
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

A TARTALOMBÓL...

60 éve halt meg dr. Oravecz Ödön a Petőfi 
Gimnázium tanára, igazgatója (2. oldal)

Hosszú évek munkája után egy kis pihend. Be
fejeződött a Petőfi Múzeum raktárépületeinek 
bővítése (3. oldal)

Beszélgetés Tengizről. "Nincs abban semmi hő
siesség. Mindenki a pénzért ment ki." (6. oldal)

M i kerül a kolofonba? Áthelyezték Ipolyvecé- 
re Huszka atyát (7. oldal)

46 év szünet után megnyitja kapuit az Evan
gélikus Aszódi Petőfi Gimnázium (Beszélgetés 
Detre János esperessel, Koncz István és Detre 
Zoltán osztályfőnökökkel a 10-11. oldalon)

Idáig 67 szám 958 oldalon közel 150 cikkíróval 
- ez az Aszódi Tükör mérlege (Beszédes számok 
a l l .  oldalon)

Exmanökenek (18. oldal)

Ötéves az Aszódi Polgárőrcsoport (20. oldal)

A Könyvtár új vezetője: Sáhóné Bordás Éva 
(Riportunk a 21. oldalon)

Gáztájékoztató (26. oldal)

A többi kegyelem. 50 éve pusztították el az 
aszódi zsidóságot. (27. oldal)

s

Újra keresztrejtvény és Utazás ’94

Augusztus 18. 
18 óra 
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3. ASZÓD 
FESZTIVÁL

1994.
augusztus

18-21.

(Részletes 
program a 
8. oldalon)

1994-ben 
BARLAY BÉLA 
tanár úr kapja 

az Aszód 
Városért 

Emlékplakettet 
-  döntött a 
Képviselő

testület.

P Á LY Á ZA T
Aszód Város Önkor

mányzata m egpályáz
tatja ideiglenes je l

leggel az Aszód, Kos
suth L. u. 3. sz. alat
ti 37 m2-es (két helyi

ségből álló) 
üzlethelyiségét.

A pályázat leadásá
nak határideje a 

megjelenéstől 
szám ított két hét.

BARABÁS
TAMÁS:

AZ ASZÓDI SZÍN
JÁTSZÁS TÖRTÉ

NETE III. RÉSZ 
(12-17. OLDAL)

A betét megjelené
sét az Aszód Ifjúsá
gért Alapítvány és 
a Typo vént Nyom

da és Kiadó Kft. 
anyagi támogatása 

teszi lehetővé.



2 ASZÓDI

MÚLTRÓL A MÁNAK 
Dr. Oravecz Ödön (1881-1934)

Az aszódi temetőben számos olyan sírt találunk, amelyek 
lakóinak hozzátartozói már nincsenek. Sokan közülük hazánk 
más városában, falujában látták meg a napvilágot és Aszódon 
csak néhány évet, egy-két évtizedet éltek s életpályájuknak itt 
lett vége. E "társtalan" sírok között több olyant találunk, ame
lyeknek a gondozása is megoldatlan, különösen azóta, hogy 
Zalán tanár úr, a mindenki által olyan nagyon tisztelt Frici 
bácsi életkora és egészségi állapota miatt már nem jár ki a 
temetőbe. Ugyanis e sírok lakói egykor Aszód büszkeségének, 
a Petőfi Főgimnáziumnak voltak a tanárai, akik nemzedékeket 
neveltek, tanítottak a jóra, a tudományokra, ám manapság már 
az egykor virgonc diákok is agg, öreg emberek vagy pedig már 
ők is a temetők lakói. Zalán tanár úr rendszeresen gondozta 
egykori elődei, kollégái sírját. Jó lenne, ha valaki átvenné ezt 
a gondozást, ha az egykor, életükben sok megbecsülést kiérde
melt tanárok haláluk után is megkapnák a nekik kijáró tiszte
letet

Most egy olyan tanárról emlékezünk meg, akit pontosan hat
van évvel ezelőtt kísértek ki a domboldalra kapaszkodó aszódi 
temetőbe, utolsó nyughelyére.

Dr. Oravecz Ödön a lankás, dombos Rozsnyó városában 
született 1881. március 12-én. Édesapja a helyi evangélikus 
gimnázium igazgatótanára volt. Az elemi iskolát majd a gim
náziumot édesapja mellett, szülővárosában végezte el. A ko
lozsvári tudományegyetemen szerzett magyar s latin nyelv- és 
irodalomból tanári diplomát, egyben summa cum laude ered
ménnyel a doktorátust. Már 1904. szeptember 1-én a beszter
cebányai ev. algimnáziumban helyettes tanári állást vállalt ahol 
aztán előbb rendes tanár, 1916-tól, amikor az iskolát főgimná
ziummá fejlesztették, akkor pedig igazgató lett

A kis, elhanyagolt besztercebányai tanoda az ő igazgatása 
alatt erősödött meg, fejlődött igazi középiskolává. Megszervezte 
a különféle szertárakat az iskolai 
könyvtárat és a Bél Mátyás önkép
zőkört kiváló tanárok alkalmazá
sára buzdította feletteseit.

Tanári, igazgatói munkája mel
lett igen tevékeny író volt. 1903- 
ban jelent meg első írása János vi
téz címmel, mely írás egy irodalmi 
tanulmány Petőfi halhatatlan köl
teményéről. 1908-ban Költemé
nyek címmel első verseskötete is 
napvilágot látott A besztercebá
nyai, felső-magyarországi, sőt a 
budapesti lapokban, folyóiratok
ban jelentek meg tudo
mánytörténeti, szépirodalmi cik
kei, tárcái, írásai. Kiváló szónok és 
előadó volt, ezt használta ki, ami
kor városában (a különböző egye
sületekben, szabad líceumban, a 
munkásgimnáziumban) különféle 
témájú, népszerűsítő előadásokat 
tartott.

Amikor aztán az első világhábo
rút követően 1918. december vé
gén a cseh csapatok bevonultak 
Besztercebányára, új rend lépett 
életbe, melynek egyik első intéz
kedéseként 1919. január 27-én be
zárták az evangélikus gimnáziu
mot, a tantestület pedig (Oravecz

igazgatóval az élén) hontalanná lett
A bányakerület ev. püspöke, dr. Raffay Sándor segített a 

bajbajutottakon, amikor dr. Oraveczet az aszódi főgimnáziumba 
osztotta be tanárnak. Hogy milyen népszerű volt Oravecz Ödön 
Besztercebányán, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
mely szerint 25 egykori diákja (köztük 11 érettségiző!) követte 
őt Aszódra. Csak érdekességként említem meg, hogy e hűséges 
diákok között volt Bogya Géza is, aki később Aszódnak lett 
megbecsült, köztiszteletben álló evangélikus lelkésze.

Dr. Oravecz Ödön 1919-1926 közt az aszódi gimnázium ta
nára, majd ezt követően, nyolc éven át, haláláig igazgatója. Az 
ő vezetése alatt épült fel az új gimnázium és nyitotta meg kapuit 
1931. október 11-én, a régi tanoda, Petőfi egykori iskolája pedig 
fiúintemátus lett. Tanári és igazgatói munkája mellett is folytatta 
szépírói munkásságát, az ev. egyház lapjaiban, ifjúsági és tu
dományos folyóiratokban.

Mindezek mellett a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbi
zottságának tagja, a Rozsnyói Öreg Diákok Szövetségének az 
alelnöke, az Ev. Tanáregyesület titkára, a kerületi és egyetemes 
iskolai bizottságnak referense és jegyzője. Amikor figyelmez
tették, hogy túl sokat dolgozik, túl sokat vállal magára, akkor 
Vergilius szavaival felelt: Munka, küzdés, fáradság nélkül nem 
lehet alkotni semmit

Nagy műveltségű, sokirányú érdeklődésű, bölcs, hitében szi
lárd ember volt, aki nemcsak diákjai, de tanártársai körében is 
abszolút tekintélynek számított.

Az akarat lehetett erős, ám a test gyengének bizonyult. A 
sok munka idő előtt összeroppantotta testi erejét. Élete utolsó 
három évében sokat betegeskedett, de a testi fájdalmak köze
pette is végezte áldásos munkáját. Emberi tartását és mély hitét 
jellemzi az a költemény,amely halála előtt néhány nappal jelent 
meg a Jöjjetek énhozzám c. ev. hetilapban:

Legyen meg a Te akaratod 
Vétkeznék, ha átkozódnám,
Ha szitokra nyílna szám,
Sors sújtotta, hogy miért vagyok? 
Sőt elcsitul végül lelkem...
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

Az Úr keze sújt és emel,
Akkor is áld, hogyha lever;
Ha szenvedett már annyi jobb, 
Miért kímélne éppen engem? 
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

Mert vígasztal az a tudat,
Mit az írás lapja mutat:
Ide lenn az szenvedni fog,
Kit kegyébe az úr vészén...
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

E kiváló férfinak szíve pontosan 
hatvan éve, 1934. július 14-én 8 
órakor vert utoljára.

Sírját és emlékét őrizze a kegye
let!

A. I.
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KAMARATEÁTRUM 
Aszód 1994.

M olnár Ferenc: Az Ibolya

Igazgató -  Barabás Tamás 
Zeneszerző -  Sóvári Péter 
Roboz kisasszony -  

Füleki Henrietta 
Márkus kisasszony -  

Dúzs Márta
Rakolnoki kisasszony -  

Hegedűs Szilvia 
Thűz kisasszony -  Tóth Andrea 
Széli kisasszony -  

Szilágyi Ramóna 
Ilonka -  Varga Mária 
Szolga -  Módos Tibor

Rendező: Magyar Zoltán

M olnár Ferenc: Já té k  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

A bemutatók várható időpontja ok
tóber első hete.
Az előadások pontos időpontjairól, 
a jegyváltás helyéről a Kamarateát
rum plakátjain tájékoztatjuk Önöket. 
Az előadások színhelye a Kartali 
Művelődési Ház. A jegyek érvénye
sek a színházi buszra is, mely az elő
adások kezdési időpontja előtt fél 
órával indul Aszód főteréről (megáll 
még a "hatos" presszó előtt, és a la
kótelepi buszmegállóban), s az elő
adások után ugyanezen útvonalon 
tér vissza.

A Kamarateátrum Aszód 
társulata köszöni a városi Kép
viselőtestületnek az erdélyi tur
né költségére megszavazott 
100.000,- Ft-ot!

M agyar Zoltán 
KTA müv. vez.

Felújítás a 
Petőfi Múzeumban

Hosszú évek munkája után egy kis pi
hend. Ezt lehetne mondani a Petőfi Mú
zeum három éve folyó felújítása után.

Az egykori Petőfi Főgimnázium épü
letegyüttese az 1948-as államosítást kö
vető több évtizedes hányattatás után vég
re megszépült, újjáépült, sőt jelentősen 
kibővült. A főépület mögötti toldozott- 
foldozott épületsor olyannyira elhaszná
lódott a két világháború és a nemtörődöm 
évtizedek alatt, hogy a tető beszakadás
sal, a falak eldőléssel fenyegettek. Új te
tőt kellett csinálni, és a falakat meg kel
lett erősíteni. A tervező (városunk főépí
tésze, Jánosi János mérnök úr) azonban 
olyan szép és célszerű felújítási tervet ké
szített, amelyben nemcsak a hibák kija
vítása szerepelt, hanem a tetőtér kialakí
tásával jelentősen bővült a múzeum rak
tár- és feldolgozó tere.

A több ütemben lefolytatott, sok ne
hézséget legyűrő építkezés során a kö
vetkezők létrehozására került sor: régé
szeti, néprajzi, helytörténeti raktárak, 
restaurátorműhely, tanácskozóterem, 
minden muzeológusnak külön munka
szoba, két vendégszoba és kiszolgáló he
lyiségek. Külön helyet biztosítottunk a 
Pest megyei filmtárnak, amelyet 1993- 
ban a megyei önkormányzat a Petőfi Mú
zeumban helyezett el. Mindezek mellett 
bevezettük a gázfűtést és minden épület
részt korszerű biztonsági berendezés óv 
a betörőktől.

Az építkezéshez az anyagiakat Pest 
Megye Önkormányzata biztosította. A 
generálkivitelező Kovács Tibor tápió- 
szelei vállalkozó volt, aki versenytárgya
láson nyerte el a megbízást. Rajta kívül 
azonban aszódi vállalkozók is dolgoztak 
(Bodó Gyula, Huszár László, Jordán 
Imre).

A hosszan tartó építkezés nagy terhe
ket rótt a múzeum dolgozóira. Áldatlan 
körülmények között kellett a munkájukat 
végezni, a gyűjteményanyag el-, majd 
visszaszállítása, a raktári rend kialakítása 
még több hónapi munkát igényel. Azért 
az élet az építkezés alatt sem állt meg, 
hiszen ez idő alatt rendeztünk időszaki 
kiállítást a testvérvárosi Obemburgban, 
az ausztriai Gerersdorfban, Hollókőn. 
Gyűjtöttünk néprajzi, helytörténeti tár
gyakat, létrehoztunk egy olyan kompu- 
terizált könyvszerkesztő központot, 
amely segítségével készül - többek kö
zött - az Aszódi Tükör is. A múzeum 
egyik munkatársa végzi - évek óta - a 
helyi zsidó temető és mauzóleum felújí
tását, a másik vezető régésze a 2. sz. fő- 
közlekedési műúti építkezés régészeti 
feltárásának.

A múzeumi épületegyüttes teljes befe
jezése azonban még nem történt meg. A 
főépület, amely hazánk egyik legértéke
sebb irodalom-, és iskolatörténeti műem
léke, tetőszerkezete és oldalfalai (a rossz 
szigetelés miatt) szintén felújításra szo
rulnak. Az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal indokoltnak tartotta kérésünket, 
amikor a felújítás anyagi támogatására 
kértük. Ugyancsak biztató a megyei ön- 
kormányzat támogatása, amelynek a bir
tokában nem túlzott az a reményünk, 
hogy 1995-ben (legkésőbb 1996-ban) a 
főépület is teljesen megújult külsővel fo
gadhatja a látogatókat .

Az elmúlt három év alatt az állandó 
kiállítás nyitva tartása zavartalan volt. 
Sajnos a galériát nem üzemeltethettük. A 
mostani munkálatok folyamán azonban 
az időszaki kiállítási termet is felújítot
tuk, ahol 1994. augusztus 18-án, 18 órai 
kezdettel nyitjuk meg NYROM bécsi 
képzőművész tárlatát.

