
1994. VI. évfolyam 5. szám

A S Z Ó D  V Á R O S  H A V I L A P J A

VANKÓ MAGDOLNA

Pest megye 5. sz. 
választókerületének új 
parlamenti képviselője

Az Aszódi Tükör májusi száma néhány napos késéssel 
jelenik meg, a hóvégi eseményekről (katolikus templom 

megáldása, obernburbl delegáció, választások 
eredménye) is tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat.

( -  szerk.-)

Városunk mindgi^ej^gógusának a 

Pedagógus további sok
szép i^kcdaM^^^ldozatos 

munkájukhoz>iföty egészséget, békét 

kíván a város^ptgdfmesteri Hivatala 

és az Aszódi Tükör újság.

T is z te lt  O lv a s ó k ! F ig y e le m !
Szervezeti változás az Aszódi Tükörnél!

Vörös László a Vécsey Károly Helyőrségi és 
Városi Művelődési Ház igazgatója előttem és 
több tanú előtt kijelentette, hogy megtiltotta 
Pardi Lászlóné igazgatóhelyettesnek, hogy az 
Aszódi Tükörrel kapcsolatos munkákat -  befi
zetések intézése, hirdetésfelvétel, teijesztés elő
készítése -  a továbbiakban az intézményben vé
gezze. Ezért az újság kiadója és szerkesztője 
megegyezése alapján e munkát június 1-től Lip
tai Gabriella végzi majd a Petőfi Múzeum iro
dájában. Kérjük megértésüket!

Asztalos Tamás 
az Aszódi Tükör szerkesztője

Aszód Város Önkormányzata 
pályázattal meghirdeti az 

Aszód Kossuth L. u. 16. sz. alatti 
MEZŐGAZDASÁGI 

szaküzletet -  melynek 
alapterülete: 95 m2.

A z üzlethelyiség továbbra is  
mezőgazdasági üzletkörrel 

hasznosítható.
A pályázat leadásának határideje: 

a megjelenéstől számított két 
héten belül.

A pályázat leadásának helye: 
Városi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód Szabadság tér 9.
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Az 1994. május 8-án lezajlott választás eredményei. 
Pest megye 5. sz. választókerület

A szavazatok aránya pártonként:
1. Magyar Szocialista Párt 7273 28,95%
2. Kereszténydemokrata Néppárt 3823 15,22%
3. Szabad Demokraták Szövetsége 3814 15,18%
4. Magyar Demokrata Fórum 3126 12,44%
5. Független Kisgazda Párt 2156 8,58%
6. Fiatal Demokraták Szövetsége 1910 7,60%
7. Munkáspárt 576 2,29%
8. Magyar Igazság és Élet Pártja 574 2,28%
9. Köztársaság Párt 571 2,27%

10. Agrárszövetség 527 2,10%
11. Magyar Szociáldemokrata Párt 389 1,55%
12. Egyesült Kisgazda Párt 265 1,05%
13. LPSZ Vállalkozók Pártja 119 0,47%

A szavazatok aránya jelöltenként:
1. Vankó Magdolna MSZP 6470 25,68%
2. Dr. Péter Mihály KDNP 4230 16,79%
3. Tóth Zsiga Miklós SZDSZ 3164 12,56%
4. Lörincz Kálmán MDF 2629 10,43%
5. Dr. Szőke Pál Fidesz 2501 9,93%
6. Hrkaj Pál FKGP 1735 6,89%
7. Urbán Imre Agrárszövetség 1009 4,00%
8. Dr. Szakács Gyula Független 668 2,65%
9. Laukó József Köztársaság Párt 622 2,47%

10. Szalay László Munkáspárt 611 2,42%
11. Kordás Zoltán MIÉP 533 2,12%
12. Bosánszky László EKGP 516 2,05%
13. Nagy Miklós Konzervatív Párt 508 2,02%

Nyilvántartásba vett
választópolgárok száma: 38725
Szavazó választópolgárok száma: 25657 66,25%

Az 1994. május 29-én lezajlott parlamenti képvise
lőválasztás 2. fordulójának eredményei:

Az aszódi lakosok szavazatainak megoszlása:
1. Vankó Magdolna (MSZP) 52,69%
2. Tóth Zsiga Miklós (SZDSZ) 24,85%
3. Dr. Péter Mihály (KDNP) 22,46%

Pest megye 5. sz. választókerületének végeredménye:
1. Vankó Magdolna (MSZP) 43,01%
2. Dr. Péter Mihály (KDNP) 35,03%
3. Tóth Zsiga Miklós (SZDSZ) 21,99%

A képviselőválasztás 2. fordulóján a szavazásra jogo
sultak 50.53%-a vett részt.

Az Aszódi Tükör szerkesztősége köszönetét mond 
dr. Kolesza Jánosnak, a választási bizottság elnökének 
és munkatársainak az adatok gyors feldolgozásáért, és a 
percrekész információkért.

OBERNBURGI 
DELEGÁCIÓ ASZÓDON

ö b e r n b u r ö

1994. május 27-29-e között a templommegáldás al
kalmára Wendelin Imhof Obemburg polgármestere, dr. 
Heide Lüdemann az obemburgi múzeum igazgatója, és 
Gerd Breckner városunkba érkezett. A többoldalú 
egyeztetést követően pontosították a két város közti kap
csolat 1994. évi menetét.

Ennek értelmében június 11-14-e között az 1. és 2. 
sz. Általános Iskolák diákjai viszonozzák az obemburgi 
iskolások múlt havi látogatását.

Novemberben a Zeneiskola meghívására az Obembur
gi Zeneiskola diákjai és tanárai érkeznek majd városunk
ba, mely egybeesik Obernburg nagyobb létszámú dele
gációjának látogatásával.

Elvi megállapodást kötött a két múzeum igazgatója a 
kiállításcserék témájáról, ütemezéséről.

A delegáció a Városszépítő Egyesület vezetőségével 
is találkozott. Megbeszélésükön az egyesületi élet és a 
"városszépítés" lehetőségeiről esett szó.

A templommegáldás ünnepségét követően a 3 tagú 
delegáció hazautazott.

A. T.

/ -------------------------------------------------------------------------- 'N

JÚNIUS, NYÁRELŐ
-  SZENT IVÁN HAVA

Június első vasárnapján tanítóikat, taná
raikat köszöntik a diákok.
Június 8. Medárd napja: Ősi, népi megfi
gyelés, ha Medárdkor esik, ezután 40 napig 
esős lesz az idő.
Június 13. Páduai Szent Antalnak, a szem- 
betegségek gyógyítójának, a reménytelen 
ügyek pártfogójának, az állatok oltalmazó- 
jának ünnepe.
Június 24. Szent Iván napja: A világosság, 
a Nap, a tűz ünnepe.
Június 27. Szent László királyunk névün
nepe. A babona szerint, aki e napon rábuk
kan a Szent László füvének nevezett gentl- 
ana cruciatara, és tépvén belőle szíve fölé 
préseli, azt Szent László győzelemre segíti.
Június 29. Péter, Pál: Ilyenkor kezdődik az 
aratás. Szent Péter a halászok védőszentje.

N________________________________________________ >
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TEMPLOMALDAS ES BÚCSÚ AZ 
ASZÓDI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN

A katolikus 

templom felújítása

1750-ben szentelte fel az akkori váci 
püspök az aszódi katolikus templomot 
Az idő vasfoga a templomtető szerke
zetét sem kímélte. Nagyon sok volt a 
korhadt, szúette gerenda. Az egyház- 
község hívei közös elhatározással azt 
a nemes célt tűzték maguk elé, hogy 
templomukat felújítják.

A felújítás során a következő mun
kálatokat végeztük el. 95%-ban kicse
réltük a tető anyagát Teljesen új lett 
a lécezés, és új csornai hódfarkú cse
réppel készült a héjalás. Mindenben 
szem előtt tartva a műemléki kívánal
makat. Új lett a homlokzati vakolat, és 
a templom állagát óvó festékréteg is. 
A lábazati beton Baurex adalékkal ké
szült, hogy a falban lévő nedvesség 
csökkenjen. A hajlatok, csatornák és a 
lefolyók vörösréz lemezből készültek.

Szeretnék köszönetét mondani min
denkinek, aki ezen nemes cél megva
lósulásában segített minket. A hívek 
adományait és társadalmi munkáját A 
várostól 1 millió forintot kaptunk és 
az állványzatot Jánosi János városi fő
építész társadalmi munkában készítette 
el a felújítási terveket A Ferromecha- 
nikától targoncát kaptunk, a Gavittól 
darus kocsit. A Fiúnevelő Intézet asz
talos műhelyében készültek el a torony 
zsalugáteres ablakai anyagárában. A 
Magyar Honvédségtől ponyvákat kap
tunk, hogy a templom mennyezetét 
megóvjuk a beázástól és a nagyobb ká
rosodástól.

Obemburgi testvéregyházközségnél 
gyűjtést rendeztünk. Wendelin Imhof 
Obemburg polgármesterének szemé
lyes ajándéka az a homlokzati festék, 
amivel a templomkülsőt befestettük.

A Váci Püspökségtől 500.000 forint 
segélyt kaptunk. Az Országos Idegen- 
forgalmi Alaptól a Pest Megyei Ön- 
kormányzat által 400.000 forint se
gélyt kaptunk. Az Országos Műemlék- 
védelmi Hivatal is támogatja a felújí
tási munkálatokat.

Egy jó és nemes cél érdekében nem 
csak az egyházközség tud összefogni, 
hanem az egész város kifejezte segítő
készségét és támogatását.

A kivitelezési munkálatokat a DB 
NEVADA BT. végezte.

Hálás szívvel megköszönöm a 
gondviselő Istennek, hogy vállalkozá
sunkat áldásával segítette és minden
kinek a segítségét (anyagiakban és tár
sadalmi munkában), amely által lehe
tővé vált az aszódi római katolikus 
templom külsejének és tetőzetének a 
teljes felújítása.

Dr. Huszka Mihály 
plébános

1994. május 29-én délelőtt 10 óra
kor Tolmácsi Miklós a római kato
likus egyház képviselőtestületének 
elnöke köszöntötte a jelenlévőket a 
templommegáldás alkalmából meg
rendezett ünnepi szentmisén.

Marosi Izidor nyugalmazott me
gyés püspök, Nagy Árpád címzetes 
prépost, kerületi esperes és dr. 
Huszka Mihály plébános közremű
ködésével celebrálta az ünnepi 
szentmisét a templomkertben. Ho- 
míliájában a püspök úr a felújításban 
résztvevő minden segítő kézre áldást 
kért, kiemelte a tett nagyságát és kö
szönetét mondott a Mindenhatónak, 
hogy e mű megvalósulhatott.

A katolikus liturgiának megfele
lően a püspök úr megáldotta a temp
lomot.

Detre János evangélikus esperes 
a testvérgyülekezet köszöntését hoz
ta. Emlékeztetett, hogy mindkét 
templom a Szentháromság nevet vi
seli, mely egyedülálló az országban, 
s a vegyes házasságban élő családok 
gyakorló ökuméniáját dicsérte, mely 
a béke igazi alapja.

Wendelin Imhof, Obemburg pol
gármestere a testvérgyülekezeti, il
letve a testvérvárosi kapcsolatok 
szépségét, eredményességét emelte 
ki és a templombelső helyreállítási 
munkálataihoz anyagi segítséget 
adott, s ígéretet tett a szükséges fes
ték ajándékozására is.

Bagyin József Aszód polgármes
tere a püspök úr gondolatát tovább 
fűzve kiemelte, hogy e felújítás kap
csán a benne résztvevők nemhogy 
nem lettek szegényebbek, de gazda
gabbakká váltak.

E nevezetes alkalmat Mukk Jó
zsef operaénekes részvétele még fe
lejthetetlenebbé tette.

A szentmisén jelen volt még dr. 
Inczédy János a Pest Megyei Köz
gyűlés elnöke, és dr. Péter Mihály a 
Kereszténydemokrata Néppárt or
szággyűlési képviselőjelöltje is.

A Híradó aznap este képes beszá
molót közvetített az eseményről.

A. T.
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Önkormányzati hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1994. április 26- 

án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi napirendek 
kerültek megtárgyalásra.

1. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költ
ségvetési szerveknél 1993. évben végzett ellenőrzésekről jelentés, 
az 1994. évi ellenőrzési ütemterv

A Képviselőtestület a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata 
alapján elfogadta az önkormányzat felügyelete alá tartozó költség- 
vetési szerveknél 1993. évben végzett ellenőrzésekről készített je
lentést, valamint az önkormányzat 1994. évi ellenőrzési ütemtervét 
A testület kimondta, hogy az ellenőrzési munka hatékonyságának 
további javítása érdekében a költségvetési ellenőrzést végző revizor 
vizsgálatai során továbbra is fokozott figyelmet fordítson a gazdál
kodás szabályozottságára, a belső rend kialakítására, s a belső el
lenőrzés zárt rendszerének megteremtésére.

