senki sem talált 
ki.

Megint mások -  a szélsőjobb -  a 
tehetségtelen puhány emberek összees
küvését látják benne az úgymond tehet
ségesek ellen.

Szerintem pedig a demokrácia az ér
telemuralmát jelenti az ösztönök felett. 
A diktatúra ennek épp a fordítottja.

HARMÓNIA!
Demokráciáról akkor beszélhetünk, 

ha az egyén és a társadalom viszonya 
harmonikus.

Többé-kevésbé működnie kell az 
esélyegyenlőségnek, vagyis nyitva áll 
az út fel- és lefelé bárki előtt.

A Polgár képes az érdekeit érvénye
síteni törvényes eszközökkel.

De a legfontosabb most következik! 
Egy demokratikus rendszerben a hata
lom van a Polgárért és nem a polgár a 
Hatalomért.

INFORMÁCIÓ!
Először is a hatalom a Polgárt felnőtt

ként kezeli és beavatja őt a döntéshoza
tal mechanizmusába. Ehhez a szabad 
információáramlás elengedhetetlen. Az 
elméleti fejtegetések után lássunk né
hány gyakorlati példát -  rossz példát - , 
mert hogy ebből lehet a lényeget meg
érteni a legjobban!

B a s z ó ő  lakossága a közelmúltban a 
“Pesti riport” cikke alapján tudta meg, 
hogy az Önkormányzat a Rákóczi úti 
iskola megszüntetésére és eladására ké
szül. Mivel az iskolát annak idején a 
lakosság építette társadalmi munkával, 
elvárható lett volna, hogy először kiké
rik az ő véleményüket a kérdésben.

A Polgármester szerint, mivel az is
kola önkormányzati tulajdon, a véle
ménykérés nem indokolt. De azt ugye a 
legegyszerűbb polgár is tudja, hogy az 
Önkormányzat viszont az aszódi polgá
roké!

A rossz megoldás fokozható!
Az ügyben kialakult tiltakozási hul

lám egy közmeghallgatáson csúcsoso
dott ki. Sor került egy petíció átadására 
és egy ígéretre, hogy az ügyben kikérik 
az aszódi polgárok véleményét. A petí

ciót 860 fő írta alá és 13 fő eldöntötte, 
hogy ne legyen népszavazás.

Véleményem szerint ahol egy 5600 
fős településen 860 fő véleményét fi
gyelmen kívül hagyják, ott parodizálják 
magát a demokráciát. Ez több, mint 
bűn, ez politikai hiba.

| ö r ö  römünkre szolgált a gáz beveze
tése, mert korszerűbb és kevésbé kör
nyezetszennyező fűtést tesz lehetővé és 
persze városiasabb életminőséget.

Örömünkbe később üröm is vegyült.
Először a gázberuházásban eredeti

leg 8 településből 6 kivált. Az aszódi 
Honvédség ugyancsak kilépett a gáz
programból, más nagyfogyasztó aszódi 
cégekkel együtt.

A színfalak mögött árviták zajlottak 
le, végül úgy tűnik, hogy az aszódi ön
kormányzat árengedménye után a hon
védség csatlakozott a gázprogramhoz.

A hat szakadár településnek együtte
sen kerül a gáz bevezetése annyiba, 
mint Aszódnak. Ha ez igaznak bizo
nyul, ekkora árkülönbség aligha lesz 
védhető. A terepadottságok ezt nem in
dokolják, Verseg, Vácegres, Galgamá- 
csa terepviszonyai hasonlóak.

Az eset kapcsán megválaszolatlan 
maradt több kérdés.

Miért nem értesülhet erről a polgár a 
legilletékesebbtől, az Önkormányzat
tól? Erre való a helyi sajtó.

A települések közötti konfliktus 
mennyiben csökkenti a térség felzárkó
zási esélyeit?

Ki fizeti meg e konfliktus árát? A 
Polgár, vagy az, aki a konfliktust okoz
ta?

agy elmaradt interpellációról!
A “HVG” közléséből értesülhettünk 

arról, hogy az ÁVÜ a veszélyeshulla- 
dék-lerakótelepet egy külföldi vállalat
nak adta el. Ezzel a veszélyeshulladék
lerakó kikerült a Magyar Állam fennha
tósága alól. Tehát az úgynevezett társa
dalmi ellenőrzés nem egyéb fikciónál.

Az Osztrák Poor cégnek aligha fáj a 
feje a magyar környezet megóvásáért.

Nekünk, itt élő polgároknak nem árt 
végiggondolni, hogy továbbra is itt aka
runk élni, vagy vállaljuk a kockázatát 
annak, hogy egy “szép napon” életünk 
munkáját hátrahagyva, menekültként 
vesszük a világot a nyakunkba.

Bíztam abban, hogy a választók or
szággyűlési képviselője ebben az ügy
ben interpellál a Parlamentben.

Az interpelláció elmaradt.