A Petőfi Múzeum igazgatója és minden 
munkatársa a felújított intézményben, az 
állandó és az időszaki kiállítás megtekin
tésére mindenkit tisztelettel és szeretettel 
vár.

A. I.

Látogassa a 
Petőfi Múzeumot!

Nyitva tartás: hétfő kivételével 
naponta 10-18 óráig.

Kérésre külön tárlatvezetést 
tartunk!

A múzeumban kapható:
Aszód környéki térkép, 

várostérkép, Aszód várost 
ábrázoló metszet, valamint 

régészeti, néprajzi, történeti, 
irodalomtörténeti könyvek, 

kiadványok.

Állandó kiállítás: Galga mente

Időszaki kiállítás: N Y R O M  
bécsi képzőművész tárlata

Megnyitó:
1994. augusztus 18-án 18 óra

az Aszód Fesztivál 
előrendezvényeként

Megnyitót mond: 
a kiállítás rendezője 

DR. HANN FERENC 
főtanácsos, művészettörténész 

A kiállítás megtekinthető: 
1994. október 2-ig.
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Önkormányzati Hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1994. június 

21-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi napi
rendek kerültek megtárgyalásra.

1. Gázvezeték építéséről tájékoztató
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gázvezeték 

építéséről szóló beszámolót elfogadta, tudomásul vette.
2. Telefonberuházás alakulásáról tájékoztató
A Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.
3. Patikaprivatizáció
A Képviselőtestület a patikaprivatizációról szóló beszámolót 

elfogadta. A Pest Megyei Önkormányzat részletes tájékoztatója 
után hozza meg döntését az ügyben.

4. Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegeníté
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
24/1993/XII.14/ÖR. sz. rendelet módosítása

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
5/1994./VI.21/ÖR. sz. rendeletét elfogadta, s jogérvényesnek 
mondta ki.

5. 1994. Aszód Fesztivál előkészítése
A Képviselőtestület tudomásul vette az Aszód 1994. Fesztivál 

forgatókönyvét. A fesztivál költségeinek fedezetére 300 eFt 
költségelőirányzatot biztosít. A Képviselőtestület 200 eFt 
összegű tartalékkeret biztosítását mondta ki szükség esetén. Uta
sította a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról részle
tesen adjon tájékoztatót.

6. Mély út-Régész út-Városréti út által határolt terület 
kisajátítása

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Aszód vá
ros belterületén a Mély út-Városréti út által határolt -  jelenleg 
Galgamácsai Mg. Tsz. tulajdonát képező -  terület kisajátítását 
szükségesnek mondja ki.

A kisajátítás pénzügyi fedezete a lakásalap számlából történik.
A kisajátítás új telektömbök, lakóterület kialakítására, vala

mint az evangélikus gimnázium helyének biztosításához szük
séges.

7. Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
1994. II. félévi munkaprogramja

A Képviselőtestület a II. félévi munkaprogramot elfogadta, 
tudomásul vette. Felkéri a bizottságok vezetőit, hogy munkájuk 
összegzéséről, javaslattal ellátva készítsenek összefoglalót.

8. Benetti Kft. kérelme
A Képviselőtestület a Benetti Kft. helyiségmegvásárlási ké

relmét elnapolta az eddig beérkező helyiségmegvásárlási kérel
mek együttes tárgyalásáig.

9. Zeneiskola részére álláshely betöltésének engedélyezése
A Képviselőtestület a Zeneiskola részére 2 fő hegedű, 1 fő

szolfézs magánénektanár álláshely betöltését engedélyezi 1994. 
augusztus 16-tól.

Az álláshelyek pénzügyi előirányzatára 242 eFt-ot 1994. évre 
megelőlegez.

Az előirányzat fedezetét a Zeneiskola a többletbevételből és 
a rendelkezésre álló normatívából fedezi.

10. Galga parti Mg. Tsz. Galgamácsa adóelengedési ké
relme

A Képviselőtestület a Galga parti Összefogás Mg. Tsz. 1994. 
évi kommunális adójának elengedéséhez -  2.500 Ft -  hozzájárul.

11. Koczka László Aszód, Érdy J. út. 19. és Petrás Irén 
Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 88. sz. alatti lakos telekvásár
lási kérelme

A Képviselőtestület a kérelmezők részére a telekvásárláshoz 
hozzájárult A telek vételára 360 Ft/rn .

12. Pest Megyei Cigányok Független Szervezetének kérelme
A Képviselőtestület a Pest Megyei Cigányok Független Szer

vezetének 1994. június 25-i rendezvényének támogatására 5.000

Ft összegű támogatást biztosított abban az esetben, amennyiben 
a szervezet igazolja, hogy a rendezvényen aszódi lakos is részt 
vesz.

13. "Galga mente" Kulturális és Idegenforgalmi Közala
pítvány

A Képviselőtestület a közalapítvány alapító tőkéjéhez 10 
Ft/fő település lélekszám szerinti összeggel hozzájárul.

Az Alapítvány 1994. évi működéséhez további 10 Ft/fő te
lepülés lélekszám szerinti összeget biztosít.

14. Huszár Lászlóné Aszód, Kossuth 12. sz. alatti lakos 
kérelme.

A Képviselőtestület Huszár Lászlóné Aszód, Kossuth L. u. 
12. sz. alatti lakos ingatlanrész-megvásárlási kérelmét nem tá
mogatta.

A megvásárolni kívánt tárolóhelyiség a Kossuth L. u. 12. sz. 
alatt lakó további 2 tulajdonos közös használatú helyisége.

15. Mészáros Ferenc Aszód, Dózsa Gy. u. 23. sz. alatti 
lakos kérelme

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete Mészáros Fe
renc kamatmentes szociálpolitikai kölcsönre irányuló kérelmét 
elutasította, mivel nem látta biztosítottnak a kölcsön visszafi
zetésének feltételeit.

16. Morován Zsolt Aszód, Bendek u. 5., Laczkó Béla 
Aszód, Falujárók u. 5/7., Nagy Terézia Aszód, Falujárók u. 
5/12. sz. alatti lakosok lakásvásárlási ügye

A Képviselőtestület a kérelmezők részére az önkormányzat 
tulajdonát képező -  elidegenítésre kijelölt -  bérlakások vásár
láshoz, a hatályon kívül helyezett lakástörvény alapján nem já
rult hozzá. A bérlők a jelenleg hatályban lévő lakástörvény és 
helyi rendelet alapján vásárolhatják meg az elidegenítésre kije
lölt lakásokat.

A Képviselőtestület napirenden kívül tárgyalta az Aszód, 
Kossuth L. u. 59. sz. alatt kialakított üzlethelység ügyét, 
melyben az alábbi határozatát hozta.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete utasítja a Ga- 
mesz vezetőjét, hogy az Aszód Kossuth L. u. 59. sz. alatt ki
alakított üzlethelyiség bérbeadásának módjáról az Aszódi Tü
körben adjon tájékoztatást

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1994. július 
26-án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi napi
rendek kerültek megtárgyalásra.

1. 1994. Aszód Fesztivál kulturális, technikai előkészüle
teiről tájékoztató

A Képviselőtestület a polgármester beszámolóját a Fesztivál 
kulturális és technikai előkészületeiről tudomásul vette. Felkérte 
a polgármestert, hogy keresse meg az aszódi vállalkozókat a 
szponzorálás érdekében. A Képviselőtestület tudomásul vette, 
hogy augusztus 20-án kerül aláírásra a nyárádszeredai testvér- 
városi szerződés.

2. ASZÓD VÁROSÉRT Emlékplakett odaítélése
A Képviselőtestület "Aszód Városért" emlékplakettet és dísz

oklevelet adományoz BARLAY BÉLA aszódi lakosnak a tele
pülésen kifejtett kiemelkedő, sokrétű tevékenységéért. Az emlékp
lakett és díszoklevél átadásának időpontja 1994. augusztus 20.

3. Gáz-telefon beruházás alakulásáról tájékozató
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gáz-telefon

beruházás alakulásáról szóló beszámolót elfogadta, tudomásul 
vette. Felhatalmazta a polgármestert hogy a telefonhálózat be
ruházás Aszódon történő indulásával kapcsolatban járjon el.

4. Közterületfoglalásról szóló rendelet módosítása
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a "Közterü

lethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közte
rülethasználati díj mértékének és fizetési módjának megállapí-



TÜKÖR 5

tásáról" szóló 6/1994/VH.26/ÖR. sz. rendeletét elfogadta, s jog
érvényesnek mondta ki.

5. Lakásrendelet módosítása
A Képviselőtestület a "Lakások és helyiségek" bérletére, va

lamint elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 
24/1993/XII.14/ÖR. sz. rendeletének módosításáról szóló 
7/1994/VII.26/ÖR. sz. rendeletét elfogadta, s jogérvényesnek 
mondta ki. A Képviselőtestület a rendeletmódosítás 5. § meg
fogalmazott lakbéremelési mértéket nem fogadta el. Utasította 
a Gamesz vezetőjét, hogy a lakbéremelés mértékére végezzen 
gazdasági számításokat A Képviselőtestület kimondta, hogy a 
lakbéremelés várható mértékét az Aszódi Tükörben nyilvános
ságra kell hozni. Ezen túlmenően a jelenlegi bérlőket szemé
lyesen is tájékoztatni kell a lakbéremelésről.

6. Hulladékgyűjtő gépjármű vásárlása
A Képviselőtestület a hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésével 

kapcsolatos előterjesztés alapján a MŰT Kft. árajánlatát fogadta 
el.

Utasította a Gamesz vezetőjét, hogy a gépjármű beszerzésével 
és üzembeállításával kapcsolaban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

7. Kamarateátrum kérelme
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Aszódi 

Kamarateátrum részére -  kérelmük alapján -  a romániai ven
dégszereplésükhöz Aszód Városért Alapítványon keresztül 100 
eFt támogatást nyújt. Utasította a polgármestert, hogy az Ala
pítvány részére pályázatok és egyéb lehetőségek útján gondos
kodjon az összeg biztosításáról.

Amennyiben a Kamarateátrum igényli a Vécsey Károly Hely
őrségi és Városi Művelődési Házban való működést, úgy fel
hatalmazza a polgármestert, járjon el annak érdekében, hogy a 
próbák és az előadások zavartalanul lebonyolíthatók legyenek.

8. Szovics Pál aszódi vállalkozó kérelme
A Képviselőtestület Szovics Pál a Gála Ruházati Bt. vezető

jének kérelme alapján az Aszód, Kossuth L. u. 1. sz. alatti 
ruházati bolt mögötti épületszárny bérbeadásához -  többszöri 
sikertelen pályáztatási kiírás után -  hozzájárult 10 éves időtar
tamra. Szovics Pál kérelmét a lakbérbeszámítás lehetőségéről 
elnapolta azzal, hogy az épület beköltözhető felújításáról hozzon 
részletes költségvetést.

9. Telekvásárlási kérelem
A Képviselőtestület Nagy Kasza Balázs és neje telekvásárlási 

kérelméhez hozzájárult.
10. ÁFÉSZ bérlemények ügye
A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése alapján fel

hatalmazta a polgármestert, hogy a Galga vidéke ÁFÉSZ és az 
Aszód Város önkormányzat között tervezett vagyoncsere ügyé
ben a szükséges intézkedéseket tegye meg, az Ászód, Kossuth 
L. u. 4., Kossuth L. u. 16-18., Szabadság tér 5.,7. ingatlanok 
értékbecslését rendelje meg.

Az előzetes egyeztetések során ki kell térni a bérlők helyze
tére is.

A Képviselőtestület a napirendek megtárgyalását 1994. au
gusztus 2-án folytatja.

Laukó Józsefné 
szerv. adm.

Anyakönyvi hírek
Született:

Takács András Berkes u. 16. 
Dolányi Róbert Régész u.l. 

Bognár Edina Bethlen G. u. 30. 
Batta Krisztina Rákóczi u. 61. 
Balázs Anikó Falujárók u. 5/5. 
Kocsis László Kondoros tér 12. 

Kovács Anna Rákóczi u. 62.

Házasságot kötött:

Kis Gábor -  Seregély Mónika 
Papp Csaba -  Farkas Andrea 

Kondákor Lajos -  Sztán Emese 
Barsi János -  Budai Mónika 

Rádai István -  Lakatos Annamária 
Bagyin István -  Pethó Magdolna 
Hegedűs Attila -  Hegyi Henrietté 

Vanó Pál -  Bazán Ildikó

Molnár Gábor -  Bodrofi Krisztina 
Béres Lajos -  Surányi Tímea 

Torda Zoltán -  Miklóssy Veronika 
Nagy Zoltán -  Fekete Szilvia 

Keserű Csaba -  Petrovics Katalin 
Németh Imre -  Szabó Ágnes 

Dobák Balázs -  Angyal Mariann

M eghalt:

Kemencei Jánosné Széchenyi u. 16.
Kalina Józsefné Berkes u. 

Tomasek Mihályné Falujárók u. 4. 
Nagy Mártonná Kondoros tér 2. 

Halmi Sándor Ady E. u. 33. 
Benkó István Csendes u. 7. 

Fodor István Dózsa Gy. u. 49. 
Hmcsár Jánosné Ady E. u. 14/a. 
Molnár Boldizsár Pesti u. 18/a.

^Aszód Város Önkormányzata pályázattal meghirdeti az 
I Aszód, Kossuth L. u. 26. sz. alatti 315 m2 alapterületű 

KŐMOZI bérleti jogát.
| A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a profilmeg

tartó.
I A pályázat leadásának ideje:
I a megjelenéstől számított két héten belül.
' Helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
| 2170 Aszód Szabadság tér 9.

Aszód, 1994. július 29.

I______________________________

r .Aszód Város Önkormányzat pályáztatási eljárás út
ján értékesfti Aszód, Falujárók útján lévő (volt szov- | 
jet laktanya) ingatlanából a 2x16 lakásos épület
tömbjét. A lakások 200 eFt/db alapáron kerülnek | 
megajánlásra összesen 6 millió 400 eFt.
A vállalkozó a magyar szabványnak megfelelő álla- I 
pótba köteles hozni a lakásokat a továbbhasznosf- ■ 
tás érdekében. '
A vételárat a pályázat elnyerése után egyősszegben i 
kell megfizetni. A pályázat beérkezésének határide
je: 1994. augusztus 19.
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TENGIZ
Miután a függöny lehullt

(Asztalos Tamás beszélget Frajna Györggyel)

-1987júniusában a Fáy úti laktanya előadótermében honvéd 
egyenruhában jelentkeztem vasúti kirakónak Tengizbe. Sajnos 
volt jogosítványom, ráadásul tudok oroszul, így vagyonőr lettem 
-  ahogy kint hívják "lopásgátló" -  egy éven keresztül Magya
rújvárosban. Te hogy kerültél ki, miként dolgoztál?