Az ellenőrzései során a gazdálkodás területén fokozott takaré
kosságra, a belső tartalékok feltárására ösztönözzön. A testület jó
váhagyta, hogy a PEB az önkormányzat 1994. évi ellenőrzési ütem
tervében foglaltak szerint, a hivatal revizorával közösen ütemezze, 
illetve végezze az éves ellenőrzéseit A testület kimondta, hogy az 
intézmények belső ellenőrzési szervezetét javítani és bővíteni kell 
a vezetés ellenőrzéseken keresztül. A képviselőtestület és a PEB 
köszönetét fejezte ki a revizornak a munkájáért

2. Jelentés Aszód város felügyelete alá tartozó élelmezést 
nyújtó Intézményeknél végzett célellenőrzésekről

A képviselőtestület az élelmezést nyújtó intézményekben fize
tendő térítési díjak és nyersanyagnorma rendezéséről készített je
lentést elfogadta.

Utasítja a Jegyzőt, hogy a térítési díjak rendezéséről 1994. szep
tember 1-ig készítsen el rendelettervezetet, s azt terjessze a testület
elé.

3. Hátrányos helyzetű önkormányzatok állami támogatása
A képviselőtestület a PEB javaslata alapján az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetű települési állami támogatás elbírálásával a pénz
ügyi előirányzatok belső átcsoportosítását jóváhagyta. A képvise
lőtestület átvállalta a Petőfi Sándor Gimnázium előző évi normatív 
állami támogatás feladatmutatók alapján történő, többletfelhaszná
lás miatti visszafizetési kötelezettségét 1119 eFt összegben. A PEB 
javaslatára a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ideig
lenesen felszabaduló pénzeszköz hasznosítása érdekében államilag 
garantált kincstárjegy megvásárlására megbízást adjon ki. Ez azon
ban nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését, az intézmé
nyek finanszírozását

4. A polgármester munkabére
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete Bagyin József 

polgármester fizetését a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXm. tv. és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
szóló 1990. évi LXVm. tv. valamint a PEB javaslata alapján 1994. 
január 1-től 90%-os bérbeálláson jóváhagyta.

5. Gépkocsihasználati d(j megállapítása a polgármester ré
szére

A Képviselőtestület Bagyin József polgármester részére a PEB 
javaslata alapján 1994. január 1-től 2000 km/hó gépkocsi-használati 
díjat állapít meg. A testület felhatalmazta a jegyzőt a polgármester 
részére történő kifizetések utalványozására.

6. Aszód, Kossuth L. u. 10. sz. alatti bérlemény eladásával 
kapcsolatos szerződésmódosítás

A képviselőtestület 35/1994. sz. határozata alapján Aszód, Kos
suth L. u. 10. sz. alatt lévő 134 m2 nagyságú nem lakás céljára 
szolgáló épület (volt cipőbolt) és 155 m2 nagyságú hozzátartozó 
telekrész értékesítésében döntött Zsemberovszki János és neje ré
szére. Az ingatlan felértékelésében az ÁFA-költség terhelése nem 
szerepelt A képviselőtestület a 634 eFt vételárra 25% ÁFA pótlólagos 
megfizetését rendeli el készpénzben, melynek értéke 158.800 F t A 
testület utasítja a jegyzőt, hogy a vevőkkel az ÁFA kifizetésére a 
kiegészítő szerződést kösse meg.

7. TEXTIL ARREDÓ KFT. vételi szándéka az Aszód, Pesti 
út 19. sz. alatti telepre

A képviselőtestület a TEXTIL ARREDÓ KFT. kérelmére az 
általuk jelenleg bérelt Aszód, Pesti út 19. sz. alatti U. telep felér
tékelését rendelte el a vételi szándék bejelentése miatt

8. Aszód, Kondoros tér 34. sz. alatti ingatlan értékbecslése
A képviselőtestület az Aszód, Kondoros tér 34. sz. alatt lévő

ingatlan forgalmi értékét 340.000 Ft értékben tudomásul vette azzal 
a kikötéssel, hogy a vevő köteles gondoskodni az ingatlanon lévő 
épület elbontásáról. A bérlő elhelyezése az Aszód, Kossuth L. u. 
16. sz. alatti 1 szoba komfort nélküli önkormányzati bérlakásba 
történik.

9. Aszód, Petőfi S. u. 1. sz. alatti telek értékbecslése
A képviselőtestület az Aszód, Petőfi u. 1. sz. alatt lévő ingatlan 

forgalmi értékét 2850 eFt-ban tudomásul vette. Felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az ÉMÁSZ vezetőjénél az ingatlan eladásánál 
ez az érték a tárgyalás alapjául szolgáljon.

10. Bányász Rudolf és neje Aszód, Pesti u. 44. sz. alatti la
kosok kérelme

A képviselőtestület Bányász Rudolf és neje kérelmét, melyben 
kamatmentes kölcsön törlését kérték, elutasította.

11. Aszód, Kossuth L. u. 11. sz. alatti bérlemény bérlőkije
lölése

A képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 11. sz. alatti bérel- 
mény (virágüzlet) Blaubacher Pál Iklad, Szabadság út 91. sz. alatti 
lakos részére történő albérletbe adáshoz hozzájárult A kiutalás 
1999. június 30-ig szól.

12. Szűcs Józsefné Aszód, Falujárók útja 5/5. sz. alatti lakos 
kérelme

Aszód Város Képviselőtestülete Szűcs Józsefné Aszód, Falujá
rók útja 5/5. sz. alatti lakos kérelmét, melyben bérlakásának meg
vásárlásához 1 éven túli részletfizetést kér, nem támogatta.

13. Aszód, Kossuth L. u. 27. sz. alatti üzlet vezetőjének ké
relme

Aszód Város Ónkormányzat Képviselőtestülete a Sörpatika üz
letrész bővítéséhez hozzájáredt A kiutalás 2001. december 31-ig 
szól. A bérleti díj 212 Ft/m2/hó.

14. Aszód, Kossuth L. u. lé. sz. alatti mezőgazdasági bolt 
ügye

A képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 16. sz. alatti mező- 
gazdasági szakboltra pályáztatási eljárás kiírását mondja ki az üz
letkör változatlanul hagyása mellett A pályázat kiírását az Aszódi 
Tükörben meg kell jelentetni. A pályázat benyújtása a megjelenéstől 
számított 2 hét

15. Tóth Gáborné Aszód, Falujárók útja 5/2. sz. alatti lakos 
adóelengedési kérelme

A képviselőtestület Tóth Gáborné Aszód, Falujárók útja 5/2. sz. 
alatti lakos adóhátralék elengedési kérelmét nem támogatta. A testület 
helyben hagyta a Népjóléti Bizottság javaslatát a részletfizetésre.

16. Aszód, Pesti út 2. sz. alatti gyógyszerészlakás ügye
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul vette

az Aszód, Pesti út 2. sz. alatti 5. lakásról a Gyógyszertári Központ 
örökös bérlőkijelölési jogról történő lemondását Hozzájárul, hogy 
a lakásalapon lévő pénzeszközből 200 eFt-ot a Gyógyszertári Köz
pont felhasználjon az Aszód, Szabadság tér 1. sz. alatt lévő gyógy
szertári lakás felújítási munkáihoz, melyet a Gyógyszertári Központ 
megbízottja számlákkal igazol.

17. Aszódi volt szovjet laktanya lakásainak megvásárlása
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete kimondta az

aszódi volt szovjet laktanya 2x16 lakásának megvásárlását Felha
talmazta a polgármestert a Kincstári Vagyonkezelő Szervezettel 
történő kapcsolatfelvételre.

18. Evangélikus Gimnázium telekrendezése
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy az evan

gélikus templom fölötti terület tulajdonjogi rendezésével kapcso
latban a szükséges előkészítő munkákat kezdje meg.

Laukó Józsefné szerv. adm.
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H I R D E T M É N Y
Az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hiva

tal értesíti az állampolgárokat, hogy a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. tv. végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Kor
mányrendelet 48.§ (3) bekezdése értelmében

az 1992. november 30. elótt létesített ideiglenes lakcímek 
1994. június 30-án érvényüket vesztik akkor, ha azokat az 
állampolgárok nem újítják meg.

Az ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) 1994. június 29- 
ig újítható meg.

A megújítást a postahivatalokban kapható lakcímbejelen
tő lap kitöltésével annál a polgármesteri hivatalnál kell be
jelenteni, amelynek illetékességi területén a megújítani kí
vánt ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) található. A meg
újításhoz a lakcímbejelentő lapon kívül a személyi igazol
vány, valamint a személyazonosító jelről (személyi számról) 
szóló hatósági bizonyítvány (személyi lap vagy igazolás) 
szükséges.

Az 1992. november 1-je előtt létesített ideiglenes lakcím 
1994. június 29. után nem újítható meg, azt tartózkodási 
helyként újból be kell jelenteni.

Polgármesteri Hivatal 
Aszód

ANYAKÖNYVI
HÍREK

SZÜLETÉS:
Fábis Béla Ady E. u. 22.
Balázs László Falujárók u. 5/15. 
Kovács András Hunyadi u. 23. 
Horváth Vivien Vörösmarty u. 8. 
Breuer Imre Falujárók u. 5/7.

ELHUNYTAK:
Búzás Sándor Miskolczi köz 19. 
Stróh Sándor Falujárók u. 5/3. 
Varga János Liget u. 14.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kovács Zsolt -  Bírta Enikő 
Hegyes! István -  Dóra Tünde 
Bagi Zsolt -  Mudri Györgyi

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
Az Aszódi Tükör 1994. februári számában ismertettem a város 

ezévi pénzügyi lehetőségeit, legfontosabb feladatait, gondjait.
Amint azt akkori cikkemben leírtam. Aszód Város Önkor

mányzata az 1994. évi költségvetését 26 millió Ft működési 
hiánnyal volt kénytelen megtervezni.

A hiány oka az infláció és ÁFA növekedés, a közalkalmazotti 
törvényből fakadó 1994. évi többletkiadás -  melyet az állam 
központilag nem biztosított -  továbbá az a tény, hogy a normatív 
állami támogatás összege nem növekedett, hanem 1993. évi 
szinten maradt.

A csaknem 10%-os hiány összege veszélyeztette a gazdálko
dást és az intézmények fenntartását.

A tartalékalap hiánya a felújítás, fejlesztési kiadások tervezésé
nek elmaradása miatt a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a hiány 
összegének ellentételezésére a törvényjavaslatban szereplő alapvető 
lakossági ellátásra -  önhibáján kívül -  képtelen helyi önkormány
zatok kiegészítő állami támogatását igényli meg.

A pályázathoz a szükséges dokumentumokat, az 1994. évi 
költségvetést, 1993. évi pénzügyi zárszámadást és az Önkor
mányzati Képviselőtestületi rendeleteket beterjesztettük a Pénz
ügyminisztériumhoz.

Pályázatunkra a pénzügy- és belügyminiszter együttes levelét 
1994. ápr. 26-án kaptuk meg, melyből értesültünk arról, hogy

forráshiány részbeni kiegészítésére 24.5 millió Ft
állami támogatást engedélyeztek az Önkormányzat részére.
Ezzel lehetővé vált, hogy az Önkormányzat intézményei 

ezévben zavartalanul működhessenek; a fiatalok lakásépítését 
2.5 millió Ft szociális támogatással segíthesse az Önkormányzat 
és megvásárolhassa a gyűjtőedényes szemétszállító autót, mely
re 4.5 millió Ft-ot terveztünk.

A fenti összegben a közalkalmazottak béremelésének egy ré
szét, 6.1 millió Ft-ot is ellentételezték központilag.

Egy másik örömhírről is szeretnék Önöknek beszámolni:
A Népjóléti Minisztérium pályázatán a családok gyermekne

velésének segítésére
1332.000 Ft támogatást kapott településünk.

Az összeg felosztására a Népjóléti és Pénzügyi Ellenőrzési 
Bizottság javaslatára a Képviselőtestület az alábbi döntést hozta: 

A megdrágult tankönyvek árának 50%-ban történő támoga
tására az általános és középiskolai tanulók részére lesz lehető
ség. Ezen túlmenően tanulónként 670 Ft központi támogatást 
is kapnak a családok.

1994. szept. 1-től az élelmezést nyújtó intézmények norma
emelést terveznek, s így a térítési díjak is növekedni fognak. 
Ezért az Önkormányzat fenti időponttól 2 Ft-tal növeli támo
gatását, hogy az aszódi szülők anyagi megterhelése csökkenjen. 
Az új támogatás összege az alábbiak szerint alakul: 

Bölcsődében 12 Ft/nap/fő
Óvodákban 13 Ft/nap/fő
Ált. iskolában 14 Ft/nap/fő
Középiskolában 13 Ft/nap/fő
A felsőoktatásban (egyetemen, főiskolán) tanuló aszódi fia

talok részére a beiskolázásuk megkönnyítéséhez egyszeri 5.000 
Ft összegű támogatást hagyott jóvá a Testület.

Az egészséges életmód kialakítása érdekében az úszásokta
táshoz kap támogatást a két óvoda és a 2. sz. Általános Iskola. 