TANDÍJ!
Ezek a példák azt gondolom, érzékel

hetővé tették, hogy egy demokratikus 
társadalomban hallgatni kényelmes, de 
olykor kifejezetten ön- és közveszélyes 
cselekedet.

Vigyázzunk botladozó demokráci
ánkra, mert ettől függ a mi egyéni bol
dogulásunk és a nemzet felemelkedése.

A tandíj csökkenthető, de a fáradság 
nem.

Ennyit mára a demokráciáról.
Egyik kedvenc mondásommal csu

kom be a demokrácia nagykönyvét, mi
szerint “az országos dolgok leggyakrab
ban helyi szinten dőltek el”.

Azt hiszem, ennyi elég mára a tan
anyagból. Bízom benne, hogy hamaro
san továbbléphetünk!

Dr. Rácz Zoltán

T O B O R Z O

avagy
a

demokrácia óvodájához 
kiscsoportosoknak

Igen tisztelt Polgár!
Ha végre Te is szólnál! 
Egypár a várost védi.
A többi meg nézi, 
és a száját tátja.
A sültgalambot várja?

Ma a hírünk ennyi, 
semmiből nincs semmi.
Nem jön a királyfi 
a sárkányt levágni.

Jó szomszédok körbe, 
fogjunk szépen össze. 
Rengeteg a dolgunk, 
jó  lesz hozzáfognunk! 
Tisztelt Állampolgár!
Rólad van szó, szóljál! 
Lehetsz nagy és gazdag, 
ha kiküzdöd magadnak.

Ezt azért írtam versben, 
hogy rögzüljön helyben. 
Semmiből nincs semmi.
Jó lesz felébredni!

RJ.Z.
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“PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA”
Apróságain kért

Talán nem is baj, ha nem teljesül minden 
elképzelésünk egycsapásra. Akkor az eredmé
nyek feletti öröm is hamar és könnyen elmúlik.

Tavasszal múlt egy éve, hogy az első kapavá
gással, bokorirtással megkezdődött a bölcsőde 
udvarának megszépítése. Akkor nem is gondol
tam, hogy a papíron kész elképzelés milyen 
hosszú idő alatt válik valóra.

Azt mondhatnánk, hogy természetesen ez a 
bölcsődében érdekelt szülők feladata. Ez általá
ban így is szokott lenni. De a meghirdeti napra 
vidám kedvvel és kerti szerszámmal felpakolva nemcsak szü
lő érkezett, hanem nyugdííjas nevelőtanár, pedagógus és sok 
bölcsődéért tenni akaró aszódi.

Nagyszerű műhely ez a Városszépítő Egyesület! Tagjait 
nem mozgósította senki, és mégis kitartó lelkesedéssel, kész
séggel vállalkoznak azóta is. De menjünk soijában!

A tereprendezés nyomán négy pótkocsi szemetet, gallyat, 
földet hordtunk ki, amit a GAMESZ szállított el.

Ezt követte a biciklipálya kiásása, lebetonozása. Lámcsak! 
egy mondatba belefért egy hatalmas munka, és nem is érződik 
benne a sok erőfeszítés. Pedig emlékszem az eső bemosta a 
kiásott medret, a zsaluanyag kevés volt az ívek kialakításához, 
a betonból 3 talicskányi hiányzott... De minden nehézséget 
elfelejtettünk, amikor a lesimított lejtőbe belekerült a dátum: 
1992. IX. 30.

A terven ezt a biciklipályát faragott tündérek, manók, tör
pék fogják közre. Ettől lesz mesebeli és varázslatos. Itt a 
következő feladat! Kemény fa kell a kobakok kiformálásához. 
Attól lesz tartós az alkotás. A galgamácsai erdészet segítsé
günkre volt az anyag biztosításában. Ráadásul a farönkök 
száma, mérete is akkora, amilyenre szükségünk volt.

Bártfai Lad, amikor leháncsolta, már rá is írtuk az oldalá
ra, hogy melyikből mi fog készülni.

Itt egy hosszú szünet ékelődik a krónikába.
Sajnos, nincs véső!... ha valaki megmutatná... én még csak 

virágkarót faragtam.. Szóval az igazat megvallva, ezt a mun
kát senki nem vállalta fel. Közben teltek a hetek, hónapok!

Egy udvari beszélgetés során kolleganőm lelkesen meséli, 
hogy a fia, lánya milyen jól érzi magát az új kézműves 
iskolában. Egyik bőrdíszműves, a másik fazekasmesterséget 
tanul. Mellékesen megjegyzi, hogy a harmadik csoport a 
fafaragók csoportja.

Micsoda?! Ez lesz az! ide el kell menni! A fát autóra 
pakoltuk és elmentem az iskolát megkeresni. Nem tudom 
kellően érzékeltetni azt a feszültséget, amivel beállítottam, 
sem azt az örömet, amikor hazafelé már üres autóval jöttünk. 
Két hónap múlva megcsörrent a telefon -  a szoborcsoport 
elkészült. Alig hittem, hogy a legnehezebb részen túl va
gyunk. A fákba élet költözött és azóta is meg nem szűnő 
tündért mosolygás fogad minden gyermeket, aki belép a böl
csőde udvarába.