-  Kalandvágyból. Annyi jót mondtak róla, ki kellett menni 
kipróbálni. Kétszer két évet töltöttem kint. Először 1989-től 
1991-ig gépészként dolgoztam a Vegyépszer Építési Ágazatá
nál, majd 1992-től mostanáig szerelő bádogosként a Rheinhold 
Kft.-nél, illetve a Miskolci Távközlési Vállalatnál átvitel-tech
nikai műszerészként.

-  Mikor fél év katonaság után leszereltek és mentem ki a 
laktanyakapun, a századparancsnokom utánam szólt: Asztalos, 
vigyen magával egy ólomkoporsót! Ha másnak nem is, magának 
jó  lesz! Ilyen furcsán kezelték a Tengizbe utazókat. Én semmi 
rendkívülit nem tapasztaltam, hát te?

-  Nehézséget a távolság jelentett, meg az időjárás. A Kasz- 
pi-mélyföldön egyformán nehéz a hideg is, a meleg is. Télen a 
hidegtől ég a szerszámhoz vagy a munkaeszközhöz az ember 
keze, nyáron a melegtől.

-  Azóta megjelentek mindenféle cikkek, könyvek. Sokan akar
tak pénzt csinálni a tengiziekböl. Igyekeztek hősi mítoszokat 
kreálni, szenzációs történetekkel előállni.

-  Nincs ebben semmi hősiesség. Mindenki a pénzért ment ki.
-  Mikor háromnapos vonatát után megérkeztünk, a főnök 

csak annyit mondott, a világ egyik legnagyobb olajlencséjén 
ülünk, úgyhogy ne dobjuk el a csikkeket. Viccnek nem volt rossz, 
hisz előtte pár héttel oltották el az amerikaiak az egyik kitörő 
kutat. Először begyújtották, majd ledugózták. Állítólag rögtön 
3 fokkal hűvösebb lelt a 12 km- 
re lévő táborban.

-  Igen, a világ legnagyobb 
földgáz- és kőolajlelőhelyének 
van minősítve. Az óriási üzem 
kénlefejtésre specializálódott.
Kőolajfinomítás nincs. A tengizi 
beruházást a Magyar Állam a 
Jamburgi egyezmény alapján 
kötötte. Az Állami Fejlesztési 
Intézet kezeli a pénzt. Fővállal
kozó a Vegyépszer és van ren
geteg alvállalkozó. Az állam 
kasszájából hatalmas pénzek 
mentek el. Amióta az amerikai
ak finanszírozzák, a magyarok 
helyzete megingott. Engem is 
egyik napról a másikra raktak ki. Jelenleg bizonytalan a hely
zetem.

-  Emlékszem, mindenféle vizsgálaton részt kellett vennünk és 
kaptunk egy csomó védőoltást. Ennek ellenére rémhírek terjeng
tek a trópusi betegségek szörnyűségeiről.

-  A legnagyobb betegség Tengizben az alkohol. 1992-től 
szabadon lehet vásárolni.

Egyébként még nekem is komoly orvosi vizsgálaton kellett 
átesnem és a védőoltásokat -  kolera, pestis, tífusz, tetanusz, 
gamma-globulin -  mi is megkaptuk. Most már nem olyan ko
moly az orvosi vizsgálat és nem kell már erkölcsi bizonyítvány 
sem. Meg is látszik a kinti társaságon.

A szörnyű járványokról annyit, hogy nemi betegséget össze 
lehet ott is szedni. Nekünk és a kazahoknak más az immun- 
rendszerünk viselkedése, ezért az utóbbi időben AIDS-vizsgá- 
laton is részt kellett venni a kiutazások előtt.

-  Sokszor dúlt pestisjárvány Kazahsztán ezen részén. Kb. 13 
éve volt az utolsó. Az ugróegér bolhája terjesztette. Vannak még 
ugróegerek?

-  Alig. Régen százával lehetett látni. A pestisveszély miatt 
folyamatosan irtották őket.

-  Akik nem jártak kint, el sem tudják képzelni, milyen kom
fortos a tábor -  Magyarújváros. A mi időnkben 3-4 ember lakott 
egy szobában, a házakban volt telefon, tv, rádió, fürdőszoba, 
légkondicionálás, központi fűtés. A táborban aszfaltos utak, kór
ház, fodrász, konditerem, szikvízüzem, pékség, mosoda, varroda, 
könyvtár, stúdió, posta.

-  Kifelejtetted a kommunikációs és gázvédelmi hálózatot. 
1989-ben megépültek a teniszpályák és egy kosárlabda pálya. 
Tavaly óta vannak kint az amerikaiak, ők építettek baseball 
pályát maguknak és egy sörözőt, ahol biliárdasztalok vannak 
és a videofilmeket nagy vászcuira vetítik ki. Eleinte csak ők 
használhatták, most már a magyarok is. Fölfejlesztették a stúdiót 
is. Parabolaantennán keresztül lehet a Duna tv-t is nézni.

-  Nekünk, vagyonőröknek heti 7x12 óra volt a munkaidőnk, 
a többiek időjárástól függően -  télen kevesebbet, nyáron többet 
-  dolgoztak. Most hogy van ez?

-  Az általános munkarend heti 6x10 óra. Egységesítették. 
Amióta kint vannak az amerikaiak és létrehozták a Tengiz 
Chewrol Oil (TCO) kazah-amerikai közös vállalatot, más a 
rendszer. Az oroszokat hazaküldték, Kulszáriban fölszámolták

a magyar tábort, úgy fél éve ha
zaküldték a magyar konzult is.

-  Én még a rendszerváltás 
előtt voltam kint, még nagyon 
szigorú rendszabályok voltak. 
Pl. nem lehetett elhagyni enge
dély nélkül a tábort, kérvényezni 
kellett, ha kirándulni akart az 
ember. Persze ez biztonsági 
szempontból érthető. Te merre 
jártál kint? Mennyire érezni a 
rendszerváltást ?

-  A rendszerváltást annyiban 
érezni, hogy külön állam lett Ka
zahsztán. A TCO megjelenésé
vel valamit javult az infrastruk
túra, egyébként az infláció roha

mos fejlődésnek indult, megnövekedett a feketepiac. Kulszáriba 
jártunk piacra, Gurjevbe a szállóba, illetve az örmény hajóra 
szórakozni. Az Uraira, az Embára és a tavakra horgászni, für
deni. A fehér sziklákhoz kirándulni. 1992-ben kezdték megépí
teni a védőgátakat, ezeken ki tudtunk menni a tengerig.

-  Elég gazdag az állatvilág. Volt ott ezerféle gyík, pók, skorpió.
-  Igen. Rengeteg keselyű, sas, sirály. Vadló, sivatagi antilop 

(szajga), méteres halak, rókák. Érdekes világ, érintetlen termé
szet. Volt.

-  Engem egy kicsit megkeményített a kint töltött idő. Neked 
mit jelentett ez a négy év?

-  Talán valamennyire megkomolyodtam.
-  Úgy legyen.
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Ml KERÜL A KOLOFONBA?
Áthelyezték Huszka atyát Ipolyvecére

A középkori kolostorok szerzeteseinek 
életéről sok könyvet olvashatunk, egyre 
több filmet láthatunk. Az alkotó képze
lőerő különféle forrásokból táplálkozva 
rajzolja meg a sok száz éve elhamvadt 
múltat. Kevésbé jelentős, de igen érdekes 
formája a letűnt sorsok szemlélőjének a 
kolofon. Ez a kódexek végén található 
néhány sor nem ritkán az egyetlen infor
mációközlő rész, melyből ismereteket 
szerezhetünk a kódex keletkezéséről, a 
scriptor (írnok) szerzetes gondjairól, ér
zéseiről. Itt panaszolják el az ismeretlen 
utókornak címezve, milyen sanyarú a 
másolás, mennyire huzatos a scriptori- 
um, esetenként egyéb személyes problé
máiknak is hangot adnak.

Mikor meghallottam a hírt, hogy dr. 
Huszka Mihályt, a római katolikus egy
ház aszódi plébánosát áthelyezték au
gusztus elsejével, első gondolatom az 
volt, vajon mit írna Huszka atya a kolo
fonba?

Erre keresve a választ készítettem egy 
búcsúriportot a távozó lelkipásztorral.

-  Világi szemmel az áthelyezésed rész
ben hálátlanságnak tűnik elöljáróid ré
széről, hiszen néhány hete szentelte föl 
Marosi Izidor nyugalmazott megyés püs
pök a szépen folújított templomot. Vi
szont megpróbálva egyházi szemmel kö
zelíteni az áthelyezéshez akár megtisztel
tetésnek is lehet venni, hiszen egy felada
tát jól ellátó papot a nehezebb helyzetben 
lévő egyházközségbe küldeni újabb meg
oldandó feladatot jelent.

-  Nagy paphiány jelentkezik, nehéz a 
püspök atyának. Új helyemen sok felada
tom lesz.

A diszpozíció a mi életünkben termé
szetes, oda megyünk, ahová a főpászto
runk küld. Áthelyezésemet a püspök atya 
kezdeményezte. Engedelmességünk nem 
vak lévén, feltártam a szempontjaimat. 
1-2 évet kértem a templombelső, a kerí
tés, az orgona felújítása érdekében. Az 
elöljáróm másként döntött, én Isten aka
ratát látom benne és elfogadom.

-  Nagy dolog a templom helyreállítá
sa...

-  Igen, mind az egyház, mind a város 
életében ez az esemény sokáig emléke
zetes marad. Igaz külső dolog, de lelki
ekben nagyon sokat jelentett. Nagyszerű 
élmény volt együtt dolgozni a katolikus 
képviselőtestülettel, a munkát végző em
berekkel. Az anyagi nehézségek ellenére, 
szép külsőt adtunk templomunknak.

-  Négy évet töltöttél Aszódon. Mik 
azok a dolgok, amikre évekkel később is 
szívesen fogsz emlékezni?

-  A  vallások és az egyházak közti pár
beszéd, az ökumenizmus talán a legmé
lyebb emlékem. Amióta januáronként 
közös imahetek, ökumenikus istentiszte
letek vannak, szebb a kapcsolat. Sok 
gyümölcsöt hozott az emberek gondol
kodásában, tetteiben.

A nyári táborok, lelkigyakorlatok -  
Diósjenő, Dédestapolcsány, Kóspallag -, 
az éjszakai túrák, eltévedések életre szó
ló emlékek.

Az egyházközség. A hívek aktívan 
vettek részt az egyházközség életében, a 
tisztségviselők komolyan vették munká
jukat, igazi partnerek voltak.

A Karitasz csoport. Eredmény, hogy 
másokon tudtunk segíteni.

Szót kell ejtenem Domonyról, mint fí- 
liáról. Remélem utódomnak sikerül be
fejezni kezdeményezésünket, a templom 
külső felújítását. Szép belső teret sikerült 
kialakítanunk, mely az ember lelkének 
Istenhez való emelkedéshez méltó kere
tet biztosít.

-  Szavaidból, a sorok közt olvasva ki
tűnik, szereted életed aszódi stációját. 
Gondolom fontos számodra elkövetke
zendő sorsa, tisztséged utódlása.

-  Aszód volt az első önálló lelkipász
tori helyem. Négy év felelősség. Koráb
ban káplánként ezt nem éreztem. Megta
nultam az önálló lelkipásztori teendőket. 
Nagy szeretettel gondolok vissza. Nem 
könnyű elbúcsúzni, de egy pap életében 
a diszpozíció azt jelenti, hogy kap ele
gendőkegyelmet, segítséget új helyén Is
tentől.

A bagi plébános atya lesz az utódom 
és a gödöllői egyházközség is besegít a

hitoktatásba. Remélem ez a változás az 
egyházközség életében még nagyobb fe
lelősségtudatra fogja serkenteni a híve
ket.

A nehézségek megélésében, az egy ke- 
resztség, egy hit, kölcsönös szeretet 
olyan tanúságtevő erő a mai világban, 
melyet Jézus ígéretéből tudunk, a világ 
föl fogja ismerni Istenét. Nyilván az új 
atya is csak úgy tudja feladatait ellátni, 
ha sok segítséget kap a hívektől, munka
társaktól.

-  Áthelyezésed okát a paphiánnyal, a 
papok számának csökkenésével magya
ráztad. Nem jelent nagy visszafogó erőt 
a cölibátus (papi nőtlenség) a fiatal, élet
pályát tervező fiúkban?

-  A  keresztény családok száma is 
csökken. Kevés az örömmel több gyer
meket vállalók száma. Ahol vállaltak 
több gyereket és a keresztényi szeretet 
hatja át a családok mindennapjait, szüle
tik hivatás is. Nem a cölibátusban látom 
az okát. A cölibátus nem egy negatívum, 
ellenkezőleg pozitívum, mely szabaddá 
teszi az embert, hogy teljes szívvel szol
gálja a közösséget, osztatlan szívvel az 
Urat. "Az én békémet adom nektek, nem 
azt amit az élet ad." A papi hivatás lé
nyege, hogy törekszik az ember Istenért 
élni és szolgálni az embereket. Én Istent 
teszem az életemben az első helyre.

A paphiánynak másik oka a gyakorlati 
materializmus. Sokan az evilágot látják 
csak, az anyagi javak megszerzését, bi
zonyára még nem találkoztak Istennel. 
Az élet több mint az anyagi javak bir
toklása -  Istennel való találkozás, belső 
béke, hit, szeretet

A paphiány egyébként nőni fog, még 
nem vagyunk a mélyponton.

-  Mikor búcsúzol el a hívektől?
-  Augusztus 1-én lesz a búcsúmise.
Szeretném megragadni az alkalmat,

hogy e beszélgetés kapcsán elköszönjek 
a Tükör olvasóitól, az aszódi polgárok
tól.

-  Isten áldjon mindnyájunkat, Huszka 
atya!

Asztalos Tamás

Hiánypótlás, kiegészítés
Az Aszódi Tükör 1993*ban és 1994-ben 

megjelent számai -  kivétel 1993/10. -  10 
Ft-os áron a Petőfi Múzeumban megvá
sárolhatók!

Tisztelt Olvasók!

Elnézésüket kérjük, de előre ismeretlen 
technikai okok miatt nem tudtuk Önöket 
értesíteni, hogy az Aszódi Tükör július
augusztusi száma egyben jelenik meg.