Összesen
Tankönyv támogatás 50%-ban 600.000 Ft 
Étkezés támogatása 347.000 Ft
Felsőokatatás (egyetem, főiskola) hallgatói részére 300.000 Ft 
Úszásoktatás támogatására 85.000 Ft 
Összesen 1.332.000 Ft
Fenti intézkedésekkel lehetőség nyílik sok aszódi gyermekes 

család támogatására.
Végezetül szeretném még Önöket tájékoztatni arról, hogy a 

Képviselőtestület legutolsó ülésén döntött arról, hogy "előre 
nem látható természeti károk helyreállítására (vis mayor)" tá
mogatást kér. A pályázati összeg 15 millió Ft, s azokat a sürgős 
helyreállítási munkákat szeretnénk ebből megvalósítani, melyet 
a tavalyi fehőszakadás idézett elő, s utóhatása ezévben jelent
kezett.

Aszód, 1994. május 30. Bagyin József polgármester
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KAMARATEÁTRUM -  Aszód 1994 -  

Új név, új színhely, új szerveződés
Ez év februáijában a Múzeumbarátok Egyesülete keretein belül 

alakult meg a Kamarateátrum Aszód. A 19 fős társulat a csoport 
vezetőjének Asztalos Tamást választotta, s én mint művészeti vezető 
tevékenykedem. A próbák, s remélhetőleg az aszódi előadások szín
helye a kollégium díszterme.

Néhányan kérdeztek már, s feltehetőleg most sokukban felmerül 
a kérdés, mitől ezen új formáció? Bár a csoport jelenéről szeretném 
tájékoztatni Önöket, a történeti húség kedvéért a múlt év őszén kell 
kezdjem.

A nyárádszeredai vendégszerepléssel lezárult a Kamaraszínpad 
"Doktor úr" előadássorozata. 9 előadás, közel 1700 néző: amatőrök 
lévén nem is olyan rossz. Erdély után rövid szünet következett, 
ezalatt a társulat 11-ről 18 főre gyarapodott (Azt gondolom, ez 
aszódi viszonylatban már önmagában is óriási dolog.) Termé
szetesen egy társulat milyensége nem létszámának a függvénye, de 
ha már nagyobb lett a fejsze, miért ne lehetne nagyobb a fa is. 
Spíró György: Az Imposztor. A "továbblépés" szándékával, úgy 
döntöttünk, belevágunk. Jó darab és nagyon nehéz. Izgalmas kihí
vás! Ezen produkcióban újfent rendezőként vettem volna részt. De 
csak volna. Engedjenek meg egy kis személyes kitérőt, mely a jelen 
helyzet kialakulásának fontos láncszeme.

A Művelődési Házzal már a Doktor úr próbafolyamata alatt vol
tak kisebb-nagyobb szakmai és egyéb -  de az előadással szorosan 
összefüggő -  nézetkülönbségeink. Nincs ebben semmi különös, tör
tént már hasonló a nap alatt Sőt, a közös nevező keresése egyben 
a továbbfejlődés mozgatórugója lehetett volna. Sajnos a bemutató 
közeledtével egyre erősödött ez a többnyire érthetetlen és értelmet
len küzdelem. Végül is létrejött az előadás, s abban bíztam, talán 
majd ez megszünteti a felesleges feszültségeket, és a továbbiakban 
együtt tudunk gondolkodni, "nyugodtan" dolgozni.

Tévedtem. A csoport munkájával kapcsolatos elképzeléseink 
nemhogy közeledtek, inkább még jobban távolodtak egymástól. A 
kialakult helyzetben úgy gondoltam legjobb, ha felállók. Szép volt, 
jó volt, de elég volt Hibáim elismerése mellett -  melyből fakadó 
esetleges bonyodalmakért a Művelődési Ház utólagos elnézését ké
rem -  néhány apróbb észrevételem lenne.

Az előadás számtalan jogos és jogtalan kritikát kapott. Termé
szetesen kritikára, külső visszajelzésre szükség van. De ha ezt nem 
hozzáértő teszi, maximum csak észrevétel lehet, s különösebb je
lentősége is csak akkor van, ha jószándék vezérli. Úgy gondolom, 
a kritika akkor nyer igazán értelmet, ha indíttatása az építő jelleg, 
a jobbítás szándékából fakad, ellenben a demagógiával, mely 
könnyen visszájára fordulhat Egy amatőr színjátszó csoport kritikus 
szakmai bírálata veszélyes dolog, pláne komolyabb szakmai hoz
záértés nélkül.

Nem állítom, hogy a "Doktor úr" jó volt de nem volt rossz. 
Hovatovább, ezügyben a közönség mondja ki a végső ítéletet Fel
tehetőleg voltak, kiknek a 2 és fél órás előadás végigülése életük 
eddigi legnagyobb kínszenvedései közé tartozott. De a többségnek, 
úgy tűnt: tetszett. Higgyék el, ha nem így érezném, s nem lettek 
volna ilyesfajta visszajelzések, eszem ágába nem jutott volna ismét 
belekezdeni. Hisz elsősorban Önöknek készítjük. A színész -  legyen 
az profi vagy amatőr -  akkor boldog, ha felzúg a taps és sikere 
van. Pesze a kudarc benne van a pakliban. Ez esetben a profi kapja 
tovább a fizetését, az amatőr maximum abbahagyja. Úgy érzem, 
ebből a szempontból az előadás nem adott különösebb okot az el
keseredésre.

Természetesen volt olyan észrevétel, mellyel maximálisan egyet
értek. Vannak a csoportban, kiknek susognak az s-ei, szöszögnek 
az sz-ei, nem kellőképpen artikulálnak, orrsövényferdülésük zavarja 
színpadi beszédük megértését, stb... Szükség lenne beszédtanárra! 
Sőt, az orrsövény esetében műtétre. Ezenkívül sajnos voltak az el
őadásnak pillanatai, miken' nem lehetett érteni egyes szavakat, to
vábbmegyek mondatokat. Ez rendezési és játéki hiba volt. Nem 
direkt csináltuk, higgyék el. Azt viszont hónapokon át értetlenül 
hallgattuk, hogy nem lehet érteni szinte semmit Akik látták az

előadást -  függetlenül attól, hogy az első avagy az utolsó sorban 
ültek -  reagálásaikkal mindannyiunk megnyugvására ennek ellen
kezőjét bizonyították. Persze az is lehet, sokan az előadás előtt 
gyorsan elolvasták a darabot felkészülvén egy ilyen eshetőségre!

A beszédtanárral kapcsolatban egyetlen problémát látok. Egy
részt saját tapasztalatom,nemhogy havi, de még heti egy beszédó
rával sem lehet érzékelhető beszédjavulást elérni. Pláne 18 emberrel 
3 óra alatt. Másrészt ha beszédóra van, mikor van próba. Még heti 
két próbát is nehéz egyeztetni a tagok munkája, vizsgái, egyéb 
elfoglaltságai miatt s ezen heti két próba is alig elég egy előadás 
létrehozásához. Persze, lehet évekig próbálni egy darabot, de egy 
túl hosszú próbafolyamat könnyen megunható. Amatőröknél ez a 
veszély fokozottan fennáll. Sajnos próbát és beszédórát egy ugyan
azon pillanatban tartani nem lehet Ez olyan, mintha össze akarnánk 
kötni a Galgát az Eufrátesszel. Inkább legyen egy picit beszédhibás 
előadás, mint kínszenvedéses beszédórák. Nem beszélve a dolog 
anyagi vonzatairól.

Tehát egyelőre szerencsésebb -  az aszódi körülmények és anyagi 
kondíciókhoz igazodva -  a játékra helyezni a hangsúlyt mintsem 
a susogó mássalhangzókra.

Visszatérve a múlt év októberére. Az Imposztor rendezője egy 
főiskolai tanár, színész lett. Természetesen -  már kívülállóként -  
egyik szemem sírt a másik nevetett Egyrészt fájó érzés volt meg
válni egy ilyen csodálatos kis csapattól, másrészt örültem, hisz egy 
nálamnál jóval hozzáértőbb, tapasztalt profi kétségtelenül többet 
tud adni a színház művészetéből, mint én. A darab ilyetén felállás
ban történő bepróbálása óriási előrelépés lehetett volna az aszódi 
színjátszás történetében.

Nem így történt. A Kamaraszínpad múlt év decemberében szét
esett. A "miért"-re csak az érintettek tudnának pontos választ adni. 
(Kívülállóként helytelen lenne bármit is írnom erről.) A lényeg, 
összesen hárman maradtak a Ház színpadán. Kár. Nagy lehetőség 
volt

Azt hiszem nem lett volna különösebben meglepő ha a "színpad 
nélkül maradtak" szép lassan egyénekre hullanak szét és ez egy
koron jól működő kis csapat pillanatok alatt felmorzsolódik. Bár
mily furcsa, de nem ez történt: A "kikerültek" együtt maradtak. 
Talán nem is olyan furcsa?! Ha az ember megszeret valamit ne
hezen tud lemondani róla. Ők megszerették a színjátszást, egymást 
a próbák, előadások különleges ízeit, a szemükbe világító reflekto
rok vakító fényét a szerepek adta másság lehetőségét a takarás 
sötétségében a feszültségtől vibráló levegőt van ki már a közön
séget, a tapsot is. Talán ezért Talán ezért érdemes ezt csinálni. 
Belépni ebbe a borzasztóan izgalmas világba, még ha ez csak egy 
picit hasonlít arra, amit úgy hívnak: SZÍNHÁZ.

Mikor decemberben megkerestek és segítségemet kérték az "új
rakezdés” ügyében, igazán akkor döbbentem rá én is, egy amatőr 
csoportosulás egyik legfőbb összetartó ereje a szeretet

A helyzet bonyolultságát többek között az alcímben említett kö
rülmények megteremtése jelentette.

Végül ez év februárjában, civil szerveződésként megalakult a 
Kamarateátrum. Csatlakozott még a Ház-ban maradt három ember 
is. (Senkit nem hívtunk, a lehetőség bárkinek adott volt.)

Bízom benne a leírtakból világosan látszik, hogy ez az új szer
veződés nem a Művelődési Ház -  melynek elévülhetetlen érdemei 
vannak az aszódi színjátszás elmúlt 10 évében -  ellen, hanem a 
történtek miatt jött létre.

Mielőtt áttérnék a jelenre, engedjék meg, hogy a tények értel
mezése érdekében egy közbeékeléssel segítsem a tisztánlátást Má
jus 12-én az Aszódi Tükör 4. számában napvilágot látott "Történt-e 
rendszerváltás a városi művelődéspolitikában” című cikk kapcsán 
a polgármester úr vitafórumot rendezett a város művelő
déspolitikáját irányítók részvételével. Itt elhangzott két kijelentés, 
melyre most válaszolok.

A Kamaraszínpad által megrendelt főiskolai tanár még ki nem 
fizetett tiszteletdíja a Kamarateátrum számláját terheli.
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1. A szervezetileg a Múzeumbarátok Egyesületéhez tartozó Ka
marateátrum nem jogutódja a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház keretein belül működött Kamaraszínpadnak. Füg
getlenül attól, hogy az akkori tagok többsége ma a Kamarateátrum 
tagja.

2. Ha a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
úgy érzi, hogy ezügyben a Kamraszínpad egykori tagjait anyagi 
felelősség terheli, akkor személy szerint őket keresse.

(Azért a dolog egy picit elgondolkodtató. Rendelni egy profit, 
próbánként (3 óra) 5000 Ft-os tiszteletdíj ellenében?! Egy darab 
bepróbálása -  még profi színházban is -  minimum 30 próba. (Bár 
az Imposztor esetében ez igencsak kevésnek tűnik.) Könnyű kiszá
mítani, csak a rendezés minimum 150.000 Ft-ba került volna. Talán 
aszódi viszonylatban ez egy kicsit luxus. Nem beszélve arról, mint 
kiderült, anyagi fedezet sem volt rá.)

A másik egy személyemet érintő kijelentés, mely szerint a Ház 
részéről számomra bármilyen összegű rendezői tiszteletdíj felaján
latott, csak én ezt nem fogadtam el. Sajnos, ez nem igaz.

Ilyen felajánlást nem kaphattam és nem is fogadhattam volna 
el, hisz történetesen épp a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi

Művelődési Házban teljesítettem sorkatonai szolgálatot Ma sem 
fogadnék el, - a társulat többi tagjához hasonlóan - számomra ez 
hobbi.

Végezetül jelenünkről s remélhetőleg a közeljövőnkről tájékoz
tatnám Önöket Jelenleg két darab próbái folynak párhuzamosan. 
Nem vagyok Molnár Ferenc őrült de röviden vázolnám, miért e 
két darab mellett döntöttem: Molnár zseniális író, és magyar ; 
könnyebben játszható mint Shakespeare vagy Csehov (a társulat 
jelenlegi képességeit figyelembe véve). Körülményeinkhez képest 
aránylag jól kiállítható (bútor, jelmez, kellék), a csapat jelenlegi 
összetételéből adódó szereposztási lehetőségeknek megfelel (min
denki, képességeitől függően, minél "jobbat" játsszon!!).

Bár még a legfontosabb kellékünk , maga a színpad hiányzik, 
ennek ellenére gőzerővel dolgozunk, hogy Önök néhány felhőtlen 
órát tölthessenek majd a Kamarateátrum ezévi előadásain.