A füvesítés munkatársaim érdeme, akik azóta is példásan 
karbantartják azt. Terv szerint készült el egy árnyékoló bun
galó is a gyermekek nagy-nagy örömére. A fantázia és képze
let emeli magasba azt a repülőt, amit Csordás Peti faipari 
tanuló készített nekünk nagy szeretettel, saját anyagából, a 
saját új fűrészével.

A már meglévő fakocsinkra is egy igazi Skoda-kormány 
került!

Irka-firka, ákom-bákom szinten is nagyszerű élményt nyújt 
gyermekeink számára az a fekete tábla, amit a volt művelődési

házból elhozhattunk. Mindezek mellett még 
olyan jó lenne egy hinta is! A nyár elején szeren
csém volt látni a KETTLER német cég termékbe
mutatóját. Nagyrészt kondi- és sportszerek voltak 
láthatók. De volt egy hinta is! Színe, anyaga, 
formája, biztonsága épp bölcsődéseknek való. 
Teljesen beleszerettem. Azt tudtam biztosan, 
hogy szűkös költségvetésünkből erre egy forintot 
sem használhatunk fel. A cél bátorságot adott 
ahhoz, hogy szülőket, vállalkozókat, munkatársa
kat kéijek meg a hinta árának az összeadására. 

Akit megszólítottam, senki nem mondott nemet.
Kurucz Gábor vállalkozó 
Koczmann Mihály szülő 

Lukács Lajosné szülő 
Maros Istvánná szülő 

Péter Gábor szülő 
Kiss Gábor szülő 

Könczöl István szülő 
Ondrik Pálné bölcsődei dolgozó 

Kovács Ferencné bölcsődei dolgozó 
Ferro mechanika

adományai tették lehetővé, hogy a hintát 19.000 Ft-ért 
megvásárolhassuk.

A hinta varázsa azóta sem csökkent. Nap mint nap 4-5 
gyerek élvezheti egyszerre. (Váratlan meglepetés volt szá
momra, amikor néhány hete az önkormányzati delegációval 
Bécsben járva az Európa-ház udvarán éppen ilyen hintát 
láttam a homokozó mellett.)

Farkas Imre (Cinke) amikor körülnézett az udvarunkon, 
felajánlotta, hogy körülfesti a melléképületünket ingyen. 6  
így járult hozzá a környezetünk megszépítéséhez.

Az eddig valóra v á t terveink mellett van még néhány 
papnőn kész elképzelés. Ezek közül a legnagyobb és leglát
ványosabb tömör falkerítés díszítő festése lesz. Témája és 
kivitelezése igazi meglepetés lesz majd felnőttnek, gyermek
nek egyaránt. Az esős ősz miatt ez a munka tavaszra tolódik. 
Ugyancsak tavasszal a meglévő babaházunkra kéményt hú
zunk és gólya is fog rá költözni!

A munkák elvégzése során tapasztalt összefogás nemcsak 
a bölcsőde színvonalát emelte, hanem a városért tenni akaró 
emberek jóérzését is megmutatta. Tisztelettel megköszönök 
minden segítő kezet, ránkfordított időt, pénzt, szívességet, 
szakmai tanácsot, anyagot és együttérző szeretetet.

Kovács Ferencné
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Aszód Fesztivál 1993
bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása 

• —  B e v é t e l

Dátum Megnevezés Összeg (Ft) Megjegyzés

93. VI. 08. Fesztivál támogató Cuki Fagyizó 10.000,— Aszód
VH.14. fi Kovács István 10.000,— Galgahévíz

v n . 27. ff Finanszírozás 300.000,— Polgármesteri Hiv. Aszód
v n . 28. ff PROVIDENCIA 5.000,— Gödöllő
v n . 30. fi GÁLA BT 5.000,— Aszód

v m . 04. ff Hatvani Konzervgyár 25.000,— Hatvan
v m . 05. fi Városszépítő Egyesület 15.000,— Aszód
v m . í i . ff RO-LA KFT 5.000,— Hévízgyörk
v m . í i . ff Kiss Miklós 5.000,— Aszód
v m . 23. fi TRINK-DUÓKFT 5.000,— Aszód
v m . 23. ff Szomódi Gyula 5.000,— Pécel
Vm. 24. fi Fiúnevelő Mézet 2.000,— Aszód
Vm. 24. fi Zsíros Zsolt 5.000,— Bdad
v m . 25. ff IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 50.000,— Aszód
v m . 25. fi Sóvári Józsefné 5.000,— Aszód
Vm. 26. fi EMNOTERV 200.000,— Budapest
Vm. 26. ff Dózsa Attiláné 10.000,— Galgamácsa
Vin. 26. ff Fodor Vegyesker 10.000,— Aszód
v m . 30. ff Gergely László 3.318,— Bag
v m . 30. if Drop és Társa BT 68.000,— Galgamácsa
v m .3 i . fi Péter Lajosné 5.000,— Aszód
v m .3 i . ff Jancsovics Zoltán 50.000,— Maglód
v m .3 i . fi FERROMECHANIKA Aszód 50.000,—
Vm. 23. Póló értékesítés 18.750,— V.K. Heő. és Városi Műv. Ház
Vm. 24. Fesztivál-támogatás nevezési díj 700,— fi