Szíves elnézésüket kérjük!
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fAszócí ‘fe sz  tiváí '94
1994. augusztus
1994. augusztus 18.
18.00 Petőfi Múzeum: NYROM, magyar származású 

bécsi képzőművész kiállításának megnyitása 
(A kiállítást megnyitja: dr. Hann Ferenc, 
főosztályvezető, művészettörténész)

1994. augusztus 19.

9.00 VKHV. Művelődési Ház: A nyárádszeredai 
testvérvárosi küldöttség fogadása

16.00 VKHV. Művelődési Ház:
FESZTÍVÁLKUPA TEKEVERSENY 
Városi Futballpálya:
NYÁRÁDSZEREDA-ASZÓD BARÁTSÁGOS 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS

20.00 Fesztivál park (Régész út):
NOSZTALGIA PARTY műsoros táncest 
A műsorban fellépnek: Aradszky László, 
Madarász Katalin, Ihos József, Harmath Andrea, 
Auth Ede és Kocsis Csaba.
Játszik az ÁTRIUM együttes.

1994. augusztus 20.

10.00 Podmaniczky-kastély parkja:
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
-  ökumenikus istentisztelet
-  ünnepélyes kenyérszentelés
-  Aszód Városért kitüntetés átadása
-  A Nyárádszereda-Aszód testvérvárosi 

szerződés aláírása
"ERDÉLYORSZÁGBAN VAN AZ ÉN HAZÁM..." 
Máthé Ottilia és a Honvéd Együttes 
Népi Zenekarának önálló műsora

11.45 FELVONULÁS A FELSZTIVÁL PARKBA

12.00 Fesztivál park (Régész út):
FESZTIVÁL MEGNYITÁSA
-  Ejtőernyős bemutató
-  A Fesztivált megnyitja Bagyin József 

polgármester
-  Incze Barna, Nyárádszereda polgármesterének 

ünnepi köszöntője

12.45 "SZÓT ADOTT A TÁNCNAK" Folklór műsor 
Fellépnek:
-  Nyárádszeredai Tánccsoport és Énekkar
-  Bagi Muharay Népi Együttes
-  Kartali Asszonykórus
-  Ikladi Gyermektánccsoport

14.00 MEGLEPETÉS-PROGRAM 
A teremtés Koronái -
egy nap, ami csak a férfiaké
1. A legjobb, legügyesebb vállalkozó

18-21. ^
2. A legjobb tanárbácsi
3. A legvonzóbb férfi
4. A legaranyosabb nagyapa
5. A legjobb édesapa 
Közreműködnek: Pécsi Ildikó

Bencze Ilona 
Détári Enikő 
Pártos Csilla

Zongorán kísér: Kerekes Ágnes 
A műsor háziasszonya: Vankó Magdolna 
országgyűlési képviselő

15.00 ERÓSHOW
Fellép Fekete László, az ország legerősebb 
embere. A műsorban közeműködnek:
Sasvári Sándor, a Rock Színház művésze,
Kovács Katalin táncdalénekes

19.00 AUGUSZTUSI TARKA-BARKA vidám, zenés, 
szórakoztató műsor
Fellépnek: Koós János, Dékány Sarolta, Poór Péter, 
Szóka Júlia, Máthé Ottilia, Tamai Kiss Sándor, 
Forgács Gábor és Heller Tamás

22.00 TŰZIJÁTÉK

22.30 UTCABÁL
Játszik a KÉKESI együttes

1994. augusztus 21.

10.00 Fesztivál park: GYERMEKPROGRAMOK -  
játékok, vetélkedők

10.30 PAP RITA ÉS BODNÁR ATTILA 
GYERMEKMŰSORA

11.30 DIVATBEMUTATÓ a BIZARR bolt 
modelljeiből

12.00 JAZZBALETT bemutató
(VKHV. Művelődési Ház tánccsoportja)

12.30 ASZÓDI AMATŐR ROCKEGYÜTTESEK 
KONCERTJE

15.00 OLD BOYS KONCERT

16.00 Evangélikus templom, templom fölötti terület:
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ASZÓDI PETŐFI 
GIMNÁZIUMÁNAK 
ALAPKŐLETÉTELE ISTENTISZTELET 
KERETÉBEN

A Fesztivál ideje alatt Aszód város címerét ábrázoló je l
vényeket fognak árusítani. Elkészülnek az aszódi képesla
pok, melyeket a posta fog árulni. Lesz első napi bélyeg
zés külön erre a célra készített bélyegzővel!
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Kerékpárral az Aszód Fesztiválért
A 40. Galga Vezetésbiztosító 

Ezred 3 tisztje
-  Richter Lajos
-  Hegyes Ferenc
-  Szilber Dezső

1994. július 5-10-e közt Aszód- 
Gyöngyös-Eger-Szerencs-Nyíregyháza- 
Tiszacsege-Heves-Jászberény-Hatvan- 

Aszód útvonalon kerékpárral 
560 km-t megtéve az Aszód Fesztivál 

’94 rendezvényt népszerűsítve szép 
hagyományt teremtett.

Kék Lagúna az autópályákon
Ismét korszerűsödött a rendőrség 

autóparkja
Három csillogóan új, Renault LA

GÚNA állt a Budaörsi Rendőrkapi
tányság udvarán. Dr. Túrós András 
rendőr vezérőrnagy, az ORFK közbiz
tonságért felelős parancsnoka néhány 
szó kíséretében adta át az ajándékot a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedési Osztály három -  az autó
pályákon szolgálatot teljesítő -  őrse ré
szére. Hangsúlyozta: az átadott legú
jabb típusú Renault-k a gyártó cég 
ajándékaként érkeztek Magyarország
ra, hogy a rendőrség közlekedési szak
embereinek tapasztalatai is hozzájárul
hassanak a márka hírnevének további 
elismeréséhez.

Dr. Túrós András, az átadás után a 
kérdésekre ezt válaszolta: -  A mostani 
fejlesztés csepp a tengerben. Bizonyo
san nem találnánk Kelet-Európábán 
olyan rendőri vezetőt, aki elégedett 
lenne a rendőrség technikai helyzeté
vel, fejlődésével. A magyar renőrség- 
nél napokon belül legalább 2000 darab 
gépjárművet kellene cserélni és akkor 
még nem beszélhetünk fejlesztésről. 
Megint rendkívül nehéz helyzetbe kerül
tünk, mint négy évvel ezelőtt, amikor 
3000 gépjárművünk műszakilag és egyéb 
tekintetben is elfogadhatatlanná vált

-  Pest megye útviszonyait, forgal
mát, leterheltségét és ebből adódóan a 
rendőrkapitányságok munkatársainak 
túlterheltségét ön jól ismeri. Ha ehhez 
hozzávesszük a két éven belül esedé
kes világkiállítás eseményzuhatagát, 
akkor elképzelhetőnek tartja, hogy 
1996-ig egyensúlyba jöjjön e területen 
a kívánalom és a lehetőség?

-  A Pest Megyei Rendőr-főkapi
tánysággal kapcsolatban soron kívül és 
sürgősen szakmai koncepcióváltásra 
van szükség. Csak úgy tudjuk Pest me
gyében a közlekedés biztonságát elfo
gadható szinten tartani, ha a struktúrát, 
a szakmai elképzeléseket hozzáigazít
juk a főváros jelenlegi és közeljövőben 
várható forgalomnövekedéséhez. Eh
hez elengedhetetlen, hogy a fővárost 
körülölelő és minden fontos közutat 
magábafoglaló közigazgatási egység 
rendőrsége kiemelt fejlesztést kapjon 
az Országos Rendőr-főkapitányság ré
széről.

-  Újabb típussal bővült a rendőrség 
kocsiparkja. Nem okoz-e karbantartá
suk, javításuk újabb gondot, hiszen a 
Skodától az Audin keresztül, a Golfok, 
Fordok mellett most már Renault-k al
katrészpótlása teszi egyre nehezebbé a 
rendőrségi autókat javítók, karbantar
tók életét.

-  Ezek az új típusú nyugati gépjár
művek 100-150 ezer km-ig alig kíván
nak gondozást Ezen túl megértem, 
hogy a tipizálás irányába kell halad
nunk, erre van is törekvés bennünk. En
nek nehézségét fokozza, hogy nagyon 
sok az ajándék autó, emiatt nagyon sok 
gépjármű nem illeszkedik a tenderbe. 
Hosszú távon -  egy-két évtized alatt -  
bizonyára egy-két típus kerül majd rend
szerbeállításra. Mi a rendőrség szakmai 
vezetői vagyunk és úgy gondolom, hogy 
a műszaki személyzetnek követni kelle
ne azt a szakmai sokszínűséget, amit a 
mai élet produkál.

A három Lagúna szervizkönyvét, 
használati utasítását az autópályákon 
és a fővárosi körgyűrűn szolgálatot tel
jesítők alaposan tanulmányozták, hi

szen az újat meg kell ismerni. A kocsik 
2000 köbcentiméteres motorjának in
jektoros, szelepenkénti befecskendezé
se, katalizátoros megoldása valóban a 
francia autóipar legjobb alkotásai közé 
emelik ezt a típust. Az ORFK ott kí
vánja hasznosítani a legújabb techni
kát, ahol a legnagyobb az elmaradá
sunk. Nem parancsnokok, főosztályve
zetők, hanem a közlekedés közúti se
gítői járnak majd az új kocsikkal. Köz
úti biztonságunk őreit pedig évente ve
zetési gyakorlatra küldik, a vezetési 
technika finomítása céljából. Mind
annyian rendelkeznek a pályaalkal
masság első fokozatát tanúsító ok
mánnyal, és remélhetően az autópá
lyán működő három őrs állománya 
meg is óvja ezt a három hófehér, ám 
a kék rendőrségi jelzésekkel felszerelt 
Lagúnát.

A Posta nyitva tartása

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 
Szombat és vasárnap a 

Posta zárva tart!
A Postahivatalban színes For
te film kapható! Az elfényké
pezett film ingyen elküldhető 

előhívásra, a kért képek után
véttel érkeznek vissza néhány 

nap múlva. A sikeres képek 
darabszámától függően fotóal

bum vagy film is kérhető.
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Óriási eredmény, óriási lehetőség
46 év után ismét megnyitja kapuit az evangélikus gimnázium. E nevezetes esemény kapcsán beszélgettem Detre János 

esperessel, az aszódi evangélikus gyülekezet lelkészével, valamint Koncz Istvánnal és Detre Zoltánnal, az induló két osztály 
osztályfőnökével.

Az aszódi evangélikus 
gimnázium története
(Részletek a Múzeumi 

Füzetek 25. számából.)

Az evangélikus egyházon belül az 
1720-as években szervezeti változást 
hajtottak végre, amennyiben létrehozták 
a Pest megyei esperességet Ezzel egy 
időben igény merült fel olyan tanintézet 
létrehozására is, ahol nemcsak az alap
fokú ismereteket tanították, hanem nyel
veket is, mindenekelőtt a közéletben nél
külözhetetlen latint is. Az aszódi iskolába 
10-16 éves korig jártak a diákok. Vagyis 
az elemi iskolai évek után kerültek a 6 
évfolyamos, 3 tagozatú iskolába. Az 
aszódi latin iskola fénykorát Korén István 
tanárkodása idején (1833-1856) érte el.

A szabadságharc leverését követő ön
kényuralmi rendszer az aszódi középfo
kú tanodát elemi iskolává süllyesztette. 
Közel egy évtizedig tartó küzdelem kel
lett ahhoz, hogy beindulhasson a gimna- 
ziális oktatás.

Az intézmény 1853-ig egytanerős, az 
algimnáziumi jogállás elérése viszont 
megkövetelte a több tanerőt

Ennek a korszaknak kiemelkedő taná
regyénisége Csengey Gusztáv, aki 1868- 
1886 között tanított Aszódon.

A századforduló évtizedeiben az aszó
di algimnázium ismét igen látogatott kö
zépiskola. 1912-ben nyolcosztályos fő
gimnáziummá fejlesztették dr. Osváth 
Gedeon igazgatása idején az egykori 
Schola Latinát.

Nagy eseménye a gimnázium törté
netének, amikor 1931-ben felavatták az 
új kétemeletes gimnáziumot. Az aszódi 
Petőfi-reálgimnázium ezekben az évek
ben nemcsak a Galga mentén nevezetes, 
hanem az egész ország egyik legjobb hí
rű középiskolája.

Az intézményt 1948-ban államosították. 
***

A. T.: Miként sikerült elérniük, hogy 
e hosszú kényszerszünet után folytathas
sák az évszázadokra visszatekintő közép
iskolai oktató-nevelő munkát?

D. J.: A visszaigénylést az 1991. évi 
32. tv. tette lehetővé. Kimondta - egy 
egyház nemcsak az ingatlanjait igényel
heti vissza, hanem az eddigi karitatív te
vékenysége mellett, oktatási feladatokat 
is magára vállalhat Az Evangélikus Egy

házban az óvodák és az általános iskolák 
gyülekezeti intézmények. Középiskolá
kat és magasabb képesítést nyújtó intéz
ményeket az egyházi centrum alapít és 
irányít. így az aszódi gimnázium a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház ügye. 
Ezt képviseltük kimerítő, de gyakran 
eredménytelen tárgyalások után is. Éve
ken á t Az elmúlt december hozta meg a 
fordulatot Az Önkormányzati Képvise
lőtestülettel kötött megegyezés intézke
dett az egykori ingatlan sorsáról és az 
evangélikus gimnázium újraindításáról. 
(L: Aszódi Tükör 1994. márciusi szám 7. 
o.) Az államosított épület önkormányzati 
tulajdon maradt. Az egyház újat épít Ki
váltó összegét a fenti törvény értelmé
ben, a törvényt végrehajtó kormányzat 
állja. A tervek szerint 20 tanterem és tor
nacsarnok épül. A közművesített telket 
az önkormányzat bocsátja az egyház ren
delkezésére, cserébe az államosított gim
názium telkéért E megegyezés szellemé
ben alapította meg a Magyarországi 
Evangélikus Egyház az Evangélikus 
Aszódi Petőfi Gimnáziumot.

A. T.: Milyen igény jelentkezett az in
tézmény iránt?

D. J.: Előzetes felmérések alapján 
nagy érdeklődés mutatkozott az iskola 
iránt A szülők ilyen irányú igénye vá
rosunkban is sokaknak meglepetést oko
zott. Mi azonban jó érzéssel vállaltuk, 
hogy a felvett tanulók 40%-a aszódi szü
lők gyermeke. Az 58 tanuló - 26 fő a 6 
osztályos, 32 fő a 4 osztályos gimnázi
umba - a következő településekről érke
zett Aszód, Domony, Iklad, Püspökhat
van, Vácegres, Ácsa, Erdőkürt Egyházas- 
dengeleg, Hévízgyörk, Túra, Gödöllő, Ve
resegyház, Vác, Rád, Mende, Gyón, Kálló.