Magyar Zoltán 
Kamarateátrum Aszód 

művészeti vezető

MOLNÁR FERENC: Az Ibolya
Igazgató -  Barabás Tamás 
Zeneszerző -  Sóvári Péter 

Roboz kisasszony -  
Fuleki Henrietta 

Márkus kisasszonny -  
Dúzs Márta 

Rakolnoki kisasszony -  
Hegedűs Szilvia 

Thúz kisasszony -  
Tóth Andrea 

Széli kisasszony -  
Szilágyi Ramóna 

Ilonka -  Varga Mária 
Szolga -  Módos Tibor 

Rendező: Magyar Zoltán

MOLNÁR FERENC: 
JÁTÉK A KASTÉLYBAN

Túrái -  László Ferenc 
Gál -  Magyar Zoltán 

Ádám -  Odler Zsolt 
Annié -  Hajdú Szilvia 

Almády -  Győrfi János 

Titkár -  Tóth Attila 
Lakáj -  Kádár András

Rendező: Magyar Zoltán

EDDIGI TÁMOGATÓINK:

Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola: 
Próbalehetőség (Díszterem)

Kartal Művelődési Ház:
10.000 Ft

Aszód Városért Alapítvány:
10.000 Ft 

Aszód Ifjúságért
Alapítvány: 50.000 Ft 

Pest megyei Önkormányzat 
öntevékeny közösségeket 
támogató alap: 10,000 Ft

c

•ö £

a.

a

T3

oo .3



8 ASZÓDI

E g y ü t t , E g y m á s é r t !
-  Benne kellene élned ebben a sportban, ebben az életben -  

mondta Raffai Sanyi -  máskülönben nem érted az egészet! Nem 
tudod átélni, átérezni és így nem tudod megismerni őt!

így kezdődött az a beszélgetés, amit a minap folytattam a 
Sörpatika bárpultjánál. Próbáltam meggyőző lenni, hogy ugyan 
már, nekem senki ne mondjon olyat, hogy nem értem meg... 
végül mégis beláttam, 100%-os átélést nem tudok produkálni... 
Nem vagyok sportember, nem kézilabdázók idestova 15 éve. 
Tagja vagyok viszont egy színjátszócsoportnak, ahol valami 
hasonló csapatszellem uralkodhat, mint a Gödöllői Kézilabda 
Club férfi NB. l./B. nyugati csoportjánál. Jókedvű riportala
nyom Varga M árton -  M arci -  e csapat tagja. Sokan ismerik 
őt vagy a kézilabdameccsekről vagy a Sörpatikából... kell ennél 
több bemutatásnak? Szerintem már mindenki tudja, kiről lesz 
szó a továbbiakban!

Marci nem ma kezdte a kézilabdázást, így visszaugrottunk 
az időben, egészen 1964-ig...

-  1964. április 21-én 
Budapesten születtem -  
kórházban! Nőttem, nö
vekedtem, általános isko
lás lettem. Több társam
mal együtt ez idő tájt "fe
dezett fel" Révészné,
Marcsó néni, így kerül
tem kapcsolatba a sport
tal, a kézilabdázással.
Amikor a DSK (diák
sportkor) országos verse
nyen indult, akkor kezdett 
komolyabbá válni a do
log. Középiskolában 
Nyíry Szabolcs tanár úr 
vezetése alatt játszottam 
az iskolai csapatban,
1982-től az IMI Vasasban 
folytattam a játékot, Ikla- 
don. A 80-as évek végén eljöttem a csapatból, egy évig nem 
is játszottam... s akkor jött Raffai Sanyi -  aki véletlenül most 
is itt ül a bárpultnál - ,  hívott a Domonyi Sk-ba kézizni. (Az 
ikladi csapatból sokan mentek ide játszani.) Mentem, egy évig 
együtt játszott a régi-új csapat. A Megyei Bajnokságon 1. he
lyezést értünk el, rájátszás után bekerültünk az NB. II-be. Gólya 
Imre lett a csapat edzője -  a Sörpatikából őt is sokan ismerik 
- ,  s mint újonc csapat, az NB. II-ben 6. helyezést értünk el. Ez 
igencsak rangos helyezés volt! Nagyon jó volt ezzel a csapattal 
együtt játszani! A meccseinkre 3-400 ember járt ki...

Többre vágytam, talán többet éreztem magamban -  ezt nem 
nagyképűségből mondom, de ez az igazság. Gödöllőre költöz
tem, abbahagytam a játékot! De csak egy rövid időre! Gödöllőn 
megkerestek a kézilabdások, ismertek jól, értem ezt a kézilabdás 
múltamra, játékomra is! Láttak bennem valamit, és én is meg
láttam a lehetőséget: magasabb osztály!!! Volt kézilabdás tár
saim szinte kivétel nélkül Túrán játszanak, én a Gödöllői Ké
zilabda Club NB. íyB. nyugati csoportjában. Ez a csapat tavaly 
kiesőjelölt volt, most a 3., 4. helyen vagyunk a bajnokság 2. 
menetében. A célkitűzés a 6. hely volt, így felülmúltuk önma
gunkat. Többen jöttek NB. l.-es csapatból, erősödtünk! Én már 
öregnek számítok közöttük -  az átlagéletkor 24—25 év. Szeret
nénk érmet szerezni.

-  Eljutottunk a máig. Mindebből kiderül, életed részévé vált 
a kézilabdázás. Nem érezted úgy, hogy azáltal, hogy kézizei, 
sok mindenről le kell mondanod?

-  Nagyon szeretem ezt a sportot, gyerekkorom óta űzöm. 
Kézis barátaim vannak, a családom elfogadja ezt a szenvedé

lyemet. Kemény munkát igényel! Heti 4 edzés van, mivel ne
kem "belépett" az életembe egy vállalkozás -  Sörpatika - ,  le
redukálódott a heti program 2 edzés plusz meccsre. (Régebben 
napi 2 órát edzettem!) Soha nem jelentett számomra lemondást. 
Sőt! Nem megterhelés volt, inkább doppingolás! Összehozott 
embereket ez a sport, így lettünk egy nagy kézilabdás-család! 
Egy hatalmas összetartó erő. Sokat jelentenek a régi kapcsolatok 
is, látod, Sanyi épp itt van, beszélgetünk... Találkozunk, érdek
lődünk a másik eredményei iránt, elmegyünk egymás meccseire. 
Az emberek, kézilabda-rajongók megismernek a pályáról, új
ságból... csodálatos érzés! És ott a meccs! Előtte igazi meccsd
rukk, biztatjuk, spannoljuk egymást: együtt, egymásért! S ha 
győzünk, az fantasztikus érzés: felszabadulsz, kiengeded a gőzt, 
megfeledkezel a problémáidról!

Amikor felveszik videóra a meccset, visszanézzük, elemez
zük, de ismerjük már ellenfeleinket, játékukat. Én kapus va
gyok. Azt szokták mondani: Végy egy jó kapust és építs rá egy

csapatot. Megpróbálok 
megfelelni az elvárásoknak, 
ez a vállalkozás mellett ne
hezebb.

A lemondásra visszatér
ve : Zoli -  társam a Sörpa
tikában -  "feláldozta" magát 
értem, ő  alacsonyabb szin
ten játszott mint én, családja 
van, kötöttebb az életvitele, 
így döntött az én javamra, s 
folytathattam tovább a spor
tolást. Láthatod, a Sörpatika 
a kézilabdás baráti társaság 
találkozóhelye -  is.

-  Aszódon nem próbálta
tok meghonosítani valamit 
ebből a sportból?

-  Ilyen helyen mint 
Aszód, kellene egy jó csa

pat, több sportlehetőség! Több embert lehetne megmozgatni! 
Ahol nincs hagyománya, ott nehéz bármit is csinálni. Aztán az 
örökös akadály: a pénz! Kellene egy jó pálya, öltöző -  a gim
názium úgy tudom le van terhelve. Lehet, hogy lenne meccs
közönség, nem tudom. Akik itt kezdtek kézizni, mind elmentek 
máshova játszani.

-  Sokat tesz a sportéletért Remenár József, ki ne hagyd a 
nevét! -  teszi hozzá Sanyi. -  Fantasztikusan jó ember! A mai 
napig aktívan sportol, kézizik!

-  A gödöllői csapatnál vannak gondok? -  értem ezt az anya
giakra.

-  Igen! Jól jönnének szponzorok, ugyanis mi azonkívül, hogy 
ingyen játszunk, magunk vesszük a mezt, zoknit,... Gödöllőn 
az Egyetemi csarnokban vannak a meccseink, az edzőterem is 
fix hely.

Nehezen tudtam kérdezgetni Marcit, tényleg laikus vagyok 
e téren. Milyen messze vagyok én attól, hogy megértsem az ő 
életét! Ami viszont megragadott, leírom ide befejezésül!

-  Mikor kézilabdáséknál rotyog a vasárnapi ebéd, otthon a 
gyerek, a családfő -  ez én lennék -  meccsen van, utána a csa
pattal tartok, talán sörözünk és beszélgetünk egy jót... Lemon
dás, megértés? A családnak lemondás!!! Elváltam. A lányom 
kilencéves és sportiskolába jár! Kijár a meccseimre, drukkol... 
és kézilabdás akar lenni...

Varga M ária
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JÁNOSI JÁNOS TERVEI:

Mély út-Régész utca-Papföldi út által határolt terület
Műszaki leírás

Előzmények:
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal 

1993 novemberében adott megbízást 
irodánknak tárgyi terület beépítési váz
latterveinek elkészítésére. A terület a 
Mély úttól az evangélikus templom tel
kének K-i határvonaláig mezőgazdasá- 
gi belterület, a fennmaradó rész önkor
mányzati tulajdonú. A város fejlesztési 
koncepciójában az elózó területet ki
vonná a mezógazdasági művelés alól 
és azt a város fejlődését, növekedését 
biztosító új lakóterületté alakítaná. Az 
1970-es években készült ÁRT erre a 
területre részben lakóterületet (ÜL épí
tési övezettel), részben zöldparkot ír 
elő. A terv ennek figyelembe-vételé- 
vel készült. A beépítési vázlatterv ké
szítésénél fő szempontot képviselt a 
már évenként működő fesztivál, és an
nak elhelyezése a területen.

Városszerkezet, területfelhasználás:
A tervezési terület a város jelenlegi 

központjától É-ra, az evangélikus 
templom szomszédságában terül el. 
ÉNY-ról a Mély út, D-ről a Régész 
utca, ÉK-ről a Papföldi út határolja. A 
terület nagyobbrészt enyhén lejtős K- 
re, az É-i kisebb terület erősebb lejtést 
mutat É-i irányba. A két meglévő la
kóterület közé beépülő új városrész 
olyan nagyságrendet képvisel, hogy 
kis központot igényel. Ez az új központ 
azonban feltehetően a már meglévő, 
közelmúltban megvalósult családi há

zas beépítés lakóinak igényét is szol
gálná. Ezeken túlmenően az évenként 
megrendezésre keriilő "Aszódi feszti
vál" részére is itt lehetne helyet bizto
sítani, ahogy ez a tervezés indításánál 
is fő szempont vo lt Ebben a centrum
ban kapna helyet az időközben kiala
kult egyházi építkezés is, gimnázium 
részére. Ezenkívül ebben a centrumban 
kapnának helyet a szükséges alapszol
gáltatások: üzletek, szolgáltató cégek, 
vendéglátás.

A beépítés súlypontjában, a város- 
szerkezetnek is megfelelően kapna he
lyet az evangélikus gimnázium területe 
a Régész utca felőli beépítéssel (temp
lommal közvetlen kapcsolat), és a 
"fesztivál terület", súlypontjában az 
épített fedett színpaddal. A fesztivál te
rület ide való elhelyezése több szem
pont figyelembevételével történt:

-  Aszód városszerkezete olyan, 
hogy a központjában helyezkedik el a 
főtér fölötte a kastéllyal, e fölött a 
dombon helyezkedik el az evangélikus 
templom, tehát a város történelmileg 
kialakult központja és tengelye ez. En
nek folytatásában helyeztük el ezt a 
"másodközpontot".

-  Az így elhelyezett terület a felső 
családi házas beépítés súlypontjában 
van.

-  Az evangélikus gimnázium 
"nagy" helyigénye és a központ hang- 
súlyozása miatt is célszerű a két terü
letet "összevonni", olyan értelemben, 
hogy a mindennapokban is jól működő

fyjci | k ifl it -  jav UnfáShr ufaátf

terület jöhessen létre, de nagy tömegek 
befogadására is képes legyen. Az így 
kialakuló "zöld" központ jobb és bal 
oldalára "csendes övezetű" családi há
zas beépítést javasoltunk.

Beépítés:
A  területen kétféle beépítési módot 

javasolunk. A legnagyobbrészt gyűjtő- 
utakkal határolt, belső vegyesforgalmú 
(lakóutca) szabadonálló családi házas, 
kisebb arányban a központban, kisvá- 
rosias hangulatot és karaktert biztosító 
zártsorú beépítést terveztünk.