Vm. 26. «< nevezési díj 2.000,— - “ - (tenisz)
Vm. 26. fi nevezési díj 2.100,— - “ - (teke)
Vm. 26. fi nevezési díj 2.400,—

rx .o i . ff Vaszy János 5.000,—
EX. 06. fi SZOBI SZÖRP 10.000,—
IX. 24. fi Ügyvédi Iroda 10.000,— Aszód
IX. 28. fi Galga VBE Aszód 185.000,— (100.000,—  Ft Fesztivál tám  + 

85.000,— Demjén koncert)
X.01. Pólóértékesítés 20.000,— 40. Galga VBE Aszód

1992. évi pénzmaradvány 23.415,—

ÖSSZESEN: 1.127.6X3,—

1993. évi pénzmaradvány 27.719,—

K i a d á s ■••■■■■ '• "•.......  ......

Dátum Megnevezés Összeg (Ft) Megjegyzés

93. VII. 06. Tátra daru igénybevétele 4.000,— ÉMÁSZ Gyöngyös
Vm. 20. Tűzijáték komplett kivitele 100.000,— NIKE FIOCCHI

V. 25. Anyagvásárlás (100-as szeg) 1.400,— Aszód
V. 26. Anyagvásárlás (12 m-es fólia) 7.200,— Aszód
V. 25. Anyagvásárlás (szögacél) 25.323,— Bag
V. 26. Dekorációs anyag vásárlás 6.050,— Aszód
V. 25. Zászlók tisztítása 819,— Aszód

v m . 20. Fesztivál reklámanyaga 60.000,— Aszód Typovent
v n . 02. Villámhárító szerelése 14.906,— ÉMÁSZ Gyöngyös
v n . 06. Fóliavásárlás 6.400,— Gödöllő

v m . 12. Vászon + bélésanyag vásárlás 5.232,50 Hatvan (zászló Fesztivál felirat)
v m . 13. Tetőléc vásárlás 280,— Aszód (zászló felfüggesztése)
v m . 12. Piros selyem anyag vásárlás 2.332,— Aszód (zászló)
v m . 13. Postai feladás díja 125,— Aszód
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Dátum Megnevezés Összeg (Ft) Megjegyzés

Vm. 24. Áramszolgáltatás + munkadíj 19.632,— ÉMÁSZ
vm. 17. Serleg vásárlás 8.250,— Budapest
vm. 09. Vegyes élelmiszer vásárlás 6.900,— Aszód
vm. íi. Taft szalag vásárlás 252,— Aszód (Nyugd.Klub.20-i műsorához)
vm. íi. Dipa, krepp tekercs, tintenpen vásárlás 232,— Aszód
vm. 19. Teniszlabda vásárlás 1.200,— Hatvan (teniszversenyhez)
vm. 19. Teniszlabda vásárlás, hajpánt, csuklószorító v. 1.680,— Hatvan (teniszversenyhez)
vm. 19. Egyéb készlet beszerzés 1.680,— Hatvan (fesztiválpólók eladásához)
vm. 19. WC-papír vásárlás 1.680,— Aszód (Fesztivál WC-hez)
vm. 19. Pipereszappan vásárlás 580,— Aszód (— “ —)
vm. is. Lufi + labda vásárlás 450,— Aszód (gyermekműsorhoz)
vm. 18. Csokoládé vásárlás 358,— Aszód (— “ —)
vm. 17. Kazetta vásárlás 256,— Budapest (— “■—)
vm. 17. Másolópapír + boríték vásárlás 954,— Aszód (emléklapok kiadásához)
vm. 25. Útiköltség 3.790,— Vörös László
vm. 19. Nemzeti szalag 100,— Aszód (Aug.20-i kenyér átkötéséhez)
vm. 20. Hangtechnika 120.000,— Liszkai József
vm. 20. Művészeti tevékenység 286.000,— ZORA Kult. Szóig. BT.
vm. 20. Tiszteletdíj 30.000,— Bady Boulding show
vm. 20. Ünnepi műsor 3.400,— Szvorák Katalin és a Bekecs egy.
vm. 20. « 10.000,— tiszteletdíja
vm. 20. Tiszteletdíj 30.000,— Lépcsőház együttes
vm. 20. Útiköltség 4.000,— 44

vm. 20. Műsorvezetői díj 10.000,— Kiss József
vm. 20. Útiköltség 2.000,— ---“ ----
vm. 20. Tiszteletdíj 6.600,— Szvorák Katalin
vm. 19. Ecset + festék 1.457,— transzparensek festése
vm. 18. Partvisnyél 356,— zászlórúd

VI. 28. Pólóvásárlás 96.000,—
vn. 30. Villám- és érintésvédelem 8.187,—
vm. 16. Fesztivál embléma 56.250,— háromszínű póló, reklámtáska -  Rudas L.