A. T.: Sokan kik nem ismerik az evan
gélikus egyház ökumenikus szemléletét, 
illetve nem tájékozódtak kellőképpen az 
1720-as évektől működő aszódi középis
kola történetéről, igyekeztek úgy beállí
tani az induló gimnáziumot, ahol a más 
felekezetüek, illetve a felekezeihez nem 
tartozók hátrányos helyzetbe kerülnek a 
felvételin valamint a későbbiekben.

D. J.: Felekezetre való tekintet nélkül 
vettük fel a gyerekeket. A hitoktatások 
órarend szerintiek - felekezetnek megfe
lelő hitoktatóval.

A. T.: Hol kerül elhelyezésre az induló 
két osztály? Ki lesz az igazgató, kik az 
osztályfőnökök? Miként oldják meg a 
kollégium kérdését?

D. J.: Részben az 1. sz. Általános Is
kolában, részben az önkormányzati gim
názium épületében működik majd a két 
osztály. Ez egy kompromisszum, amit 
vállaltunk az építés mellett. Az igazgató 
dr. Roncz Béla, a földrajztudományok 
doktora, az egri Eszterházy Tanárképző 
Főiskola docense. A két osztályfőnök: 
Koncz István és Detre Zoltán. Az óraa
dók részben helyiek, részben az egri fő
iskola szaktanárai. 14 kollégistánk van, 
kik a megegyezés értelmében az önkor
mányzati intézmény kollégiumában lak
nak majd, a kastélyban. Itt lesz később 
az evangélikus gimnázium kollégiuma, 
melyről szintén tárgyalások folynak.

A. T.: Milyen ütemterv szerint látnak 
neki a gimnázium építésének?

D. J.: ősszel szeretnénk kezdeni, úgy 
hogy a jövő tanévben az épület egyik 
szárnya már az oktatás rendelkezésére 
álljon. A tervezési elképzelések is a fo
lyamatos építés melletti folyamatos 
igénybevételt írtak feltételként. A kellő 
pénzforrások esetén elképzelhető, hogy 
1996-ra elkészül az épület, de legkésőbb 
addigra, amikor a most induló I. osztály 
az érettségihez érkezik.

Ha az épület felépül nemcsak az egy
ház mondhat magáénak egy új objektu
mot, hanem a városunk is kap egy értékes 
színfoltot, nem beszélve arról, hogy kb. 
100 ember munkahelye lesz az intéz
mény. Kastély-templom-gimnázium 
együtt alkotja Aszód észak-déli tenge
lyét, s egyben a középpontban álló ba
rokk templom szimbolizálja a múlt és jö
vő összekapcsoltságát, a hosszú távú 
együttélést.

A. T.: Mikor lesz az alapkő letétele?
D. J.: Augusztus 21-én 16 órakor va

sárnap, az istentiszteletet követően a 
templom mellett

A. T.: A legnagyobb lépés megtörtént, 
a munkát el lehet kezdeni. Gondolom szí
vesen vesznek mindennemű, jószándékú 
segítséget.

D. J.: Igen. Többen megkerestek már 
különböző felajánlásokkal, melyek rész
ben építési, részben berendezési jellegű
ek. Októberben lehetőség nyílik, hogy az 
iskola szaktanára egy mamut könyv
tárból válogathasson, megalapozva ezzel 
gimnáziumunk könyvtárát 

* * *

A. T.: Koncz István lakásában renge
teg könyv, videokazetta sorakozik a pol-
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cokon. A megannyi történelmi, képzőmű
vészeti szakkönyv mellett a legkülönfé
lébb lexikonok, segédkönyvek, igazi tu
dományos műhely hangulatát árasztják.

Egy ilyen mennyiségű és minőségű 
könyvtár szinte egy élet gyűjtőmunkáját 
takarja. Milyen út vezetett az evangélikus 
gimnázium osztályfőnöki katedrájáig?

K.I.: Az 1. sz. Általános Iskolában ad
minisztrátorként kezdtem dolgozni Dúzs 
Mártával, ki szintén pedagóguspályára 
került. Majd a Művelődési Házban és a 
Helyőrségi Klubban dolgoztam, vezet
tem az Új Tükör Klubot. Dinnyés Lász
lótól nagyon sokat tanultam s igazán 
nagyszerű dolog volt vele és Asztalos Ist
vánnal Aszód közéletében együtt dolgoz
ni. Dinnyés Laci után 2 évig igazgatója 
voltam a Művelődési Háznak, majd a já
rási pártbizottságon, mint politikai mun
katárs - művelődési vonalon - sikerült 
olyan emberek társaságában a népműve
lésben dolgoznom, mint Kecskés József, 
Varga Kálmán, Kaposi László. A mai na
pig meghívnak a rendezvényeikre.

A. T.: Felsőfokú végzettségeidet mun
ka mellett szerezted, ha jól tudom.

K. I.: Igen. Egerben történelem-nép
művelés szakon, az ELTE-n könyvtár 
szakon szereztem diplomáimat.

A. T.: Egyedül te fogsz, mint főállású 
tanár az evangélikus gimnáziumban ta
nítani az önkormányzati középiskola tan
testületéből.

KJ.: Igen, de 2 évig még az önkormány
zati iskolában is maradok óraadóként.

A. T.: Mik a terveid, elképzeléseid ál
talában, s mint osztályfőnöknek?

K.I.: Szeretném, ha az evangélikus 
gimnázium szuper intézmény lenne és 
legalább olyan fontos szerepet játszana, 
mint az évszázados múltra visszatekintő 
elődje. Komolyan hiszem, hogy ez az in
tézmény megadta az utolsó lökést annak 
a folyamatnak, mely Aszódot igazi isko
lavárossá avatja. Mint osztályfőnök fon
tosnak tartom a gyerekekkel való közvet
len kapcsolat kialakítását. Természetesen 
első a tanulás, de Budapest közelsége le
hetővé teszi a színház- és múzeumláto
gatásokat. Belföldi és külföldi táborokat, 
utazásokat tervezek. Elsősorban a törté
nelmi Magyarország - Erdély, Felvidék 
- emlékeit járnánk be, de vannak kapcso
lataink Ausztriában, Németországban, 
Finnországban, Franciaországban. Részt 
szeretnék venni tanítványaimmal a Dis
puta rendezvénysorozaton, ahol a vita
kultúra fejlesztése, a közéletre nevelés 
tárgykörben rendeznek versenyeket, tábo
rokat, illetve az Emese álma című történel
mi vetélkedőn, mely a magyar őstörténet 
és az Árpád-kor évszázadait fogja át.

A. T.: Mint könyvtáros tervezel valamit?
K. I.: Igen. Szeretnék létrehozni egy 

olyan videotárat, ahol a meglévő anya
gaimból, illetve újabb szak-, dokumen
tum- és egyéb tanításhoz szükséges fil
mek megszerzésével megfelelőképpen 
tudják majd kiegészíteni a tankönyvek, 
illetve a könyvtár felölelte ismereteket.

*  *  *

A. T.: Detre János családjában nem 
szakadt meg az a hagyomány, mely sze
rint a fiú apja hivatását választja. Ifjabb 
Detre János szintén evangélikus lelkész.

Detre Zoltán édesanyja hivatását folytat
ja. A szeptemberben induló evangélikus 
gimnáziumban osztályfőnökként fog dol
gozni. Szép, de nehéz feladat előtt állsz. 
Hogyan érkeztél el idáig?

D. Z.: 1991-ben Egerben biológia
testnevelés szakon szereztem diplomát. 
Ezt követően Fóton, egy ökumenikus is
kolában tanítottam, majd fél évig Hes- 
selbergben tanultam. Hazatérésem után 
Domonyban tanítottam és félállásban ta
nítani is fogok.

A. T.: Milyen tervekkel kezdesz a mun
kához?

D. Z.: Hatalmas tervekről nem lehet 
beszélni. Majd ha áll a gimnázium, ki- 
szélesednek a lehetőségek. Melengetett 
tervem a szabadidős tevékenységek ki
használása. Szeretnék a különböző he
lyekről érkező gyerekekből egy igazi kö
zösséget kialakítani, akik közösségnek is 
érzik magukat. A közösségformáló be
szélgetéseken keresztül a sportprogramo
kig, a hetes kenu- illetve biciklitúrákon 
át tervezem. Komoly lehetőséget látok a 
testvérvárosi kapcsolatokban. A nyelv el
sajátításán túl egy más élet megismerése 
meghatározó élménye lehet a gyerekeknek.

A. T.: A munkakezdés előtti utolsó hó
napot mivel töltőd?

D. Z.: Riederauban, Münchentől nem 
messze egy szabadidős táborban fogok 
már harmadszor dolgozni. Ez az ismeret
ség is szorosabb kapcsolattá szélesedhet 
a későbbiekben.

A. T.: Mindezen eredményekhez az új
ság nevében gratulálok, a tervekhez, 
erőt, békét és támogató kezeket kívánok.

Beszédes számok az Aszódi Tükör életéből
Megjelent szám Összes oldal Lapátlag Újságba fiók száma Ár

1989 8 52 6,5 29 6

1990 12 94 7,8 48 6

1991 12 + 1 150 11,8 72 6 ill. 20

1992 12 + 1 220 17,3 70 20

1993 12 + 2 252 20,2 97 20

1994 7 190 23,7 81 20

Összesen: 67 958

MINDEN ÉVBEN ÍRT AZ ÚJSÁGBA: EGY ÉV KIVÉTELÉVEL ^

MINDEN ÉVBEN ÍRT:
dr. Asztalos István íJT^nBagyin József Asztalos Tamás h

Detre János Fischlné dr. Horváth Anna jaL ) J  I

Párái Lászlóné U  ■ '  L l
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KAMARASZÍNPAD
"Csak az jöjjön, aki bírja,
Aki tudja, hogy végig csinálja,
Csak az jöjjön, csak az jöjjön!"

(Presser Gábor)

1990. június 6-án a "Mi már leszoktunk róla" még 
csak egy érdekes kísérlet volt, önmagunk és egymás fel
mérése. Aztán egy évig ez a műsor tartotta egybe a cso
portot, s az újabb bemutatók mellett is folyamatosan lép
tünk fel vele 1993. áprilisáig. (így vált a leghosszabb 
ideig műsoron tartott darabbá!)

A címét a Sziámi zenekartól kölcsönöztük, az ő fel
vételük zárta a darabot, amely egy presszóban játszódott 
és a Vendég monológjaiból, valamint a Pincérrel foly
tatott beszélgetéseiből állt össze.

Az általam írt szöveg az idő múlásával változott, Ady 
Endre-versek kerültek bele meg táncbetét. A kialakult 
végleges darabot Dinnyés József "daltulajdonos" meghívta 
Budapestre, a Komédium Színházba, ahol 1993. március 
22-én léptünk fel nagy sikerrel. A játszó személyek: Bényi 
Rebeka, Tóth Andrea, Győrfi János és én.

Vissza 1990-be!
A Lázár Ervin-darabról átmentett lányok iskolai Ki 

mit tud?-ra készültek egy Frédi és Béni paródiával, majd 
együtt kezdtünk dolgozni. Közel féléves próbaidőszak 
után 1991 májusában léptünk ismét közönség elé három, 
teljesen különböző blokkal, amelyek közül Spiró György 
Csirkefej című drámájából kiemelt rendőrkettős érdekel
te leginkább a közönséget (játszpttuk is 1993-ig!).

Aztán jött egy új nyár, s ahógy lenni szokott újabb

lemorzsolódás. A megmaradtak azonban sosem látott 
tempóba kezdtek: 5 hónap alatt 4 bemutató!

Elsőként a Monty Python csoport "Gyalog-galopp” cí
mű -  ma már kultikus -  filmjének színpadi adaptációja 
került színre. Arthur királyt Győrfi János játszotta, a töb
bi szerepekben Strausz Tímea, Csűri Mária, Reho- 
rovszky Krisztina és jómagam voltunk láthatók.

A következő bemutató is a Monty Python csoporthoz 
kapcsolódott: abszurd jeleneteikből gyűjtöttünk össze 
egy csokorra valót, megelőzve a Magyar Televíziót,

amely csupán 1993-ban kezdte vetíteni őket. Itt kell meg
említenem, hogy a ”Gyalog-galopp"-ot 1994-ben mutatta 
be a Kolibri Színház; mi már 1991 novemberében ját
szottuk! Ez is példája annak, hogy az amatőr mozgalom 
mennyivel hamarabb reagál a közönségigény változására!

Az abszurdok előadógárdája új emberekkel bővült: 
Odler Zsolttal és Hajdú Szilviával. Ők játszották a kö
vetkező darab főszerepeit is. Ez Pablo Picasso Telibe 
viszonzott vágyakozás című műve volt, s az 1990-1993 
közötti időszak legvitatottabb előadása lett. A darab a 
szereplők egynémelyikében keserű pirulaként maradt 
meg. Szerintem az eddigi legsikeresebb darabkezdést 
produkáltuk vele! Be kell ismerni azonban, hogy Picasso 
nyelvi bravúrjait (fordította Tamkó Sirató Károly), jele
nettöredékeit nem tudtuk maradéktalanul átélhetővé ten
ni. A Picasso-darab szereposztása:

Nagylábujj -  Odler Zsolt 
Tortácska -  Hajdú Szilvia 
Bütyök -  Győrfi János 
Tyúkszem -  Rehorovszky Krisztina 
Kövér szorongás és két kis kutyus -  

Barabás Tamás
Sovány szorongás -  Szovics Tímea, aki Strausz 

Tímea helyett ugrott be, s akivel ekkor már folytak 
a "Himnusz" próbái,

A korszak kétségkívül legnagyobb igényű előadása 
Schwajda György Himnusz című tragikomédiá
ja volt. Pedig nehezen jött létre. Még 1991-ben 
kezdtük szervezni, amikor is megfelelő női sze
replőre akadtunk: Szilágyi Ramónára, ő  azon
ban néhány hét múlva visszalépett. 1991 októ
berének végén futottunk össze -  akkor a szín
játszó egy emberként járt színházba! -  Szovics 
Tímeával Gödöllőn, egy Eperjes-Gáspár előa
dáson. Felajánlottam neki a szerepet, s ő némi 
gondolkodási idő után rábólintott. A szükséges 
brigádtagra 1991 szilveszterén leltem rá Kádár 
András személyében. A közös próbák 1992 ja
nuárjának végén kezdődtek, a Picasso darab 
után, a bemutatóra 1992. március 6-án került 
sor, amely a leggyengébb előadása volt. Játszot
tuk a Tiszti Klub mellett Kartalon, Cegléden 
egy fesztiválon, Vácon. A "Himnusz" szerep- 
osztása:

Aranka -  Szovics Tímea 
Józsi -  Barabás Tamás 
Brigádvezető, Rendőr -  Győrfi János
I. brigádtag -  Kádár András
II. brigádtag, tanácsi előadó -  Odler Zsolt 
Polgár néni -  Hajdú Szilvia

A bemutató bizonytalansága abból adódott, hogy még 
nem találtuk meg az egyensúlyt a darab humora és tra
gikuma között. A további előadásokon elmentünk kicsit
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a tragédia felé, s bebizonyosodott, hogy nekünk így állt 
jól.