A szabadon álló beépítésnél egy 
"csendes" övezet létrehozását tekintet
tük a legfontosabbnak. Ennek megfe
lelően a telkek utcai szélessége nagy 
(-24 m) az épületeket utcával párhu
zamos nyeregtetővel alakítottuk ki, így 
nyugodt, csendes belső lakóudvarok 
alakulhatnak ki melléképületek és ál
lattartás kizárásával.

A központi teret határoló zártsorú 
térfal remélhetőleg egy nyüzsgő, korzó 
jellegű kisvárosi élet keretévé válik. A 
telkek és az épületek nagysága a laká
sok mellett üzlet, szolgáltatás és ven
déglátás elhelyezését teszi lehetővé. A 
zártsorú beépítések előtt parkolót biz
tosítottunk egyrészt a hétköznapokon 
a vásárlók, másrészt a fesztivál idején 
a látogatók részére.

Épületek:
A  szabadonálló épüle

tek esetében az utcával 
párhuzamos nyeregtetős, 
lakóutcás kialakítás egy 
kisvárosias hangulatot, az 
utcán élés lehetőségét 
biztosíthatja, és csende
sebb belső udvarokat al
kothat A házak a tájolás
nak megfelelően változ
hatnak "L" ül. "T" alakú- 
akká.

A zártsorú beépítésnél 
kapuáthajtós, földszint 
tetőtérbeépítéses házakat 
képzeltünk el, a telkek 
szélessége megengedi, 
hogy a lakás és kapuát
hajtó (garázs) mellett egy 
4-5 m-es üzlet is elhe
lyezhető az utcafronton, 

títmi wms természetesen kirakattal.
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H ol le s z  a F e sz t iv á l ’9 4 ?
A Fesztivál ’94 ott lesz megren

dezve, ahol az első két alkalommal 
már sikeresen lebonyolításra került.

Járt a hír szájról szájra: elviszik a 
Fesztivált. Volt róla szó, történtek 
javaslatok, felajánlások, de a Képvi
selőtestület határozata alapján a 
Fesztivál ’94 helyszíne továbbra is 
a Régész utca.

Sokakban felmerült, hogy a Fesz
tivál helyszínét Jánosi János akarja 
megváltoztatni. Az Aszódi Tükör a 
tisztánlátást tartja a problémás dol
gok megoldásánál a legfontosabb
nak, ezért és annak érdekében kö
zöljük városunk főépítésze terveit. 
Kérem Önöket, nézzék át alaposan,

győződjenek meg arról, hogy a be
nyújtott rendezési terv koncepciója 
méltó módon kezeli a Fesztivált.

Felhívom a figyelmüket a műsza
ki leírásban megfogalmazottakra, 
mely szerint a főtér, a Podmaniczky 
kastély, az evangélikus templom 
együttese kiegészülve a megépülő 
Evangélikus Gimnáziummal és a 
Fesztivál-parkkal a korábbi városé
pítészeti koncepció egyenes folyta
tása.

A Pesti út meghosszabbításaként 
a város fő utcájára merőleges ten
gelyre építkező elképzelés bevonva 
a Petőfi Múzeumot és a tervezett 
belváros épületegyüttesét, egy olyan

jellegében variábilis városmagot kí
nál, mely a kisebb fesztiváloktól a 
Világkiállítás helyi programjaiig a 
térségünkben egyedülállóan tudja 
majd az idelátogatókat kielégíteni, 
befogadni.

Ez, ahogy mondják, "nem kispá
lya". E tervhez fel kell nőnünk, ja
vasaitokat kell tennünk, elképzelé
seinkkel gazdagítanunk kell, de el
sősorban mindig pontosan kell tájé
kozódnunk, és tájékoztatnunk. Az 
Aszódi Tükör várja és kéri mind
azok véleményét, akik ötleteikkel, 
jószándékú kritikájukkal a terv to
vábbfejlesztését tudják segíteni!

Asztalos Tamás
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Egy régi diák emlékezései az aszódi Evangélikus Leánynevelőről.
-  részlet -

1934-ben vitt édesanyám beíratni a polgáriba. Nagyon 
gyenge, beteges kislány voltam és a háziorvosunk, Galam
bos ezredes doktor bácsi csak úgy engedte meg, ha meg
ígértem, hogy nem leszek kitűnő tanuló, mint az elemiben. 
Mert fontosabb, hogy életben maradjak. Még csak annyit, 
a halotti ruhámat is megvarratta édesanyám, mert nem bíztak 
felépülésemben. De túléltem, és el is koptattam a nevezetes 
ruhát.

Az intézetbe nem csak aszódiak jártak, és a környékbe
liek. Az ország minden részéről, sőt az elcsatolt területekről 
is volt növendék. Ők az intézet bentlakói voltak.

Erzsiké néni, igazgatónőnk, tiszteletet, megbecsülést ki
érdemelt vezető volt. Az egész lénye felénk szigorú, de 
amellett szeretetteljes, minden téren igen figyelmes volt

Elsősök voltunk, mikor még tanított Tante, németet. Na
gyon idős, aranyos tanárnő volt.

Ida néni is tanított még, természetrajzot. Óra alatt mindig 
kivitt a kertbe, határba minket és így ismertette meg velünk 
az élővilágot. Tankönyvet jóformán a kezünkbe se vettünk, 
de mindig tudtunk felelni. Csodálatos volt a módszere.

Ilonka néni rajzot és kézimunkát tanított. Év végén igen 
ízlésesen elrendezett rajz- és kézimunka-kiállítás volt látható 
a vendégeknek, az évzáró ünnepélyen.

Hermin néni volt az osztályfőnökünk. Nagyon szerettük 
őt, de ő is őszintén ragaszkodott hozzánk. Mi voltunk az 
utolsó osztálya. Sok szép óra emlékét őrizzük. Magyart és 
helyesírást tanított.

Vilma néni történelemtanár volt. Rettenetesen féltünk tő
le, mert nagyon szigorú volt, de amellett igen igazságos. 
Órája alatt olyan mély csend volt, hogy a légy zümmögését 
is meg lehetett volna hallani.

Berta néni zongora- és énektanár volt. Sok szép világi és 
egyházi énekkar, kánon, kórus, magyar és külföldi számokat 
tanított, mit ünnepekkor énekeltünk.

Irénke néni számtan-mértan és tornatanár volt. Nagyon 
szerettük őt is. Különösen emlékezetesek az év végi torna- 
vizsgák. Erre egész évben készültünk, sok szép gúlát is ala
kítottunk. Az aszódi Javító Intézet országos hírű fúvósze
nekara kísérte gyakorlatainkat Az udvaron tartottuk a be
mutatót Erkélyen a tanári kar, elöljáróság ült, lent körben 
a vendégek, szülők. Hátul az öreg fák alatt játszott a zenekar 
és ott álltak a gimnazisták is, akik ugyancsak meggusztáltak 
bennünket. Az utolsó szám mindig egy magyar tánc volt. 
Májusfával vonultunk be, és két körbe állva járták a lányok, 
díszmagyar ruhába öltözve. A kör közepén ketten fiúruhába 
öltöztünk és mi fogtuk a májusfát. Irénke néni fehér ruhában, 
a lépcsőn állva vezényelt bennünket, sípszóval. Az év egyik 
legszebb napja volt ez.

Sárika néni és Lenke néni ma is körünkben él. Jólesik 
találkozni velük, és tapasztalni szeretetteljes érdeklődésüket, 
idős fejjel is. Nagy tiszteletnek örvendtek ők is.

Judit néni is ott volt már, de ő sem tanított engem, de 
tudom hogy tanítványai nagy rajongással vették körül ő t

Gazdaságiban tanított még Éva néni, ki osztályfőnökünk 
vo lt Fő tantárgyakat: háztartás, növény- és állattan, kerté
szet, sütés-főzés, szabás-varrás.

Angéla néni porcelánfestést tanított és hittant helyettesí
tett, ha kellett. Soha nem felejtem el intelmét: annyi tiszte
letet várjatok más vallásúaktól, amennyit ti adtok. Soha nem 
is volt probléma közöttünk, ha netán valaki református, ka
tolikus vagy izraelita vallású volt. Ha ünnepük volt, termé
szetesen nem jöttek be iskolába. Mindenkinek saját lelkésze 
tartotta a hittanórát.

Gazdaságiban még Zalán tanár úr is tanított, gép- és 
gyorsírást

A gyönyörű, országos hírű díszteremben sok szép ünnepi 
műsort tartottunk. Vallásos estéket is rendeztünk itt. Chu- 
gyik esperes úr részvételével, tanárnőink, hitoktató lelké
szünk és mi sok értékes lelkigyakorlaton vettünk részt, mely 
őszinte beszélgetéssel, hitbeli erősítéssel telt el.

Igen értékes esemény volt az Önképzőkör. Célja a helyes 
magyar beszéd és írás volt. Ezzel kapcsolatban kellett hely
telen magyarsággal mondott szavakat gyűjteni. Ha már vég
képp nem tudtak ilyen szavakat, nekem szóltak, Zsembikém, 
mondj már valamit, és én mondtam. Meg kell említenem, 
hogy pici koromban szüleim előttünk tótul beszéltek, hogy 
gyakoroljuk, volt egy asszony segítségünk az üzlethez, aki 
csak svábul tudott. így én, mikor óvodába kerültem, ott 
kezdtem rendszeresen magyarul beszélni. Ezt egy nyelvész 
ma is észreveszi a beszédemen.

Vasárnaponként az intézetből indultunk a templomba, ta
nárnőink, hitoktatónk kíséretével. Sötétkék rakottszoknya, 
ehhez Bocskai-blúz és Bocskai-sapka volt az egyenruhánk. A 
mi helyünk a szószékkel szemben volt Elöl tanárnőink ül
tek, utána mi. Szemben a másik oldalon a honvédség kato
nái, majd a hívek ültek. A diákok, fiatal fiúk a kóruson 
voltak. A földműves lányok, gyönyörű népviseleti ruhájuk
ban akkor kezdtek egyenként bevonulni a templomba, mikor 
Barlai kántor úr elkezdett orgonáim. Az oltár köré álltak, 
mint egy szép virágcsokor.

Kedves emlék az évenként, tavasszal megrendezett gim
náziumi majális. Felejthetetlen tanár, Miska bácsi, a nyolc 
osztályt összefogva, majális előtti héten végigvonult a diá
kokkal Aszódon énekszóval, és a polgári előtt megállva, 
elénekelték a hagyományos meghívó éneket nekünk:

"Megkérjük a Miska bácsit, rendezze meg a majálist, mu
lassa ki magát, mulassa ki magát az aszódi diákság is..."

Mindig a nagy szünetben értek ide. Mi persze rohantunk 
a kerítéshez, lógtunk rajta, mint kis majmok a fán. Hiába 
intettek tanárnőink: lányok, ez nem illik!

Tízperces szünetben, ha csak jó idő volt, futkostunk, ját
szottunk, ferkeleztünk (dobálós labdajáték), ostoroztunk. Ez 
elég fiús játék volt, nem is szerették tanárnőink, ha ezt ját
szottuk. Ha pedig nehéz óra következett, félrevonultunk és 
ugyancsak magoltunk, vagy amit elmulasztottunk megtanul
ni, a tízperc alatt próbáltuk pótolni. Gondolható, milyen 
eredménnyel?!

Gyönyörű nagy tornatermünk volt, mindenféle tornaszer
rel felszerelve. Irénke néni ugyancsak megdolgoztatott ben
nünket tornaórán.

Persze mi sem voltunk különbek az akkori átlagdiáknál, 
huncutság bennünk is volt. Különösen megbokrosodtunk, 
mikor egy pesti lány került osztályunkba, ki teli volt sok-sok 
ötlettel, és hát ugye, könnyű Katit táncba vinni...

Többek között hozott magával tüsszentőport és ezt mi ki 
is próbáltuk. Szegény Hermin néninek az volt a szokása, ha 
beírt a nagy osztálykönyvbe, összecsapta és úgy tette le. 
Óra előtt kinyitottuk a soron következő oldalt, és behintettük 
finoman tüsszentőporral. Tökéletes volt a hatás, szegény úgy 
elkezdett tüsszenteni, hogy felállt, mondván felmegy a szo
bájába, mert úgy látszik, nagyon megfázott Persze, mi ko
miszul örültünk, hogy elmaradt az óra. De jó is lenne érett 
fejjel bocsánatot kérni ezért Hermin nénitől.

H. Zsemberovszki Erzsébet
(folytatjuk)
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PÜSPÖKSZILAGY
Csütörtökön 11 órára jött értünk a busz. A sok csomagot letettük 

a földre, a buszvezető bácsi pedig berakta egy csomagtartóba.
Elindultunk. A buszon majdnem mindenki enni, inni kezdett. De 

épp ez volt a baj. Ahogy egyre tovább mentünk, egyre jobban ka
nyargós, rázós lett az ú t Először még nevettünk rajta, de aztán 
valakinek a feje fájt valakinek a gyomra. Végül megérkeztünk. 
Olyan volt a táj, mintha képes mesekönyvbe csöppentünk volna. A 
nap átölelte a dombokat mint alvó gyermekeit az anyuka, hogy 
megvédje őket. Melegítette az erdőt hogy a fákon a lombok még 
jobban zöldelljenek. Az égen a felhők puha párnaként fehérlettek, 
fekhelyet nyújtva a tájnak.