X.01. Drop és Társa BT 113.400,— ebéd- és italjegyek
vm. is. Megbízási díj 8.333,— TarrBéla
vm. 20. Tiszteletdíjak TB-je 30.066,—

ÖSSZESEN: E0W.964,5»

VECSEY KAROLY HELYŐRSÉGI ES VÁROSI
MŰVELŐDÉSI HÁZ

r~ T 7 )  1v___y..._____ >
; -

NOVEMBERI PROGRAM
f  7 ^ \

November 9. 9.00: 
November 10-11. 
November 12. 20.00:

November 14. 9.00: 

November 17. 15.00:

November 18. 19.00: 

November 19. 20.00:

Családpedagógiai továbbképzés
Ruhavásár
BLUESTÉLY
Játszik: a Gödöllői CRY B.B. 
Belépő: 1 0 0 - Ft 
Aszód - Alagi Diák SE 
sakkverseny 
MESESZÍNHÁZ 
Mac Vadéi, a kalózkísértet 
(általános iskolások részére) 
Belépő: 60,- Ft 
FEJETLEN SALÁTA 
a Honvéd Együttes műsora 
Belépő: 50 ,- Ft 
BLUESTÉLY
Játszik: TENGS-LENGS együttes 
Belépő: 100,- Ft

November 20. 20.00: ERZSÉBET -  KATALIN BÁL
Zene: SZIGNÁL Együttes 
A műsorban fellép: DEFEKT DUÓ 
Az ünnepeltek megajándékozása
-  bálkirálynő-választás -  tombola 
Vacsora étlap szerint 
Belépődíj: 2 0 0 ,-Ft
JEGYEK MÁR VÁLTHATÓK! 

November 23. 9.00: Családpedagógiai továbbképzés 
November 26. 16.00: Aszódiak az aszódiaknak”

-  kulturális bemutató
November 28. 10.00: József Attila versmondó verseny 
Minden vasárnap 10.00 -  11.00 óra között:

APRÓK TÁNCA -  táncház 
gyerekeknek és felnőtteknek 
Belépő: gyerekjegy: 50 ,- Ft

gyerek + kisérő: 80,- Ft



ASZÓD!

I d ő s e k  V i lá g n a p ja
Ár Ezáton szeretnénk megköszönni -n é v  szerint U-m indazok munkáját, segítségét, akik az első szóra csatlakoztak <s szép 
naphoz, és valamilyen formában elősegítették az Idősek Világnapjának méltó megrendezését.

ÁfÁSzeretnénk megfeszőnm * Vöröskereszt támogató és segítő munkáját, nemcsak az ünnepeken, hanem a szürke hétköz-i 
napokon nyújtott segítségüket is,

Köszönet
a Typovent Kít-nek a plakátok, meghívók nyomtatásáért; a Postának, a meghívók kézbesítéséért; Dr. Horváth A nnának 

'.az ‘í f e t ó  tó  éveknek** C. előadásáért; a Zeneiskola tanárainak és diákjainak a szép és hangulatos műsorukért; Vígh 
Dánielnek {Horváth együttes vezetőjének) a délelőtti jó  hangulat megteremtéséért; az t  és Ü. sz. Óvodának, az óvodások 
és óvónénik közös, kedves műsoráért; Geri Mihálynénak a virágcsokrok adományozásáért; Varga Máriának ugyancsak a 
virágcsokrok adományozásáért; Drop Gábornak az üdítők adományozásáért; Dénes Zsoltnak ugyancsak a/ üdítők adomá- 
nyazásáárt; Maros Istvánnénak a sütemények adományozásáért; fogatos gazdáknak: Rajta Pálnak (az egyik fogató  hajtó 
Harajka Tibornak); Boldls Jánosnak, Tök Ferencnek Tombola-tárgyak adományozóinak: Afődyért: Zsetnberovszkyné 
Mohaár Mártának; Jermi Istvánnak; BarM Gyulának; Hatatyák Jáwwménak; Szabadság téri Gyógyszertárnak; 
Gyógynövény üzletnek: juhász Attilánénak (Könyvesbolt); Farkas Imrének, aki mindkét kub tagjait meghívta egy közös 
fagytzásra, Sóvári Józsefnek, avítamincsomagokc^szeállításáért; az I. sz. Iskola, a II. sz. óvoda kontybájának, az ünnepi 
ebéd elkészítéséért Csobáo Tibornak « videófilm elkészítéséért; a Kisgazda Pártnak munkájukért és anyagi segítségéért; 
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Háznak a bálterem biztosításáért

Gondozási Központ vezetősége

--------------------------------------------- \

1993. október 1-én tartottuk az 
Idősek Világnapját. Aszód város 
történetében egyedülálló ese
ménynek mondható az erre a célra 
rendezett szüreti mulatság.