A "Himnusz" bemutatóját ART-ALOM néven hirdet
tük, 1992 szeptemberétől azonban megszületett az Aszó
di Kamaraszínpad név. (Az ART-ALOM egyébként Od- 
lcr Zsolt ötlete volt.) Immár Kamaraszínpadként léptünk 
be a Nemhivatásos Színházak Szövetségébe, amelytől az
1993. áprilisi Gödöllőn megrendezett fesztivál után el
távolodtunk.

Apropó, fesztiválok!
A Bevezetésben már esett szó róluk (Aszódi Tükör

1994. VI. évf. 3. sz.). Sajnos eddig nem sok szerencsénk 
volt velük -  leszámítva az 1989-es székesfehérvárit, ahol 
a "Fűzfapoéták" tarolt. Az 1992. évi ceglédi válogatón 
a zsűri azt hozta fel a darab ellen, hogy a döntőre hosszú. 
(A Himnusz kb. 80 perces volt.) Csak azt nem értem, 
ezt miért nem közölték előre, ugyanis szerepelt velünk 
egy csoport, amelyik Rideg Sándor Indul a bakterház 
című regényének adaptációját mutatta be közel két órá
ban!

Persze minden bosszúságon tűi hiszem, hogy a fesz
tiválokra szükség van, s nekünk is jelen kellene lennünk 
rajtuk!

1992 őszén szerepeltünk a gimnáziumban a "Csirke- 
fejjel” és az abszurd jelenetekkel. Technikai segítőként 
kértük fel Tóth Attilát, aki a csoportban ragadt.

Vörös László jelezte, hogy szívesen megrendezné Al- 
bee: Nem félünk a farkastól című darabját. El is kezdőd
tek az olvasópróbák, mígnem Magyar Zoltán jelentke
zett, hogy volna egy ötlete. Ez volt a "Doktor úr". Vele 
egy időben érkezett a Komédiumbeli meghívás, amiről 
már esett szó. Tény, hogy stagnált a csoport, mikor Zoli 
megkeresett bennünket. Utat mutatott, s elfogadtuk.

Uj korszak kezdődött.

SORSOK, EMLÉKEK ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK

Kádár András
-  A "Kopasz énekesnő" idején kerültem a csoporthoz 

a baráti köröm -  Mészáros Attila, Balogh Dániel, Budai 
Katalin -  révén. Ez volt a lázadó korszakom. Mindenben 
részt akartam venni!

-  Aztán hol eltűntél, hol visszajöttél.
-  Hát igen. 1990 őszén orrműtétem volt, mikor fel

épültem, akkor játszottam a Sántát Kosztolányi "Csodá"- 
jában. A következő őszön megfogott az iskola, de azért 
a "Himnusz"-ba el tudtál csalni. Tudod, én valamennyi 
előadásban jól éreztem magam, a fellépések erősítették 
az önbizalmam.

-  Van valami vágyad?
-  Vágyam? Pesze. Szeretnék komolyabb szerepet kap

ni, amin rengeteget lehetne dolgozni. Jó, tudom, kisebb 
szerepeken is lehet sokat dolgozni, de még kíváncsi va
gyok, mi lehet bennem!

Hajdú Szilvia
-  Hogyan kerültél a csoporthoz?
-  Budapestre jártam a Vörösmarty Gimnáziumba, drá

mai tagozatra. Előtte Gödöllőn játszottam a Kaposi-féle 
színjátszóknál, úgyhogy nem új keletű érdeklődés ez. 
Szóval Pestre jártam, és a Tiszti Klub elől indult a bu
szom. Közel egy hónapig szuggerált a kiragasztott pla
kát, hogy színjátszókat keresnek. Akadt egy szabad csü
törtököm, felugrottam. Másra számítottam, mint amit ta
láltam. Több emberre, s nem tudom miért: fiatalabbakra. 
A többit tudod. Ittragadtam.

-  Hogy értékelnéd az 1991-1993 közti időszakot?
-  Olyan volt, mint egy szamárlétra. Szépen araszol- 

gattunk előre, az előadásaink mindig jobbak voltak egy 
kicsivel az előzőnél. Egyébként leginkább a váci "Him
nusz" sikerült, szerintem...



TÜKÖR 15

Odler Zsolt
-  Budapesten tanultam, ott kerültem bele egy színját

szó csapatba, amellyel 1990-ben országos fesztivált 
nyertünk. Persze a barátaim révén kapcsolatban álltam 
a HEK-színpaddal -  elsőként a "Csodát" láttam tőlük - ,  
majd mikor Pesten felbomlott a csoport, elfogadtam 
Gyögyő (Győrfi János) hívását. Meglepődtem az első 
próbákon. Nem értettem mitől működik ez a csoport, mi 
motivál benneteket? Aztán rájöttem, hogy csak a játszó
kon múlik, működik-e a dolog, hogy nincs semmi külső 
kényszer!

-  Melyik volt a kedvenc szereped?
-  Régi álmom valósult meg az abszurdokkal. Láttam 

a Holló Színház bemutatkozó előadását, s úgy éreztem 
ezt meg kell mutatni vidéken is! Maradt azért meg nem 
valósult álmom elég, például szívesen játszanám egy tel
jes "Csirkefej”-ben a Srác szerepét.

-  Változott valami azóta? Mármint a csoportban.
-  Van közönségünk. Ma sem igazán értem, akkor mi

ért csak olyan kevesen voltak kíváncsiak ránk! Azt hi
szem, hogy az újak nem érzik, milyen jóba cseppentek; 
hiányzik nekik, hogy egyszer ugyanannyi ember előtt 
szerepeljenek, mint ahányan a színpadon vannak...

Ma talán kevésbé összetartó a társaság. Példa az Ör- 
kény-felolvasóestetek (Aszód Könyvtár 1994. 02. 15.)! 
Nem azért, mert én ott voltam, de úgy érzem érdeklődni 
kellene az iránt, amit bármelyikünk csinál! Én is elmen
tem a "Mi már leszoktunk róla" előadásaira, s hidd el, 
legalább úgy izgultam, mint ti, hogy sikerüljön. Ez a 
természetes, nem?

Szovics Tímea
-  Miért fogadtad el a "Himnusz" főszerepét?
-  Miért ne?! (Tímea nevetését és grimaszait nem tu

dom leírni. Sajnálhatják!) Hát jó. Egyszerűen azért, mert 
ki akartam magam próbálni. 1992 jó évem volt: a nyelv 
(angol), a rajzolás, színház! Azt hittem, a rajzok, a fes
tészet fogja az igazi nagy örömet adni, s kiderült, hogy 
lekörözi a színjátszás. Úgy mentem Debrecenbe, hogy 
ezt abbahagyni nem lehet, azonban ott ilyesmit nem ta
láltam. Azaz találtam, de az csak zártkörű volt, magyar
szakosoknak.

-  Térjünk vissza a "Himnuszhoz", kérlek! Sőt a Pi
casso darab-beli beugrásodig!

-  Juj! Nehéz volt. Nem ismertem senkit, ti pedig már 
összeszokottak voltatok. Ráadásul olyanokat kértél... 
(célzás a "Telibe viszonzott vágyakozás" szaglászó jele
netére).

A "Himnuszt" nagyon élveztem, s bár először életide
gen volt a szerep, a próbák során sikerült közel kerülnöm 
hozzá. Kicsit hiányzott, hogy valaki kintről mondjon pár 
szót. Te segítettél, de a színpadon a segítség inkább a 
kollégáé, mint a rendezőé!

Nagyon jólesett Cegléden az, amikor a szakkállas zsű
ritag (Nagy András László, a Nemhivatásos Színházak 
Szövetségének akkori elnöke) beterelt az értékelésre, s 
közben azt mondta. Gyere Aranka, dicsérni akarlak!

-  Szeretnél eljátszani valamilyen szerepet?
-  Tennessee Williams: Üvegfigurák című darabjában 

Laura szerepét. Közel áll hozzám.

Győrfi János
-  Szimpatikus voltál valamiért, hát elvállaltam a pin

cér szerepét a "Mi már leszoktunk rólá"-ban. Azóta is -  
bár több jó szerepem volt -  ez áll legközelebb hozzám, 
talán mert még senki sem játszotta előttünk, s teljesen 
elütött az eddigi szerepeimtől. Ahogy pátyolgattuk szü
letése óta, úgy lett egyre jobb, ahogy öregedtünk. Igen, 
Pesten azért sikerült olyan jól, mert beleöregedtünk abba 
a hangulatba. Szerettem játszani, klasszul kiegészítettük 
egymást a színpadon.

-  Végig jelen voltál ebben a korszakban. Mi a véle
ményed róla?

-  Borzasztó jól éreztem magam. Akkoriban tudatosult 
bennem, hogy ezt az amatőrködést csinálnom kell! Lét- 
szükségletté vált. Laci (Vörös László) nem szólt bele, 
hagyta folydogálni a dolgokat; mi azonban szólhattunk, 
ha szükségünk volt valamire. Igaz, nagy dolgokat sosem 
kértünk!

Több bemutatót tartottunk, mint mostanság, s bevall
hatjuk már, hogy a darabok többnyire második-harmadik 
előadásra lettek készek. Viszont ekkor jött össze a ma 
is élő mag!

-  Milyen darabot játszanál szívesen?
-  Zenés darabot kérek! Mondjuk a "Képzelt riport"- 

ban legyen enyém a "Ringasd el magad"! Megijedtél?

Rehorovszky Krisztina
-  1991 őszétől játszottam a csoporttal. Előtte még nem 

voltam színpadon, de annyira megfogott, amit a színját
szásról meséltek, hogy nem tudtam ellenállni. Jó volt 
együtt lenni nálam idősebbekkel; szerettem veletek ját
szani, csak nagyon izgultam a színre lépések előtt!

-  Mégis ott hagytál bennünket!
-  Hát igen. Tetszett, de ... akkoriban a "Himnusz"-*, 

próbáltátok, s nekem az túl komolynak tűnt, féltem, hogy 
ezentúl már csak ilyesmiket fogtok játszani! A másik ok, 
amiért eljöttem: Vörös Laci volt. Egyszerűen untam azo
kat a próbákat, amelyek az ő lelki hegyibeszédcivel tel
tek el. Átjöttem Kartalra. Itt ugyan teljesen másként mű
ködik minden, de ez is valami.

-  Melyik darabot szeretted leginkább?
-  A "Gyalog-galoppot”. Felszabadult játék volt.
-  Mesélnél kicsit a vágyaidról? Például, mi szeretnél 

lenni?
-  Most óvónőnek tanulok. Hát, esetleg írnék könyve

ket (versei már jelentek meg a Kartali Kisbíróban), iga
zából divattervező lennék legszívesebben. És szeretnék 
egy igazi nagy színházban játszani, rengeteg ember előtt, 
de semmiképp sem tragédiát. Az nekem nem fekszik.

Ilyen az, mikor a hóhért akasztják! Győrfi János ismét 
első szóra elvállalt valamit: történetesen, hogy készít ve
lem egy riportot az 1990-1993 közti időszakban történ
tekről. íme az eredmény.

-  Miért pont Aszódra jöttél játszani? Miért nem Kar
talon kezdtél ilyesmibe?

-  Mikor 17 évesen belekezdtem, már hét éve Aszódra 
jártam iskolába. Innen-onnan ismertem azokat az embe
reket, akik ezzel foglalkoztak (például Aranyos Péter, 
Tóth Andrea, Kiss Gábor, Magyar Zoltán). Különösebb 
elképzelésem még nem volt, úgy gondoltam, majd csak 
példát mutat valaki. Kartalon pedig nem működött szín-



16 ASZÓDI

játszó. Kíváncsi voltam, ki akartam magam próbálni, s 
itt lehetett.

-  Elérted-e Aszódon amit szerettél volna? A kérdésbe 
beleértem az önmegvalósítást is!

-  Sikerült-e megvalósítanom magam? Ezt még mindig 
nem tudom. Kipróbálhattam rengeteg dolgot, ebből 
akadt, ami bejött, mint a "Mi már leszoktunk róla", volt 
ami elakadt félúton. Ilyen például a közös filmünk. Nem 
akarom másokkal befejezni, mint akikkel kezdtem, s 
ezért áll. Talán félek is folytatni három év után, semmi 
sem ugyanolyan. Azért olykor bele-belenézegetek az 
anyagba. Jólesik...

Elértem-e amit szerettem volna? Sajnos, nem. A ka
tonaként eltöltött év alatt ezerszer átrágtam magam, hogy 
mit kellene, hogyan kellene; aztán kijöttem, s sehol sen
ki. Illetve Andrea (Tóth Andrea) és te. Huszadik századi 
darabokat szerettem volna játszani, mivel a saját korun
kat ismerjük a legkevésbé. Olyan színházat álmodtam, 
amelyik nemcsak elringat, hanem fel is ráz; amely ál
lásfoglalásra kényszeríti a nézőjét, előadóját egyaránt! 
Egyszer-egyszer sikerült: a pesti "Mi már leszoktunk ró
la" és a ceglédi, majd a váci "Himnusz" előadással! Erős 
csapatot akartam, s látod, lehetetlen azt a néhány igazán 
tehetséges emberkét egyszerre színpad közelébe hozni. 
Próbálkozni kell, tudom. De meddig?

Nagy közönséget szerettem volna, amely színházsze- 
retetből bejön és megnéz minket. Ezt elérte a "Doktor 
úr". Előtte minket nem publikált a fene se. Néhány kézzel 
írt plakát, az ismerősökből álló törzsközönség -  igaz 
ebben gödöllőiek, pestiek is akadtak - ,  idegenben na
gyobb érdeklődés és siker, mint Aszódon! Talán Vörös 
Laci sem bízott bennünk igazán, nem tudom.