A dombokon csak itt-ott látszottak kis barna foltocskák, a többit 
ellepték a fák, a bokrok. Ha levettük tekintetünk a dombról és 
északnyugat felé néztünk, hosszan földút vezet Mintha odafestették 
volna, úgy ahogy van tökéletes. Ahogy végignézek a tájon, jól 
lefényképezem a szememmel.

Nekem úgy tűnt, ez maga a paradicsim. A nap védett, a szél 
simogatta arcomat. S a madarak csicsergése megnyugtatott, bármi
lyen bánatom is volt Mindig vissza fogok emlékezni erre a tájra.

Giczey Noémi 
4. b. oszt. tanuló

U tazás ’9 4
10. SZ. KÉP

19. Melyik párizsi pályaudvart alakították át múzeummá?
20. Amint látják, Párizsban járunk. Vajon melyik nevezetes

épületben helyezték el korábban a Modem Művészetek Múze
umát?

Erdei iskola
"A természet hatalmas, az ember parány. Ezért az ember 

léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, 
mennyire érti meg és használja fel erőit a saját hasznára."

(Szent-Györgyi Albert)

1994. ápr. 20-21-22-én a 2. sz. Általános Iskola nevelői 
három napos programot szerveztek az iskola tanulóinak Püs- 
pökszilágyban.Ha valaki a gyermekei életét, egészségét, bol
dogságát tartja legfőbb feladatának, akkor tiszta levegőt, ivó
vizet és vegyszermentes élelmiszert biztosít számukra. Fel
nyitja szemüket és elindítja őket azon az úton, ahol helyre 
tudják hozni a természetben és a környezetben tönkretett 
életfeltételeket

A civilizáció, a gazdaság, a közlekedés és az urbanizáció 
fejlődése megváltoztatta a Föld arculatát. Az iskolában a 
világról alkotott ismeretek bővülésével a természet iránti 
szeretetet és felelősségérzetet is ki kell alakítani.

A mindennapos pedagógiai munka része mindez, mégis 
izgalmas, változatos programot ígért a kinn töltött három 
nap diákjaink számára. Tanítási órák a természetben -  nö
vényfelismerési gyakorlat a domboldalon, séta közben az 
erdőben, madármegfigyelés csöndben, némán, állatnyomok 
vadászata, tájékozódás a természetben, turistajelek utáni ku
tatási gyakorlat -  új és szokatlan formái a megszokott kör
nyezet, földrajz és osztályfőnöki óráknak.

A délelőtti tanítás után több fakultációs program megren
dezésére került sor.

Az OKOSOK vetélkedtek, ki tud többet a természetről, 
hogyan vélekednek nagy íróink, költőink, zeneszerzőink a 
természet szépségeiről, hazánk védett tájairól. A díjazás al
ma, narancs, banán, kiwi, amely utalt az egészséges életmód 
kialakítására.

Az ÜGYESEK különböző salátákat készítettek, amit sze
retettel felszolgáltak és kóstolóra kínáltak. A lemérhető siker 
az volt, hogy a honvédség szakácsa is dupla tányérral kért

A BÁTRAK felfedezték a környék turistaútjait, bebarangol
ták a környező dombokat, ismerkedtek az élő természettel.

Ügyes, bátor, okos együttesen szórakozott vacsora után, 
egy vidám tréfás játékesten, majd 10 órakor takarodó volt 
a tábor lakóinak. (Az éjszakai élményekről egy következő 
cikkben számolnék be.)

"A FÖLD NAPJA" adta az ötletet a következő napon 
feladatokkal tarkított túrához, ahol számot adtak a kis cso
portok elsősegélynyújtási ismeretekből, ügyességből, a Föld 
jelenlegi állapotáról, és mindezt lezárta a nagy kérdés: Mit 
tehetsz Te a környezetszennyezés megakadályozásáért? El
méletben jól vizsgáztak diákjaink, most már csak a gyakor
lati megvalósítására lenne szükség, de e munka társadalmi 
kapcsolatot is kíván, a felnőttekkel, szülőkkel, az önkor
mányzattal együtt

Harmadik éve kapcsolódik programunk a "FÖLD NAP
JA" eseménysorozathoz.

Tapasztalataink jók, tanulók, nevelők számára változatos 
élményt kínált.

A sport, játék és a szórakozás sem hiányzott a "kacagó" 
püspökszilágyi három napból. A jókedv, éneklés színesebbé 
tette az iskolai napokat felváltó Erdei iskolát.

Köszönjük a lehetőséget a Megyei Önkormányzatnak, az 
Aszód Ifjúságért Alapítványnak, az Aszódi Honvédségnek, 
a Vöröskeresztnek és a Szociális Bizottságnak, akik anya
gilag támogatták kezdeményezésünket.

Köszönöm nevelőimnek a helytállást, a tartalmas programok, 
foglalkozások megszervezését, az éjjel-nappali ügyeletét

Jeney Lászlóné 
igazgató
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"MINDEN NAP MEGSZŰNIK VALAMI, 
AMIÉRT AZ EMBER SZOMORKODIK"

Küzdünk! Nap mint nap, valamivel vagy valakivel, eset
leg egyszerre több dologgal is. Nem csoda, természetes e 
jelenség. Persze van olyan, aki lábát lógatva figyeli a világot, 
fittyet hányva... él mint az a bizonyos Marci... Más meg 
homlokát verítéktói törölgetve reggeltől estig, talán látástól 
vakulásig... Különbözőek vagyunk! A láblógatót nem zök
kenti ki napi "programjából", hogy hiányzik, megszűnt va
lami szép és nemes, a homlokát törölgető zsebkendője szű
kíti a látókört, nincs ideje észrevenni múló dolgokat... Hi
báztathatunk?

Megszűnt a Városi Énekkar! Gondolhatná ö n  kedves Ol
vasó: -  Ennek sincs jobb dolga, mint ezzel teleírni egy ér
tékes papírdarabkát!

Remélem, rajtam kívül vannak még jó  néhányan, akik 
fontosnak tartják ezt a megszűnést és úgy gondolják, beszél
ni kell róla. Lesznek bizonyára olyan olvasók is, akik most 
tudják meg, hogy működött egy Városi Énekkar, vagy tudtak 
a létezéséről, csak az "elmúlásáról" nem!

Következzenek a tények -  feketén-fehéren -  Vörös László 
(a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
igazgatója) elmondása alapján!

A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
adott otthont a hétfőnkénti énekkari próbáknak. Az énekkar 
1994. ápr. 11-én hétfőn, kb. 17.30-kor szűnt meg. Gabi né
nivel (Módos Tibomé), az énekkar vezetőjével már beszél
gettünk arról, hogy ha ez így megy tovább -  5 ember jelenik 
meg rendszeresen a próbán -  nincs értelme dolgozni, ez a 
létszám még kamarakórusnak is kevés. Eleinte voltak szép 
számmal, a létszám aztán egyre kopott Meghirdettük az 
Aszódi Tükörben, plakátokon, szóltunk intézményekben, is
kolákban. Erőszakkal nem lehet embereket szerezni! Nehéz 
mindenkinek megfelelő időpontot találni, kompromisszumot 
kell kötni. A meglévő énekkarokat nem akartuk szétverni, 
szerettük volna, ha ide is járnak. A működtetés nem pénz, 
hanem létszámkérdés volt. Másodszor próbáltuk működtet
ni a Városi Énekkart, de most is úgymond önmagát oszlatta 
fel. Az énekkarvezető és az állandó tagok pontosan jöttek, 
a munka, a család mellett szakítottak időt, heti egy órát! 
Gabi néninek és a tagoknak nagyon rosszul esett, hogy vége! 
Tervbe vettünk egy önálló estet, ahol az énekkar bemutatkozott 
volna -  ez egyben reklám, embercsalogató szándékú is.

Most "holtszezon" jön -  nyár - ,  ősszel, tanév kezdetekor 
újból meghirdetjük az énekkart, s ha lesz megfelelő létszám, 
szeretnénk el is indítani. Ezek a tervek. Kérdés, hogy a két 
megszűnés után ki vállalná az énekkar vezetését!? Az ember 
beleteszi többször is a tűzbe a kezét?

A város nem attól város, hogy elején és végén egy tábla 
ezt jelzi, hanem sok tényező hozzátartozik. így az is, hogy 
van Városi Énekkara. Működőképes. Kitartó emberekkel!

Mindez már a múlt havi számban megjelent volna, ha egy 
bárányhimlő nevű betegség meg nem látogat, s másokat is 
megkérdezhettem volna ez ügyben. És micsoda véletlen: 
egyik ismerősöm elkottyintja, hogy a volt Városi Énekkar 
szerepelni fog a Fiúnevelő Intézetben május 15-én. Elmen
tem -  természetesen -  a rendezvényre, ahol a volt énekkar 
-  kiegészülve gimnáziumi énekkarosokkal -  gyönyörű mű
sort adott! Gabi néni összekovácsolta pár nap alatt a "szét
hullott" társaságot, még egy csodálatos hangú kismama is 
kiállta a "megmérettetést" a tűző napon, a lehetetlent is meg
hazudtolva ezzel! Elmúlt már pár héttel a feltámadás... erről 
jut eszembe: Húsvétkor a katolikus templomban is szerepelt 
az énekkar! Hogy is van ez? Megszűnt és mégis van?

De evezzünk egy kicsit vissza! Kíváncsi voltam Gál Tibor 
művelődési előadó véleményére ez ügyben -  még Vörös 
László ajánlotta, hogy keressem fel. Gál Tibor tudta ugyan,

hogy megszűnt a Városi Énekkar, jól ismeri az énekkar ve
zetőjét, egyrészt munkatársak is a gimnáziumban, informá
ciót mégsem tudtam kapni.

Tarr Gábor tanár úr tőlem tudta meg, hogy megszűnt az 
énekkar, s a múlt havi Aszódi Tükörben meg is jelent a 
véleménye a dologról.

Módos Tibomét pedig csak látni kellett volna május 15- 
én; számomra a megkérdezése nélkül is egyértelmű, hogy 
szükség van a városnak saját énekkarra. Olyan igazira, akiket 
fűt az, hogy szereplésre készülnek, új műsorszám kell, meg
int jön egy megmérettetés...

Gondoltam, megkérdezem Módos Tibit minderről, aztán 
meggondoltam magam, nehogy elfogultsággal "vádolják" őt. 
Viszont Szilágyi Ramóna készségesen elmondta a vélemé
nyét!

-  Tényleg kevesen voltunk. Úgy érzem nem kaptunk kellő 
támogatást, érdeklődést, nem fűtött semmi. Mindannyiunk 
szabad idejének a "rovására" ment, mindannyiunknak na
gyon hiányzik! Sajnálom, hogy nem a legelején kapcsolód
tam be az énekkar munkájába. De az idő, amit ott töltöttem, 
mindig kellemes volt Bízom benne, hogy rövid időn belül 
együtt fogok énekelni azokkal az emberekkel, akik ugyan
úgy vélekednek mint én, és tudnak heti két órát áldozni erre.

Gondolom ide kívánkozna még jó pár vélemény, de en
gedjék meg, hogy a sajátommal zárjam a sort: "Minden nap 
megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik." -  vetette 
papírra igencsak régen a bölcs Hérakleitosz. S hogy is foly
tatta? "De mindig születik valami, amiért érdemes élni és 
küzdeni." Ugye igaza volt -  lesz?

Varga Mária

Ballagás a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban
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Hová tűnt az aszódi kenyér?
Mire ezek a sorok megjelennek, már 

rég nem üzemel az aszódi pékség. 
Amikor vezetőit, Kreidlmayer Jánost 
és Dani Ferencet felkerestem, már a 
végnapjait élte az üzem. Kérdéseimre 
Kreidlmayer János elmondta, hogy 
1991. szeptember 2-án alakult meg a 
k ft Az Észak-Pest megyei Sütőipar 
kerepestarcsai vállalatánál kötöttek 
bérleti szerződést erre a telepre. Már 
eleve előnytelen szerződést kellett alá
írniuk, de bíztak abban, hogy sikerülni 
fog és talpra áll az üzem. Mert kenyér
re mindig szükség van.

Hitelekből történt az elindulás, és 
egy heti készlet állt még rendelkezésre. 
Az üzem pedig olyan leromlott álla
potban volt, hogy jóformán semmit 
nem lehetett sütni. Egy dagasztógép 
volt ami üzemelt, a kemencék állapota 
siralmas volt. Teljes pusztulás uralta a 
területet Mindent elölről kellett kez
deniük.

Megbízható munkásokat kerestek, 
lízingeltek egy kemencét 11 millió fo
rintért, különböző gépeket vettek, va
lamint a magas bérleti díjat - 240.000 
Ft-ot -  is fizették. Megpróbáltak szer
ződéseket kötni Gödöllő egész vonzás- 
körzetében a készülő friss pékárukra. 
De különböző akadályok adódtak. Pél
dául amikor segítséget kértek a kere
pestarcsai vállalattól, hogy a régi rossz

kemencéket szállítsák el, mert szeret
nék a területet gazdaságosan kihasz
nálni, a vállalat nem reagált rá.