Ezúton mondunk köszönetét 
mi, az Idősek Klubjának tagjai, 
a kiváló ötletért és fáradságos 
munkájáért mindazoknak, akik 
elősegítették a rendezvény sike
rét.

Külön köszönet illeti a szerep
lőket, a lovasgazdákat, akik a szü
reti felvonulást biztosították. Ki
emelnénk Csobán Tibort -  a vide
óst aki szintén munkájával se
gítette a nem mindennapi ese
mény megörökítését.

A Horváth zenekar közreműkö
dését nem utolsó sorban említjük, 
akik a jó  hangulatot biztosították. 
Köszönet érte!

Reméljük, mindenkinek kelle
mes emlék marad ez a nem min
dennapi szüreti bál.

FESZTIVÁL
ÉS IDŐSEK VILÁGNAPJA!
Sokunk nevében szeretnék köszö

netét mondani, mindkét ünnep alkal
mával közreműködő rendezőknek és 
a műsorokban résztvevőknek, akik 
emlékezetessé tették e kedves napo
kat. Tudjuk, mennyi áldozatos mun
ka, fáradozás és felelősség rejlik e 
mögött. De biztos vagyok abban, ha 
gondolatban ismét átéljük, mindig 
felderül az arcunk, jókedvvel, moso
lyogva emlékezünk. Ez az, amire igen 
nagy szükségünk van, kicsiknek, na
gyoknak, és ez pénzbe se kerül. Hét
köznapjaink ugyancsak gondterhel
tek, de kötelességünk magunk felé az 
ünnepnapokat is értékelni, mert így 
teljes az életünk. Ez a két alkalom 
bőven nyújtott lehetőséget a kikap
csolódásra, jókedvre, együttlétre. Kü
lön is szeretnék köszönetét mondani 
az ARATÁSI JELENETEN és a 
SZÜRETI FELVONULÁSON részt
vevőknek, kicsiknek, nagyoknak. Bí
zunk, sikerült örömre, jókedvre derí
teni mindenkit, és akkor már nem volt 
hiábavaló fáradozásunk.

Szívből kívánok mindannyiunknak 
sok-sok hasonló örömteljes együtüé- 
tet

(  ^
Én az Alföldről származom és

felnőtt koromban kerültem 
Aszódra. Azóta így még sohasem 
láttam szüreti bált, mivel az Al
föld nem volt szőlőtermő táj. Mi
kor közölték velem, hogy it az 
Idősek Klubja ezt megtartja, egy
kedvűen vettem tudomásul. An
nál nagyobb volt a meglepetésem, 
amikor a szebbnél szebb népvise
letbe öltözött asszonyokat, lányo
kat megláttam, a népi munka és 
ének hangjait meghallottam. A 
magával ragadó hangulat engem 
is megérintett, a szürke hétközna
pok után ez igazi ünnep volt. A 
tánc, az ének mind a jól elvégzett 
szüreti munkát dicsérte. Nekem 
igazi élményt jelentett.

A felvonulástkövetőszüreti bá
lon mindenki elefeledni látszott a 
búját-baját. Ez volt a bál végső 
célja, ami teljesült is. Engem is 
magával ragadott a sok csillogó 
szempár, a nevetés, az idősebbek 
kifiatalodni látszottak.

Köszönet érte a rendezőknek és 
a résztevőknek, hogy engem is 
ilyen feledhetetlen élményben ré
szesítettek.

-  az Idősek Klubja tagjai - “Egy fiatalabb évjáratú
nyugdíjas^/ ^ Egy aszódi nyugdíjas

M E G H Í V Ó
Az aszódi 2. sz. óvodában november 13-án, szombaton este 7 órakor SZILVIA - BÁLT rendezünk,

melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Belépődíj: 1 2 0 ,-Ft REMIX zenekar! Tombola! Vacsora-lehetőség!

S z t t j f f i ..................................  ^ ^



TÜKÖR

NEM
BOMBARIADÓ
VOLT!

A kósza, fejétvesztett hírek tisz
tázását kértem az I. sz. Általános 
Iskola igazgatónőjétől, Kommár- 
né Gerőcs Edittől.

1993. október 15-én pénteken 
11.05 órakor eltorzított hangon, 
teljesen érthetetlenül, majd 11.20 
órakor hasonlóan, valószínűleg a 
kezét a kagyló elé téve Kartalról 
egy segélykérő telefonfülkéből is
meretlen férfi arra szólította föl az 
iskola igazgatónőjét, hogy ürítse 
ki az épületet, melyre 12 perc állt 
a rendelkezésükre. Az iskolában 
tartózkodók 3 perc alatt elhagyták 
a tantermeket, folyosókat, s a 
domboldalra illetve a Fesztivál
parkba siettek.