Azért hazugság volna csupán panaszkodni. Ha Vörös 
Laci nem hoz össze minket Dinnyés Józsival -  nincs 
Komédium; ha Mikola (Németh Péter Mikola, váci ren
dező) nem fogadja el óvatos jelentkezésünket -  nincs 
váci "Himnusz". Apropó, Himnusz! Amióta a csoport 
környékén vagyok még nem láttam akkora női alakítást, 
mint Szovics Timié a "Himnusz"-ban! Talán Tóth Andi 
közelítette meg a "Kopasz énekesnővel" és Ramóna (Szi
lágyi Ramóna) a "Csodával", de elérni... S ezt sem tudják 
Aszódon. Ilyenekért is írom a csoport történetét, nem

grafomániából; mégis egyre inkább úgy viszonyulnak 
hozzá, mintha az én magánügyem lenne. Érted ezt?

-  Melyik a kedvenced az előadásaink közül?
-  Nagyon szerettem a Picasso előadás elején az aján

dékozást és a végén a táncot -  ezeket én találtam ki, 
pluszba Picassőhoz. Leginkább az átdolgozott "Mi már 
leszoktunk róla" tetszett, főként a pesti fellépés. Mi sem 
játszottunk rosszul, de a közönség! Az tökéletes volt! 
Ült minden poén, minden mozdulat. Kár, hogy ezek az 
előadások nincsenek meg videón. A kedvencem mégsem 
ez volt, hanem a "Himnusz" Józsija. Míg a "Mi már 
leszoktunk róla" a végére többé-kevésbé rólunk, kettőnk
ről szólt, addig Józsit fel kellett építenem. Nem vagyok 
Rómeó alkat, talán ez volt az utolsó lehetőségem, hogy 
szerelmes szerepet játszhassak. Mert a "Himnusz" az 
volt! Vácon sikerült teljesen beérni vele, ott voltál, tu
dod, hogy döbbenetes eredménnyel.

-  Szerepálmod van még?
-  Akad, de nem árulom el. Majd szólok, amikor meg

valósul, jó?

EGY KIS STATISZTIKA
Korrekcióval kell kezdenem: az én hibámból az előző 

korszak színjátszóinak névsorából kimaradt Süli Miklós 
és TJtcza Beáta neve! Elnézésüket kérem érte!

így 1988-1990 között nem 13, hanem 15 fő szerepelt 
a csoportban!

1990-1993 között azonban valóban csak 13 fő játszott 
(plusz Tóth Attila, aki belépett ugyan a csoportba, de 
első szerepét majd a "Doktor úr"-bán kapja).

Eddig ez a legkisebb létszámmal működő korszak. En
nek ellenére az előadások száma emelkedett, ezen belül 
a bemutatóké is -  igaz, hogy a "Telibe viszonzott vá
gyakozás" csak egyszer került színpadra.

A legtöbbször játszott darab a "Mi már leszoktunk 
róla" volt, kilenc előadással három év alatt!

Az előadásokat -  itthon -  többnyire ugyanannak a 
30-40 főnek adtuk elő (kivétel a kollégistáknak előadott 
abszurdok-Csirkefej műsor); sőt akadt olyan néző is aki 
Aszódon sosem, Pesten azonban megtekintette a csapatot.

A tárgyalt időszakban három fesztiválon szerepelt a 
csoport, több-kevesebb sikerrel.

Az 1990-1993 között játszó személyek: 
Barabás Tamás 
Bényi Rebeka 
Csűri Mária 
Gyebnár Katalin 
Györfi János 
Hajdú Szilvia 
Kádár András 
Nádasdy Eszter 
Odler Zsolt 
Rehorovszky Krisztina 
Strausz Tímea 
Szovics Tímea 
Tóth Andrea

Ebből a tizenhárom emberből hat 
részt vett a következő korszak produk
cióiban is: Barabás Tamás, Győrfi Já
nos, Hajdú Szilvia, Kádár András, Odler 
Zsolt, Tóth Andrea!
Úgy nézett ki, a folyamatosság biztosítva van!
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PLUSZ
Az aszódi színjátszásról szólva meg kell említeni a 

gimnáziumban, illetve a TÜRI-ben folyó életet is!
A gimnáziumban két előadói törekvés él egymás mel

lett. Az évenkénti betlehemes játék Hőnig Antalné irá
nyításával, valamint egy "belső használatra" működő 
színjátszócspport Módos Tiborné vezetésével.

"A jelenlegi oktatási rendszertelenség legelhanyagol
tabb területe a művészet (színjátszás, zene, képzőművé
szet), melyet muszáj lenne -  márcsak szépérzékből is -  
tovább plántálni a gyerekekbe, amíg fogékonyak iránta! 
Évek óta próbálkozom énekkarral, színjátszással. Végül 
is ez a pedagógia egyik leghatékonyabb módszere; nincs 
más dolgom, mint egyértelműen jó irányba terelni a gye
rekeket. A színi repertoár klasszikusokból (Moliére) és 
magyar szerzőkből (Csoko
nai: Kamyóné) áll. Köteles
ségemnek érzem a nemzeti 
irodalom bemutatását, mi
vel a diákok erről szinte 
semmit sem tudnak. Elke
serítő az a szélmalomharc, 
ahogy megkísérlem bebizo
nyítani, hogy az általuk so
sem olvasott Balassi vagy 
Csokonai milyen nagy köl
tő!

Nagyközönség elé eddig 
egyszer léptünk, 1990-ben 
a Tiszti Klubban, Moliére 
Tartuffe című művével. Gál 
tanár úr szerzett hozzá 
kosztümöket, jól sikerült 
előadás volt. Mi igazából 
magunknak csináljuk, a fel
fedezés és a megértés örö
méért... Jólesik látnom, 
hogy a fiatalok mennyire 
képesek lelkesedni!"

(Módos Tiborné -  Gabi néni)
A TŰRI 1980-ban alakult és 1991-ben szűnt meg. Fő 

feladata a társadalmi ünnepek kiszolgálása volt, évente 
250-300 rendezvényen adott műsort! Rendszeresen meg
jelentetett kiadványa a "Módszertani füzet" az ország 
valamennyi részébe eljutott, s példaként szolgált. A kü
lönböző ünnepségek formai követelményeit (lebonyolí

tás) valamint a felhasználható irodalomból 
összeállított kész műsorokat tartalmazta. 
Kapcsolódása a színjátszóhoz rendkívül 
nagy, hiszen a szereplők többsége 1983-tól 
részt vett a TŰRI munkájában is -  jónéhá- 
nyan itt kerültek először közönség elé! - ,  
1988-1990 közti korszakban pedig túlnyo
mórészt azonos volt a két társulat.

Először tagja, majd megszűnéséig vezetője 
Lászlóné Herr Piroska volt, aki így emlék
szik vissza az itt eltöltött éveire: 

"Verses-zenés összeállítások és mesejáté
kok készültek, néha nehéz munkával, fogcsi
korgatva. Nem akarom lebecsülni a ti törek
véseiteket, de hidd el, nincs nehezebben 
megfogható közönség, mint a gyerekek! Ők 
protokollból és tiszteletből nem tudnak vé
gigülni egy előadást! őket meg kell ragadni 
és magunkkal kell repíteni, különben fakép
nél hagynak! S mindig voltak a csapatban 
olyanok, akik képesek voltak erre: Gordos 
Judit, aki karmesternek készül, Kovács Kar
csi, Tóth Andrea... rengetegen. Sokan vol
tunk a TÜRI-ben, de mindig másokból állt 

az a sok. Huzamosabb ideig megmaradó mag a színját
szókból került ki! Mikor kétszázadmagammal ültem a 
"Doktor úr" előadásán, a tapsviharban, arra gondoltam, 
hogy ehhez a sikerhez valahol nekem is közöm van, 
boldognak éreztem magam és rettenetesen szerettelek 
benneteket! Tudod, az én színpaddal kapcsolatos ambí
cióimnak kiteljesedése volt a TŰRI!"
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Nektek szól ez az oldal
A 93-as Fesztiválon és az idei Gyer

meknapon is nagy sikert aratott a Bizarr 
butik és a Gála B t divatbemutató show- 
ja. Akik vállalták a szereplést, a ruhák 
bemutatását, fiatal aszódi lányok és fiúk 
voltak. Szemmel láthatóan élvezték ezt 
a munkát Nem csoda, hisz melyik fiatal 
nem ábrándozik legalább életében egy
szer arról, hogy szép ruhában, csillogó 
fényárban végiglejt a kifutón, emberek 
tömege figyeli és csodálja ó t

A tiniknek szóló újságok ontják a ma
nöken-, a fotómodell-világ titkait s az 
ilyen irányú tanfolyamok úgy szaporod
nak, mint esó után a gomba! Mind a két 
"istállóban" -  hisz divatnyelven így hív
ják -  voltak frontemberek, akik betaní
tották a mozgást és a koreográfiát. A Bi- 
zarrnál Jurinka Ágnes exmanöken, a 
Gála Bt.-nél Penák Dóra tanárnő, Tóth 
Attila -  a táncoslábú Totya -  és Sóvári 
Péter exmanöken. Ágit és Petit megkér
tem egy kis visszaemlékezésre, amivel 
az elérhetetlennek tűnő pályát talán em- 
berközelibbé hozhatjuk, betekintést 
nyerhetünk a kifutó világába. Persze így 
is sok minden rejtély marad, amit viszont 
biztosan le merek írni: Az idei Fesztivá
lon is leszenek divatbemutatók!

JURINKA ÁGNES:
NEM ELÉG SZÉPNEK LENNI!

Vajon mennyien tudják itt Aszódon, 
hogy Jurinka Ági mivel foglalkozott, mi
vel foglalkozik?! Nem csináltam belőle 
körkérdést, de gyanítom, nem sokan -  
vagyis a májusi Gyermeknapig kevesen. 
Ági nem veri nagydobra!

-  90-ben érettségiztem, szerettem vol
na továbbtanulni (földrajz-történelem 
szakon), sajnos nem sikerült. Otthon ma
radtam. Anyu nógatott, hogy próbáljak 
ki egy manökentanfolyamot. így kezdő
dött, ilyen egyszerűen. Miután "kijár
tam", rá kellett jönnöm, nem sok mindent 
tanultam: sminkelni és járni. (A járás szó 
itt a színpadi mozgást és a helyes tartást 
jelenti.)

Aztán jött egy új s egy újabb tanfo
lyam, illemtan, viselkedés, protokoll... 
Sajnos későn jöttem rá, hova kellett vol
na fordulnom még az elején. De hát saját 
kárán tanul az ember! Elkezdtem dolgoz
ni, manökenkedni. Igazából itt ragadt 
rám az a sok minden, amit tudnia kell 
egy manökennek, fotómodellnek, hos- 
tessnek, egy lánynak. Jó lenne, ha ezeket 
a dolgokat már általános iskolában taní
tanák!!! A befizetett tanfolyamdíjak az 
ilyesmit nem tartalmazzák, ezt már az 
ÉLETTŐL kell megtanulni a szép, csil
logó, reflektorfényes színpadon! Készül
tek rólam fotók, bemutattam hordható és 
ihletett ruhákat, nagyon szerettem csinál
ni. Múlt időben. Mert hát kiöregedtem!

-  Viccelsz? 22 évesen?
-  22 évesen! Nem kezdtem elég korán 

a pályát. Gondold végig: a ’94-es Év arca 
versenyen egy 14 éves lány lett a győz
tes, szinte még gyerek! De fiatal, van ide
je még befutni, már most elég magas... 
A fotósok és sminkesek kényükre-ked- 
vükre alakítják, formálják. Ezt egy hu
szonévessel már nem tehetik, hisz az már 
"kialakult" személyiség, karakter.

-  A magasságra térjünk egy kicsit 
vissza! Fontos kritérium ezen a pályán?

-  Nem, nem annyira. Fotómodelleknél 
nem okoz problémát, a manökenvilágban 
pedig ügyesen kell megválasztani a cipő 
sarkát! Vannak 168 cm vagy alacso
nyabb, de fiatalos arcú huszonévesek, 
akik mint tinimanökenek még kifutón 
lesznek egy darabig.

-  Könnyű? Rögös? Milyen ez a szak
ma? Mit rejtenek a kulisszák?

-  Nem mondanám könnyűnek! A ren
geteg manökentanfolyam vonzza a fiata
lokat. Az olcsó 5-8 ezer forintos gyors
talpalók maximum járni tanítják meg az 
embert. Egy-egy ilyen tanfolyam végez
tével a lányok ott állnak, munka meg se
hol! Az sem biztos, hogy a sokpénzes 
tanfolyam adja a legtöbbet! Meg kell ta
lálni az igazán jó iskolát s utána tudni 
kell, melyik ügynökséggel érdemes fel
venni a kapcsolatot. Aztán következik a 
szép, de olykor fárasztó munka. Kell egy 
jó fotós, aki tizen-huszonezerért készít 
egy referenciaalbumot -  ebbe 8-9, a leg
jobban sikerült fotó kerül. Ha a fotós 
tényleg szuper, akkor a manöken ezzel 
az albummal már "eladható". S ha jó az 
album, jó az ügynökség, jöhet a karrier, 
a befutás! Ehhez nem elég a smink, a 
szép ruha, az omló hajzuhatag! Nem elég 
csak szépnek lenni! Kell egy belső szép
ség, egy belső kisugárzás is, ami valami 
különleges, megkülönböztet, megfogja 
az embereket. Ha ez pl. egy címlapfotó, 
azt kell hogy sugallja: Vegyél meg! És 
az emberek megveszik a lapot! Belebúj
tatják a modellt egy ruhába, másnap már 
mindenki olyat akar, reklámoz egy ter
méket, holnap már hiánycikk a boltban... 
és így tovább. Aztán ott a kifutó, eljutni 
Párizsba, Rómába, Milánóba... álmok 
szövődnek, válnak valóra, tűnnek tova. 
Gyönyörű, követelményeket támasztó ez 
a világ. Ez egy életmód lesz! Legyél min
dig fitt, tartsd karban az alakodat is, le
gyél pontos, jegyezz meg mindent a pró
bákon, szerepelj kitűnően... mosolyogj, 
ha szorít a cipő, ha nem épp a zsánered 
a rádadott ruha.

-  Most hostesskedsz. Ez sem könnyű 
feladat! Nem szakadtál el gyökeresen a 
múlttól!