Tervezték a malomiparral közösen 
egy szakbolt létrehozását, de már nem 
volt rá idő és hely sem lett volna rá. 
Mert amikor önerőből szerették volna 
a kemencéket lebontani a bürokrácia 
megakadályozta őket ebben. így a te
rület kihasználása 25% volt. Ennek el
lenére a termelés megindult, és sült a 
sok finom kenyér, kifli, pékáru. Amíg 
betanultak az emberek az új gépeken, 
a rendelések visszaestek, de két hónap 
után növekedés volt tapasztalható. 
Mindenki örömére.

A dolgozók 20.000 Ft körül keres
tek, ami kevés az éjszakai munkáért, 
de a vállalat csak ennyit bírt fizetni. A 
főnökség fizetése sem volt túl sok: 30- 
40 ezer Ft. Azon voltak, hogy az adós
ságok minél előbb leteljenek, de sajnos 
ahelyett, hogy csökkent volna, egyre 
feljebb emelkedett a visszafizetési 
összeg. Nem tudtak a banknak fizetni, 
így csődeljárás indult a kft. ellen. A 
huszonkét munkás és a főnökség egy 
reggel arra ébredt, hogy munka nélkül 
maradt. Mindenki gondban volt, hogy 
legyen tovább? A főnökség a végki
elégítést, a felmondási időt, valamint 
a ledolgozott munkanapokat még ki 
tudja fizetni, de utána...?

A rendelések teljesítését a Hatvani 
Sütőipar vállalta á t  A dolgozók külön
böző pékségekben próbáltak állást ke
resni.

A főnökség pedig összehívta a tag
gyűlést és kimondták: 1994. április 30- 
án megszűnik az aszódi pékség és a 
k f t ami üzemeltette.

De én úgy érzem, nem örökre. A 
szavak mögül kivehető, hogy van egy 
másik kft. vagy maszek pék, aki üze
meltetni fogja.

Megkerestem a lakótelepi élelmi
szervolt vezetőjét, mondja el vélemé
nyét a megszűnéssel kapcsolatban, mi 
a véleménye a pékségről és a termé
kekről.

-  Az üzletünket egy héttel a meg
szűnés előtt értesítette az önkormány
zat, majd a pékség. Meglepetésszerűen 
jött az egész, főleg az, hogy már a heti 
rendelést is alig tudták leszállítani. 
Szombatra pedig egyáltalán nem vál
lalták a kenyér szállítását, azt mondva, 
már senki nem kérte a kenyeret Három 
héttel ezelőtt még nagyon finom ke
nyér készült, igaz a zsemléről és a kif
liről ez nem mondható el. Javítani kel
lett volna az állagukon. Ennek ellenére 
a vásárlók felháborodva fogadták a 
hírt: NEM LESZ ASZÓDI KENYÉR!

ősz

/ ■

EGY SZÓRA

Egy szigetet akarok, hol a boldogság és én vagyok. 
Álljon meg a világ egy szóra!
Tátom szám és lassan befagy, ha be nem csukom, 
mint a befagyasztott vágyaim.
Ember vagyok és nem állat, kit befognak az 
igába.
Szeretni akarok, s tudom nem lesz hiába.
A Csend-sziget, én ebben hiszek...
Szeretni sem nehéz, 
a hit ami kevés.
Ismerős nyugalom íze ez, ha a két szó 
egybeleng.
Álljon meg a világ egy pillanatra!
Akarom, hogy megtaláljalak virradatra!
Ha összecsukná a rohanás a szárnyait, 
kibontaná kapuit a vágyaim.
Ha megállna ez a zaj, kenhetném kenyérre 
mint a vaj.
Egy szigetet akarok, hol a boldogság és 
én vagyok.

Kolonics Sándorné

APÁM

Dolgozott, mint a hangyák, kik az élelmet a 
kicsinyeiknek adják.
Apám, távoli, de nagyon erős, az életemhez ő adott 
erőt.
Az izzadság úgy csillogott homlokán, mint a 
meggyötört aszfalt eső után.
6  olyan volt, mint az erdőben egy erős tölgyfa, 
vigyázott a gallyaira, hogy az élet meg ne törje, 
mert ha kivágják, lezuhan a földre!

Nekiállt, hogy ásson, hogy minket lefekvés előtt 
jóllakva lásson.
Én szomjaztam a szeretetére, 6 szívem átmelegítette. 
Nem vett fel, nem csüngtem rajta, mint a fán 
az alma, szeretetének mégis volt rajtam hatalma.
Ezt az embert áldja meg az ég!
Istenem, hallgasd meg, ha majd egyszer 
hozzá mégy!

Kolonics Sándorné

/
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GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Remélem, nem a feladatok nehézsége riasztott 
el benneteket a rejtvénymegfejtések beküldésé
től, mivel mindössze három megfejtést kaptam, 
azt is a múlt havi nyertesektől.
A szerencse a kővetkező sorrendet eredmé
nyezte:

I. Tarr Nóra Aszód, Érdy János u.
II. Bacsa Andrea Aszód, Falujárók u.

III. Bacsa Imre Aszód, Falujárók u.
Nyereményük 300,-; 200,-; 150 -  Ft értékű FA
GYI UTALVÁNY, melyet a Falujárók úti KORO
NA CUKRÁSZDÁBAN válthatnak be.
A nyertesek nyereményüket a GYERMEKNA
PON vehetik át!
Kedves Gyerekek!
A nyár folyamán szüneteltetjük a rejtvényt, leg
közelebb a szeptemberi Aszódi Tükörben talál
kozunk ismét.
Jó pihenést, kellemes vakációt kívánok nektek 
a nyárra!

Pardi Lászlóné

"CSALÁDRA MINDENKINEK 
SZÜKSÉGE VAN, A CSALÁD 

MINDENKIRE SZÁMÍT"

Az ENSZ 1994-et a családok évének nyilvánította. Egy 
évet a sok közül. Május 15-ét a családok napjává "avatta". 
Az Aszódi Fiúnevelő Intézetben ezen a meleg tavaszi dél
utánon ünnepséget rendeztek, melynek az intézet belső park
ja adott helyet.

Beszédet mondott Bagdy Gábor, a Népjóléti Minisztérium 
helyettes államtitkára, Szarka Attila, az intézet igazgatója, 
aki felolvasta Göncz Árpád köztársasági elnök üdvözlő le
velét Bagyin József, Aszód város polgármestere beszédében 
utalt a növendékek múltjára, jelenére, jövőjére -  mondván: 
Minél mélyebb a fa gyökere, annál erősebben tud kapasz
kodni. Dr. Huszka Mihály plébános pedig a Jó és a Rossz 
tudásának fájáról tartott rövid prédikációt, ezzel kapcsolódva 
az ünnepséget követő faültetéshez.

A Kamara énekegyüttes -  volt Városi Énekkar és a Gim
náziumi Énekkar szép hangú diákjai -  előadását is élvezhette 
a hallgatóság. Vezényelt Módos Tibomé. Boldizsár János 
egy Arany János-verset, Puzsoma Tamás Zelk Zoltán egyik 
versét tolmácsolta igen szép előadásban.

Az ünnepélyes faültetés után megvendégelték a jelenlé
vőket A növendékek munkáiból vásárt rendeztek, óvodás 
és alsó tagozatos gyerekek rajzaiból pedig kiállítást nézhet
tek meg. A rajzok témája: Mit jelent az a szó, hogy család?

A rendezvény szponzorai voltak: Népjóléti Minisztérium, 
Sasad Faiskola, Aszódi Vöröskereszt, Aszódi Honvédség, 
valamint Fodor Miklós, Szúcs Tibor, Laukó József, Mayer 
Ferencné, Székfi László, Jermi István, Maros István, Takács 
István vállalkozók.

Gólya-hír
Tavaly nyáron készítettem egy riportot Tukora János

sal az aszódi Futball Club elnökével. Akkor ígéretet tett 
a városunkba évek óta visszajáró gólyapár fészkének 
megerősítésére.

Szőkébb vidékünkön két gólya család él. Az egyik 
Aszódon a Kenyérgyár mellett egy villanyoszlopon, a 
másik Hévízgyörkön a középkori ún. ö reg  templom kert
jében.

Néhány évtizeddel ezelőtt míg a vízügyi "szakem
berek" el nem intézték a Galgát és környezetét, igen népes 
flórája és faunája volt vidékünk lápos vizenyős részeinek.

Ma a terület rekultíválásán kell gondolkodnunk, ha azt 
szeretnénk, hogy a Galga mentén még tíz év múlva is 
éljenek állatok.

Ennek a természetes állapotnak a visszaállítása nem 
könnyő feladat A gólyapár megóvását tekinthetjük e fo
lyamat első lépéseként.

Tukora János Remenár József segítségét kéte, ki Sza
mos István, Ondrlk Sándor, Gyimesi Zoltán közremű
ködésével elkészítette a "gyólyatartó-kosarat", majd e 
szerkezetre Jászfényszarun szőlősvesszőből megfonatta a 
fészekalapot A többit már a gólyákra bízták, kik a kosár 
felhelyezését követő napokban meg is érkeztek.

Már csak abban kell bíznunk, hogy a Fiókák egész
ségesek lesznek és jövőre visszatérnek hozzánk.

A. T.

Szó sincs önkéntes jogkövetésről
Melyik a leggyakoribb szabálysértés?
Sokaknak okoz meglepetést a kérdés megválaszolása. 

Ugyanis rendőrségi akció (május 20-22) során az derült ki, 
hogy a feljelentéssel járó közlekedési szabálysértések közül 
Pest megyében az engedély nélküli vezetés áll az első he
lyen. A három napos ellenőrzés során 34 esetben állapították 
meg, hogy az ellenőrzött gépjármű vezetőjének nincs jogo
sítványa. Ez a számadat durván háromszorosa a gyorshajtás 
miatti feljelentéseknek. Ez azt is jelzi, hogy a közlekedési 
erkölcs normáit tömegesen sértik meg és nagy hiányosságai 
vannak az önkéntes jogkövetésnek.

A vezetői engedély nélkül volán mögé ülők nem csak 
saját testi épségüket, járművüket veszélyeztetik, hanem az 
összes közlekedő számára veszélyforrást jelentenek. A sza
bálysértési hatóság ilyen esetben a szabályszegőt nem tudja 
utánképzésre kötelezni, nem lehet a jogosítványt bevonni, 
így a szabálysértés ismételt elkövetése kifizetődőbb egye
seknek, mintha nagy összegekért esetleg sikeres vizsgát ten
nének a közlekedési szabályokból és vezetési gyakorlatból. 
Ismétlődés esetén is csupán szabálysértésnek minősül és en
nek a tételnek a maximumát kell kifizetnie a képzetlen ve
zetőnek, ami lényegesen kevesebb, mint egy utánképzés a 
jogosítvánnyal rendelkezők részére. Egyes vélemények sze
rint azért nem került át ez a cselekmény a szabálysértés 
kategóriából a bűncselekmények közé, mert számos esetben 
a maximálisan kiszabható 20 ezer forint büntetés súlyosab
ban érinti az elkövetőt, mint a kilátásba helyezett és felfüg
gesztett szabadságvesztés tétele. Az számos esetben bizo
nyítható, hogy ezek a jogosítvány nélküli "országúti lova
gok" gyakorlottabban vezetnek, mint egyes úrvezetők, hét
végi autósok. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a meg
felelő szakképzettség nélkül büntetlenül lehet Magyaroszá- 
gon vezetni, bármit is.

Varga Mária Nádor István
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A S Z Ó D I  M O Z A I K O K

Látogassa a Petőfi Múzeumot!
Állandó kiállítás: Galga mente 

Nyitva tartás:
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

KÉRÉSÉRE KÜLÖN TÁRLATVEZETÉST 
TARTUNK!

A múzeumban kapható:
Aszód környéki térkép, várostérkép, Aszód 
várost ábrázoló metszet, valamint régészeti, 

néprajzi, történeti, irodalomtörténeti könyvek, 
kiadványok.