A telefonáló nem hivatkozott 
bombára.

Az igazgatónő tájékoztatott, 
hogy kartali diákjuk aznap nem hi
ányzott, így ők nem gyanúsítha- 
tók. A rendőrség az iskola eljárá
sát helyesnek találta, jelentést ké
szít az esetről.

A kiürítés a tűzrendészeti előí
rásnak megfelelően történt. A taní
tási napot nem kell pótolni.

Elgondolkodtató a telefonáló 
tette. Az ilyen cselekmény bűntett. 
Bárki, aki a gyerekek biztonságát 
veszélyezteti, súlyosan elítélen
dő!

-s -s

VÉNÁM N EM  VÉN ÁM

Új sorozattal - VÉNÁM NEM VÉN 
ÁM! -  szeretnénk kedveskedni Tisztelt 
Olvasóinknak! Célunk a lap színesítése. 
Nem kívánjuk megmászni két-, három-, 
négysorosainkkal Parnasszus hegyét, 
csupán egy-két mosolygós percet sze
retnénk ajándékozni mindazok számá
ra, kik örömmel olvassák az Aszódi 
Tükör újságot.

S --------------------------------------------N
/B / Audelaire Zs.

Vénám 
Vén ám

Nagy sztár lett a Boby Ewing 
Mióta divat a hosszúújjú ing.

Zsíros kenyér a reggelim, 
de azért én mögöttem.

Majd utána elszaladtam, 
porzott az út mögöttem.

Úgy forrázott le a sütő, 
hogy megállt bennem az ütő.

Göndörödik szakállszőröm 
Rímekkel már alig győzöm.

Rímek abból a korszakból, 
amikor Júlia apja ajtó volt, 
de aztán ő is Capulet.

Alj Gyernyagin

Volt egyszer egy madárka, 
Elrepdesett Iránba, 
azóta sem látta senki 
Csak egy részeg, öreg jenki.

Nagy pelyhekben hull a hó, 
Befagyott a Bajkál-tó,
Elszelelt a hátasló,

^Halihó, halihó.________________ .

Vállalkozói bál
Ez évben második alkalommal szerveztek bált maguknak az aszódi vállal

kozók.
Kezdeményezésük önálló volt, ami jelzi, hogy vannak, akik igénylik ezeket a 

társas összejöveteleket, hiszen túl a szórakozáson, kikapcsolódáson, azért hasz
nos beszélgetések, véleménycserék is történnek egy-egy ilyen alkalommal.

Újszerű volt a svédasztalos megoldás, amely lehetővé tette, hogy ne köte
lezőén kelljen fogyasztani, hanem amikor éppen megéhezik az ember. Kö
szönet illeti Drop Gábort és munkatársait a finoman elkészített, ízlésesen 
feltálalt ételekért.

Nem voltak most ugyan túl sokan a vállalkozók, de akik eljöttek, valóban 
jól érezték magukat. Kívánságuk is csak egy van: szeretnék, ha a város 
vezetői is megtisztelnék őket jelenlétükkel.

P.L-né

LAPZARTA:

18.

Hajdú Ágnes 
fotókiállítása

1993. október 19-én a Véesey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési Ház
ban megnyílt Hajdú Ágnes fotóművész 
kiállítása. Katona M. István, a Magyar 
Honvéd szerkesztője meleg szavú be
szédében ajánlotta a jelenlévőknak az 
alapos mesterségbeli felkészültségről 
tanúskodó, az élet esendő s szép pilla
natait tükröző képeket.

A kiállítást Tóth Zsigmond ezredes, 
a Honvéd Művészegyüttes vezetője is 
megtisztelte j elenlété vei.

Fotó: Kiiap Zoltán

A Művelődési Ház munkája elisme
résre méltó, de az elkövetkezendőkben 
nagyobb figyelmet kell a kiállítás ren
dezőinek az installáció minőségére for
dítaniuk. Egy kiállítás bemutatásánál 
elengedhetetlen, hogy a kiállított alko
tások megfelelő tálalásban kerüljenek a 
látogatókelé. így tisztelve meg az alko
tót s befogadót egyaránt.

E kiállítás egyben fölvetette azt az 
egyre égetőbb igényt, mely egy városi 
galéria létrehozását szorgalmazza. E 
galéria életre hívásával otthont tudna 
teremteni lakóhelyünk az ilyen jellegű 
kiállítások igényes megrendezésére.

Asztalos Tamás
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TRINK-DUÓ KFT

A s z ó d , F a lu já ró k  ú tja  

(v o lt s z o v je t la k ta n y a  te rü le té n )

bérbe adja

2 x 3 0 0  m 2 -e s  h e ly is é g é t.

A  b é r le m é n y  3 0 0  m 2  e g y b e fü g g ő  

(s z e llő z ő b e  k ö tö tt), v a la m in t  

3 0 0  m 2 ta g o s fto tt b o x o k b ó l á ll.

R a k tá ro z á s ra  (fő k é p p e n  z ö ld s é g ) k iv á ló a n  a lk a lm a s , 

ille tv e  b á rm ily e n  te v é k e n y s é g re  

b é rb e a d ó .

Cím:
T R IN K -D U Ó  K F T  

ifj. L a u k ó  J ó z s e f  

ü g y v e z e tő  ig a z g a tó

A s z ó d , F a lu já ró k  ú tja  (v o lt s z o v je t la k ta n y a ) 

T e le fo n : 0 6  (6 0 )  3 4 3 -3 5 7 .

TRINK-DUÓ KFT
la k o d a lm i, c s a lá d i é s  e g y é b  re n d e z v é n y e k  

le b o n y o lítá s á ra

bérbe adja

a z  A s z ó d , F a lu já ró k  ú tjá n  

(v o lt s z o v je t la k ta n y a  te rü le té n ) lé v ő  

2 0 0  m 2 -e s , 1 3 0  fő  b e fo g a d á s á ra  a lk a lm a s , 

te lje s  b e re n d e z é s s e l e llá to tt é p ü le té t  

(Z á r t  p a rk o lá s i le h e tő s é g , fe ls z e r e lt  k o n y h a .)

Kedvezm ényként
a  re n d e z v é n y h e z  s z ü k s é g e s  ita lo k a t  

n a g y k e re s k e d e lm i á ro n  b iz to s ítja  a  K F T .

ÉRDEKLŐDNI LEHET:

LAUKÓ JÓZSEF
T R IN K -D U Ó  K F T  

A s z ó d , F a lu já ró k  ú tja  

(v o lt s z o v je t la k ta n y a )

GYERMEKREJTVÉNY

Kedves Gyerekek!
Sajnos, e havi rejtvényünkre mindössze három megfejtés 

érkezett, így a három gyerek között sorsolással az alábbi 
sorrend alakult ki.
I. Tóth Tamás Aszód, Falujárók útja 5/22.
II. Pataki Brigitta Aszód, Falujárók útja 5/12.
Dl. Pataki Szilvia Aszód, Falujárók útja 5/12.

Nyereményüket eljuttatjuk a nyerteseknek.
Kérünk benneteket, hogy minél többen vegyetek részt a rejt

vények megfejtésében. A megfejtéseket elég, ha az iskolában 
osztályfőnökötöknek átadjátok névvel, lakcímmel ellátva.

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a megfejtéseket be
küldő gyerekeket meghívjuk decemberben egy Mikulás-buli
ra, ahol sok-sok ajándék kerül részükre kisorsolásra.

Tehát minél több gyerek jelentkezését váijuk!

OKTÓBERI REJTVÉNY
1. Petőfi Sándor egyik közismert versének magánhangzóit 

írtuk le. Ha “összeolvassátok” őket, biztosan rájöttök, melyik 
verséről van szó!

a a á ,  e e e ! / e e ő e e e . / e e e é ö á o o / a é e e ,
a a á é ö á o o / e e e e !
2. 1877. november 22-én Érdmindszenten született egy 

másik nagy költőnk, akinek verséből idézünk. Ki ő?
“Föl földobott kő / Földre lehullva, / Kicsi országom, újra 

meg újra / Hazajön a fiad."
3. Hány értelmes szót lehet összeállítani az alábbi betűkí

gyóból?
FAVILLAMOSTOHATÁRKONYHABUTORMÁNY
4. Az olimpiai öt karika az öt világrészt jelképezi. A színük 

különböző. Az egyes kontinenseknek milyen színű a karikája?
Ha nehéznek találjátok a kérdéseket, kéijetek segítséget a 

felnőttektől!
A megfejtéseket legkésőbb november 17-ig adj átok le vagy 

az osztályfőnököknek, vagy juttassátok el a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési Házba -  Aszód, Szabadság 
tér 10.

Jó szórakozást!
Pardi Lászlóné

A GYERMEKREJTVÉNY TÁMOGATÓI: 

HARAJKA JÁN 0SN É Aszód, Dózsa Gy. U. 2. 

PÁSZTOR ATTILA Aszód, H unyadi U. 33. 

H ÉVÍZC 00P BT A szód

Továbbra is v á r ju k a  gye rm ekre jtvények díjazásához 

a segíteni szándékozók anyagi tám ogatásá t!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszön jük m indazoknak, akik 

M észáros Is tván t

uto lsó útjára elkísérték és a család fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

ASZÓDON ház eladó. 300 n.öl + 42 m2-es műhely. Érd.: 
06-1-1-886-760, vagy Aszód, Hunyadi u. 5.

BEVEZETETT ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Érdeklő
dés: Aszód 232 telefonon.
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