A Z  A S Z Ó D I Á L L A T O R V O S I Ü G Y E L E T  
B E O S Z T Á S A  J Ú N IU S  H Ó N A P B A N

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

kialakított hétvégi és ünnepi ügyeleti beosztás 
az alábbiak szerint alakul júniusban:

Június 4-én 8 órától június 6-án 8 óráig
dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62

Június 11-én 8 órától június 13-án 8 óráig
dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Június 18-án 8 órától június 20-án 8 óráig
dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207

Június 25-én 8 órától június 27-én 8 óráig
dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

A POSTA NYITVA TARTASA
A hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17 óráig 
Pénztár 8-16.30 óráig 
A többi napokon 8-16 óráig
Pénztár 8-15.30 óráig MaóVSr Pnefo
Szombat és vasárnap a Posta 1 a6 ;d‘ 1 ÜM.d 
zárva tart!
A Postahivatalban színes Forte film kaphatói Az el
fényképezett film ingyen elküldhető előhívásra, a kért 
képek utánvéttel érkeznek vissza néhány nap múlva. 
A sikeres képek darabszámától függően fotóalbum 
vagy film is kérhető.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK FIGYELEM!
AKI A KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSSAL 

KAPCSOLATBAN ELUTASÍTÓ HATÁROZA- 
TÖT KAPOTT, AZ PÁR SOROS INDOKLÁS
SAL AZ ASZÓDI JEGYZŐHÖZ ADJON BE 

SÜRGŐSEN FELLEBBEZÉST.
AMEDIK

Alapellátó Orvosszövetkezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Aszód védőnői pályázatot hirdetnek "Hogyan szoptat

tál édesanyám?" mottóval.
Rajzokat, festményeket, szobrokat, verseket, novellá

kat, anekdotákat várnak a pályázat meghirdetői a 18 évnél 
fiatalabbaktól. Az óvodáskorúak, az általános és a közép- 
iskolások egyaránt versenghetnek.

A beérkezett legjobb alkotásokat tárgyjutalomban ré
szesítik, és az 1994. augusztus 1-én megrendezésre kerülő 
Szoptatási Világnap rendezvényén kiállítást rendeznek 
belőlük.

A pályázat jeligés, a pályázók adataikat zárt borítékban 
mellékeljék.

A pályázatok beküldési határideje: 1994. július 15.
Cím: Egészségvédelmi Szolgálat -  Rúzsom Szilvia vé

dőnő
2170 Aszód, Kossuth L. u. 84.

ELŐFIZETÉS, HIRDETÉSFELVÉTEL 
A PETŐFI MÚZEUM IRODÁJÁBAN 

LIPTAI GABRIELLÁNÁL MUNKAIDŐBEN. 
ELŐFIZETÉSI DÍJ: 240 ,- R/év

HIRDETÉSI DÍJAK:
Apróhirdetés

12,- Ft/szó +
400,- Ft +
800,- Ft +

1500,- Ft +
3000,- Ft +
6000,- Ft +

1/8 oldal 
1/4 oldal 
1/2 oldal 
1 oldal 
Különbétől

25% ÁFA 
25% ÁFA 
25% ÁFA 
25% ÁFA 
25% ÁFA 
25% ÁFA

15,- Ft 
500,- Ft 

1000,- Ft 
1875,- Ft 
3750,- Ft 
7500,- Ft

A Vécsey Károly Helyőrségi és 
Városi Művelődési Ház júniusi programjából

Június
Június

2 .

3.

Június 4,

Június
Június
Június
Június

Június

Június

8-16.00 óra Ruhavásár
20.00 óra Bluestély Közreműködik: 
Tér-Idő együttes Belepő: 150,- Ft
15.00 óra Népművelők találkozója a 
Podmaniczky kastély dísztermében
8 - 16.00 óra Ruhavásár
9 -  17.00 óra Fonal-, méteráruvásár
10- 17.00 óra Ruhavásár

10. 20.00 óra Nosztalgia party 
Közreműködik: Átrium együttes 
Belépő: 250 ,- Ft
8.00 Óra Szakács és vendéglátó- 
pari üzletvezetői tanfolyam szakvizsgája 
Ünnepélyes bizonyftványosztás.

14.10-17.00 óraRuhavásár

6.
7.
9.

11

K Ö S Z Ö N E T

Köszönjük mindazoknak -  rokonoknak, 
ismerősöknek akik részt vettek 

ONDRIK JÁNOS (Aszód, Bercsényi u. 9.) 
temetésén, hogy együttérzésüket kifejezve 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Válasz helyett! -  Nyílt levél dr. Rácz Zoltánhoz

Az Aszódi Tükör múlt havi számában 
egy olyan cikk jelent meg Aszód főteré
vel kapcsolatban, amely VALÓTLAN 
állítások sorozatára épül, ezért köteles
ségemnek érzem ezek pontosítását:

1. A kivitelezési munkálatokat még 
egyetlen kivitelező vállalat sem kapta 
meg, nem dőlt el a kivitelezés időpontja 
sem.

2. így ez a kivitelező nem tudom ho
gyan lehet fővárosi?!!!

3. Árajánlatkérésre 3 cégnek lett kiad
va a tervdokumentáció, köztük 2 aszódi
nak. Ebből 1 (GAVIT) adta vissza ár
ajánlatát

4. Nincsen titokzatos művész, aki az 
ivókútra megrendelést kapott, a tervek
ben csak JAVASLAT van egy ivókút 
formára, megrendelés egyáltalán nem 
szerepel. (A fentiekből következik, hogy 
egyetlen kiállításon sem vett részt az is
meretlen művész!)

5. A Rácz úr által javasolt kút nem 
olcsóbb, hanem DRÁGÁBB a tervben 
javasolt kútnál. (Rácz úré kb. 340.000 Ft 
az engedmény után, a javasolt pedig kb. 
240.000 Ft.)

6. A tervek több fórum egyeztetésén 
mentek keresztül (képviselőtestület, tele
pülésfejlesztési bizottság, városszépítő 
egyesület).

Ezekből a tényekből elég világosan ki
tűnik, hogy nem apró tévedésekről, ha
nem tudatos félrevezetésről van szó. Aki 
ilyen hibákat vét, nem beszélhet felelős
ségről, demokráciáról. Egyetlen pontos 
információ a 200.000 Ft-os tervezési díj. 
Igen, manapság tervezési pályáztatásról 
esik szó általában, de ez a városért vég
zett ingyenmunkáknál senkinek sem jut

eszébe, hogy az INGYEN munkát is jó 
lenne megpályáztatni. Én az irodánk 
nemzetközi és hazai kiállításai helyett 
(amik szerencsére szép számmal voltak) 
ezeket sorolnám fel:

-  Bölcsőde kertészeti tervei
-  Evangélikus templom felújítási tervei
-  Katolikus templom felújítási tervei
-  Baptista imaház homlokzatfelújítási 

terve
(Ez lehet, hogy nem teljes, nem tartom 

számon őket)
Érdekes módon a helyi tervezők (tisz

telet a kivételnek) ezeknél a munkáknál 
nem tolongtak a pályázatokkal. Mind
ezek mellett Rácz úr nagyon jól tudja, 
hogy manapság egy vállalkozási összeg
ből mennyi a TB, a nyugdíjjárulék és az 
adó.

Végezetül szeretném leírni dr. Rácz 
Zoltán és jómagam találkozásainak tör
ténetét, mert azt hiszem ez hozzátartozik 
a képhez.

Dr. Rácz Zoltánnal kb. ’91-ben talál
koztam először, mikor is a polgármester 
révén megkeresett minket, hogy bemu
tassa fotókon a munkáit és egyben fel
ajánlotta szobrait városszépítő munkánk
ban. Ezt követően ’93 év vége felé ke
resett fel újra, szintén munkái (szobrai) 
ajánlása kapcsán, mikor is felajánlotta, 
hogy munkamegbízás esetén jutalékot 
biztosít számomra. Félreértés ne essék, 
nem megvesztegetésről volt szó, hanem 
a nyugati világban már teljesen elfoga
dott munkaszerzési járulékról. Ezenkívül 
ajánlott még szobrai közül az aszódi fő
térre is ivókútnak. A végleges tervek hi
ánya miatt, (akkor még nem voltak kész 
a kiviteli tervek) erre választ nem volt

módomban adni. Utolsó találkozásunk 
kb. 1994. márciusában zajlott le Tolmá- 
csi Miklós jelenlétében a Gamesz irodá
jában, melyben már egy makettet is mu
tatott a főtéri ivókútróí. Beszélgetésünk 
folyamán kifejtettem, hogy ebben a kér
désben nem én vagyok az illetékes, már
mint hogy eldöntsem az a kút épüljön a 
főtérre vagy sem. Privát véleményként 
elmondtam, hogy az ő stílusú kútja sze
rintem nem való erre a térre, de azt ja
vasoltam, hogy ezzel a problémájával a 
képviselőtestülethez forduljon, mármint 
olyan szempontból, hogy a helyi művésze
ket támogatandó az ő kútja épüljön meg. 
Javasoltam, hogy a komplett kiviteli tervek 
a polgármesteri hivatalban rendelkezésre 
állnak és amennyiben ez segítség az eset
leges ivókút alkotásban, elmondom a ter
vek ismertetéseként a térrel kapcsolatos 
koncepciómat Ezzel váltunk el.

A terveket dr. Rácz úr azóta sem volt 
hajlandó megnézni és így látatlanban ne
vezte őket terv helyett skicceknek. Lehet 
hogy jogászoknál így látatlanban szokás 
bírálni, de nálunk építészeknél nem.

Végezetül csak annyit szeretnék még 
mondani: Tudja Rácz úr, az ilyen nyílt 
megrágalmazások azért veszélyesek, 
mert a két cikk elolvasása után az embe
rek annak hisznek akinek akarnak (annak 
ellenére, hogy a tények mindenki számá
ra megismerhetők, pl: hogy van-e már 
kivitelező vagy sem). De a lelkiismeret
tel mindenkinek magának kell elszámol
ni. Az én lelkiismeretem ebben a kérdés
ben nyugodt

Tisztelettel:

Jánosi János
Aszód város megbízott főépítésze

69. HÁZASSÁGI 
ÉVFORDULÓ

A képen látható Varga János 
és felesége Varga Jánosné sz. Új- 
mór Erzsébet, Aszód Rákóczi út 
40. sz. alatti lakosok 1925. jún. 
2-án kötöttek házasságot.

69 éve házasok, Erzsi néni 86 
éves. János bácsi betöltötte 88. 
életévét.

Ezen alkalomból szeretettel 
köszöntjük őket, kívánjuk, hogy 
erőben, egészségben örvendjenek 
egymásnak és hozzátartozóiknak.

Aszódi Vöröskereszt nevében

Balogh Jánosné 
vk-titkár

V___________________/
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KERESZTREJTVÉNY
Antikor Dantont halálra ítélték és lefejezni vitték, ezt mondta: vízsz. l.,függ. 3. 
Jóslata beteljesedett.

VÍZSZINTES:
1. A megfejtés első része. 

Zárt betűk: O, P, K, ö ,  N, S. 10. 
Pipázik, népiesen. 11. Hangszer. 
12. Kubai és spanyol autók jel
zései. 14. Nem tetszik neki az 
előadás. 15. Megtett ú t  18. Akta. 
20.... Bertalan. 22. Vissza: aka
dályozó. 24. Jegyzetek. 25. Csúf. 
26. Vénasszony. 27. Nagyon fi
nom. 29. Angol laikus. 31. Nem
zeti Múzeum röv. 33. Főiskolai 
"dolgozat" röv. 35. Titán és fluor 
vegyjele. 36. Schütz ... 37. ... 
András (a KFT. volt énekese) 39. 
Patkó rész! 40. Nyakmelegítő.
41. Börtönök ablakain található. 
43. H a t rag. 44. Személyes név
más. 46. Mihály bee. 49. Oázis 
egynemű betűi. 51. Sarkvidék 
névelővel

FÜGGŐLEGES:
1. A racionalizmus híve. 2. 

Budapesti Sportcsarnok röv. 3. 
A megfejtés befejező része. 4. 
Vasút 5. Valódi. 6. Német tojás.
7. Részvénytársaság. 8. Neki va
ló. 9. Kiejtett betű. 13. Erkély 
szélei. 15. Juhász Sándor. 17. El
adandó termék. 19. Mesebeli 
gyümölcs. 21. Csapadékot felfo
gó tárgy. 23. Kevert tanya. 28. 
Nikolett bee. 30. Lentre. 32. Női 
név. 34. Pocakját. 38. Tetejére.
42. ...-mók. 45. Mutató névmás. 
47. Angol -bán, -ben. 48. Saint 
50. Római 2.

Készítette: Szilágyi Ramóna

U tazás ’9 4
Az Aszódi Tükör 4. számában megjelent kérdések
re adott helyes válaszok a következők:
6. sz. kép
-  Duomo, Baptisterio, Campanile
-  körülbelül 4 méter
7. sz. kép
-  1876-ban avatták fel a szobrot, és Franciaország 
adományozta
8. sz. kép
-  Wartburg vára, a XI. században (1067) épült
-  II. Endre (András) király lánya volt Szent Erzsébet
-  III. (Bölcs) Frigyes 
Helyes megfejtést küldött be:

-  Eperjesi Ernőné Aszód, Falujárók útja 7.
-  Bartók Jánosné Aszód, Bethlen G. u. 26.
-  Nagyné Benedek Éva Aszód, Falujárók útja 5/23.
-  Czene János Aszód, Falujárók útja 5/21.

Központi fűtések és mindenféle 
csővezetékek hőszigetelése. 

Lapostetők szigetelése. Bádogos és 
lakatos munkák kivitelezése rövid 

határidővel, teljes körű 
anyagbeszerzéssel. 

Ereszcsatorna takarítás.

MASZNYIK MÁRTON vállalkozó 
2170 Aszód, Hunyadi u. 47. 
Üzenetfelvétel: Masznyikné 

Tel: 06-28-310-841 vagy Aszód 5 
munkanapokon 8-16 óráig.
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