-  Tanulok és ha az ügynökségem hív, 
akkor hostesskedem. Vannak "fejtágító"

foglalkozások, sok mindent tanulunk, 
mert itt nem elég mosolyogni! Tudni il
lik, hogy kivel, hogyan és miről kell be
szélgetni, egyáltalán, hogy kell megszó
lítani, vagy egy menüt összeállítani, a 
vendéget asztalhoz ültetni... Rengeteg in
formációt kell tárolni! Egy fogadáson 
olyan emberek vesznek részt, akiket az 
újságból, TV-ből ismerünk, mégis úgy 
kell viselkedni velük, mint más emberek
kel, s ez nem is olyan egyszerű!

-  A 93-as Aszód Fesztiválon felléptél 
egy lánycsapattal: táncoltatok. Az idei 
Gyermeknapon a BIZARR butik divat- 
bemutatóját ti "celebráltátok". Sikeretek 
volt! Mióta dolgoztok együtt? Számítha
tunk arra, hogy az idei Fesztiválon ismét 
meglepitek a közönséget?

-  Kb. másfél éve "dolgozunk" a lá
nyokkal. Egy farsangi tánccal kezdődött 
a munkakapcsolat s tart azóta is! A lá
nyoknak -  tulajdonképpen mindenkinek 
-  rengeteg sikerélményre van szükségük. 
Ezt adja nekik a tánc, a színpadon való 
szereplés. Úgy érzem megváltoztak, ala
kítottam a tartásukon s jó irányban a bel
sőjükön is. Egyébként szívesen segítek, 
adok tanácsot amiben csak tudok. Készü
lünk a Fesztiválra, többet nem mondok, 
titok! El kell jönni, meg kell nézni!

A csapatnak üzenem: Vigyázzanak az 
alakjukra, hogy rájuk menjen a bemuta- 
tós ruha! Én is szeretek enni, aludni, ol
vasni, de ha szorít a cipzár, tornázni is!

SÓVÁRI PÉTER:
A VÉLETLEN MÜVE VOLT

Amikor jó két éve Aszódra jöttem dol
gozni, teljesen idegen volt számomra 
minden. Aztán hamarosan lett pár barát
nőm, akik elkezdték velem megismertet
ni új környezetemet. Elsők között szere
pelt "a Sóvári", mert ő nem átlagsrác! 
Manökenkedett! Úgy hozta a sors, hogy 
most egy csoportban színjátszózunk, is
merem már valamennyire. Mútjáról -  a 
"híresről" — viszont most mesélt...

-  A csillogás mögött mindig ott van 
az árnyék, ami olykor nagyobb, de mi 
mégis a csillogóbb részt vesszük észre 
legelőször! Legalábbis én ezt tapasz
taltam.

-  Milyen igazad van! így érik rendre- 
sorra csalódások az embereket! Téged ért 
csalódás, hogy nem 100%-osan teljesült 
a vágyad?

-  Ez nem egészen így volt! Nem sze
repelt a vágyaim között az, hogy manö
ken legyek. Kiskoromban kisebb dolgom 
is nagyobb volt annál, hogy mit vegyek 
fel. Amit épp a széken találtam, kihor
gásztam a szekrényből, anyukám kiké
szített, azt vettem fel. Játszottam meg 
ilyesmi, mint más gyerek. Soha nem gon
doltam arra, hogy majd én és a kifutó 
közelebbi kapcsolatba kerülünk!
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-  Akkor meséld tovább, kíváncsi va
gyok, hogy akadtál egy csillogó-villogó 
"pókhálóba"!?

-  Szakközepes voltam, nyári szünet 
volt és roppant mód unatkoztam. Olvas
tam egy felhívást: manökentanfolyam in
dul... Elmentem a felvételire, gondoltam 
hogy a fejemet nem veszik le, szóval 
hogy egyben maradok. Kipróbálom, ve
szíteni nem veszítek semmit! Körbe-kör- 
be jártunk, közben árgus szemek figyel
tek minket: mozgást, tartást stb. Felvet
tek! Na bumm -  gondoltam, nem egy 
nagy dolog, jó buli, meg egyebek. Eddig 
-  vagyis addig -  ezek a dolgok nem is 
foglalkoztattak. A tanfolyam belelógott 
a suliidőszakba is. Jó volt, élveztem. Az
tán jöttek a fellépések. Megjártam pár
szor a kifutót, vakítottak a refik, csillogás 
vett körül. Az igazi manökenélet a fellé
pésekkel kezdődik, és hát...

-  És hát?
-  Rádöbbentünk, hogy milyen ez a vi

lág, s akkor már nem is tűnt olyan jó

bulinak! Fellépések alkalmával sokféle 
emberrel találkoztunk, hírességektől 
kezdve az olasz "kifutósokig... és itt kezd 
az ember szeme látni. Hozzá kell tennem, 
ez ’89-90-ben volt, úgy hallom azóta jó 
irányban változtak a dolgok, remélem ez 
a valóságban is így van. Akkor kezdtek 
nálunk beindulni a tanfolyamok, s aki kar
riert akart a még kialakulóban lévő pályán, 
az minden lehetőséget megragadott!

-  Tehát felnyílt a szemed és rájöttél, 
mi a szakma árnyoldala.

-  Kiszolgáltatottság: azt hiszem ez a 
szó tükrözi a legjobban. A szép, de te
hetségtelen lányoknak nem is volt más 
útjuk az érvényesüléshez. Azt hittem, 
hogy pl. a manökenek (vagy fotómodel- 
lek) mind szép lányok, aztán eme hitem 
megingott, amint bementem az öltözőbe, 
rádöbbentem: Peti tévedtél! Mert nem 
kell hogy valamiféle szabványnak meg
feleljenek, a lényeg, hogy legyen bennük 
valami!!!

-  Mi történt ezután?

-  Egyik fellépés alkalmával -  profik
kal együtt -  egy olyan koreográfussal 
dolgoztunk, akivel úgymond nem vol
tunk közös nevezőn. A vége az lett, hogy 
a koreográfus a profiktól bocsánatot kért, 
minket amatőröket pedig kirúgott, mond
ván van utánpótlás bőven! így ért véget 
az én fényes és rövid karrierem.

-  Megérte? Milyen szájízzel gondolsz 
vissza arra az időszakra?

-  Tanultam egy-két fogást, tartást, szé
pen járást, nem tudom látszik-e mindez 
rajtam, belém ivódott-e. Megismertem a 
szakmát, egy tapasztalattal gazdagabb 
vagyok, már nem lehet beetetni nagy 
szöveggel. Jó volt, szép volt Nem tar
tottam célomnak soha. Most tanulok, 
dolgozni szeretnék, vannak hobbijaim... 
Aki próbálkozni akar ezen a pályán, an
nak azt tanácsolom: fel a fejjel! Csak úgy 
érdemes csinálni -  minden szakmát -  ha 
az ember nagyon szereti!!! A többi taná
csom pedig ott van a sorok között!

Varga

( ------------------------------------------------------------------------- \

Jeles napok
Augusztus - Nyárutó - Kisasszony hava

10. Lőrinc napja: Csillaghulláskor Szent Lőrinc könnye 
hull, s az idő esősre fordul. De akár hull a csillag, akár nem, 
ha Lőrinc rápislog (úgy is mondják, belepisil) a dinnyére, 
körtére nyomban satnya lesz az íze.
12. Ha napfénnyel mosolyog be Klára, bő termés vár az 
almára.
15. Nagyboldogasszony napja. Mária mennybemenetelének 
ünnepe.
16. Abrahám napja. Ha ezen a napon szarka párosán száll, 
soká eltart még a nyár.
24. Bertalan napja. Régente az e napon köpült vajnak gyó
gyító erőt tulajdonítottak.
25. Lajos és Ludovika napja. Aki e napon misére megy, 
a templomból egyenesen otthonába térjen, hogy az áldást 
haza vigye.
29. Kamilla-nap. Aki e nap hajnalán éhomra kamilla főzetét 
kortyolja, annak elméje bölccsé érlelődik öregkorra.

JUTALMAT KAPTAK A BECSÜLETES 
MEGTALÁLÓK

1994. május 30-án az Aszódi Fiúnevelő növendékeinek egy 
csoportja az intézet Tahitótfalun lévő üdülőjéből utazott vissza.

A váci vasútállomáson K. László és H. Péter - engedéllyel 
- bement a bozótosba, s itt egy szatyrot talált. Megnézték mi 
van benne és csillogó - mint mondták - aranyhoz és tűzzománc
hoz hasonló tárgyakat láttak. Sejtették, hogy nagyon értékesek 
lehetnek, ennek ellnére odaadták azokat az őket kísérő Kiss 
István csoportvezető nevelőnek, aki telefonon jelentette a váci 
rendőrség ügyeletének.

Kiss István hangsúlyozta: A két gyerek - mivel egymásközt 
voltak - szabadon döntött úgy, hogy átadják neki a szatyrot a 
műkincsekkel.

Később kiderült: a fiúk a kápolnásnyéki templomból ellopott 
kegytárgyakra bukkantak, eszmei értékük hétszázötvenezer fo
rint.

Augusztus 4-én 9 órakor dr. Bolcsik Zoltán alezredes.a váci 
rendőrkapitányság vezetője ünnepélyes keretek között tíz-tíze
zer forint jutalmat adott át a fiúknak.

Repellik József
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Ha magamat védem, másokat is védek
Ötéves az aszódi Polgárőrcsoport

Hivatalos tartalmú, de kedves hangvé
telű meghívást kaptam július 15-re, a vá
rosi Polgárőrcsoport vezetőjétől, Szeno- 
ráczki Ferenctől. Mivel többször is meg- 
ígértette velem, hogy személyesen is ott 
leszek, így semmiképp nem térhettem ki 
a meghívás elől. S végtére egyáltalán 
nem bántam meg.

A 19 órai kezdetre valamennyien 
együtt voltak már a csoport tagjai, s a 
meghívott vendégek egyaránt. Nem kis 
meglepetést okozott Vankó Magdolna 
országgyűlési képviselő és képviselőtár
sa: Szabó Zoltán megjelenése, akik az 
új parlament első üléséről érkeztek a Pol
gárőrcsoport megalakulásának ötödik év
fordulójára rendezett ünnepi értekezletre.

Mint ilyenkor szokás, a program az el
múlt évek számbavételével kezdődött. 
Szenoráczki Ferenc többek között el
mondta, hogy öt évvel ezelőtt Dinnyés 
László akkori művelődésiház-igazgató 
és Bagyin József polgármester kezdemé
nyezésére kezdték szervezni a csoportot. 
Az tette indokolttá a döntésüket, hogy a 
rendszerváltás miatt lökésszerűen emel
kedett a bűnözési hullám. S ez érezhető 
volt Aszód közbiztonsági érzetében is. 
Csak érdekességként említette meg a 
csoportvezető, hogy kezdetben kevés al
kalommal járőröztek együtt a helyi ren
dőrőrs rendőreivel együtt Azonban az 
idő végleg igazolta létjogosultságukat, 
így mára már rendszeressé vált a közös 
ellenőrzés.

Mivel előre meghatározott útvonalon, 
a szigorú előírásoknak megfelelően jár
ják Aszód utcáit óhatatlanul szóba ke
rültek az anyagi gondok is. Hiszen a Pol
gárőrcsoport tagjai a saját autóikkal lát
ják el a járőrözést Ha bármi rendel
lenességet tapasztalnak, azt rögtön jelen
tik rádiójukkal az őrsre. A szolgálatuk 
22 órától hajnali 3 óráig tart. Ennek vé
geztével leadják a rádiót s aztán aki ép
pen a kocsijával van, hazaszállítja a töb
bieket. Szó ami szó: nem könnyű a szol
gálat. Éppen ezért kénytelenek voltak 
megválni több polgárőrtől is, fegyelme
zetlenségük miatt. Ám akik az előíráso
kat maradéktalanul betartották, s meg
szerették ezt a fajta szabadidős tevékeny
séget azok szétválaszthatatlan közösség
gé kovácsolódtak. Sőt családtagjaikon 
keresztül gazdagabbá, színesebbé vará
zsolták magánéletüket is. Kell-e jobban 
bizonygatni ennek az elvnek az érvénye
sülését az elmúlt öt év alatt többször is 
voltak Püspökszilágyon egy- és kétnapos 
családi kiránduláson. Hála Sztán István 
ezredes úr felajánlásának.

-  A mi munkánk nem fogja megvál
tani a közbiztonságot -  összegezte meg
állapításait Szenoráczki Ferenc. Azonban 
rögtön hozzátette: -  Ennek ellenére biz
tosak vagyunk, hogy tevékenységünk ré
vén sokat javult városunk bűnügyi hely
zete, állampolgáraink biztonságérzete. 
Természetesen ezeket csak a rendőrség
gel együtt jelenthetjük ki, hiszen nekünk 
nem célunk a profik áldozatos munkáját 
átvállalni, illetve azt felváltani.

E rövid eszmefuttatás után sor került 
az elmúlt időszak eredményeinek az 
összegzésére. Kiderült, hogy a tej drasz
tikus drágulása miatt többször is próbál
koztak autóval tejet lopni az ABC kisá- 
ruházak elől. Hála a polgárőrök ébersé
gének végre sikerült fülön fogni a tolva
jokat. Az autófeltörés, az autólopás, s a 
benzinleszívás már nemcsak a fővárosi
akat sújtja, hanem más városok, falvak 
gépjármű-tulajonosait is, így az aszódia
kat is. Az anyagi káron túl szinte felmér
hetetlen a jogos bosszúság. Szerencsére 
egyre gyakrabban sikerül elejét venni 
ezeknek a malőröknek. Emlékezetes ma
radt számukra egy ámokfutó megfékezé
se. Vissza-visszatérő gond a közleke
désrendészetnek az éjjeli tábladöntöge- 
tók garázdálkodása. Ugyan néhányukat 
már lefülelték, de a rongálásoknak csak 
nem akar vége szakadni.

A rendőrséggel együtt tetten érték azo
kat a fiatalokat is, akik az újonnan fel
épült OTP előtti padokról szép díszgöm
böket tördeltek le. Lakossági bejelentés 
alapján szintén a rendőrséggel együtt 
fogták el azokat a fiatalokat, akik Aszód 
és Bag között a Galga-hídon "hídpénzt" 
követeltek az arra járóktól. Sőt egyszer 
sikerült még egy erőszakos nemi közö
sülésre irányuló támadást is elhárítaniuk. 
Joggal könyvelhetjük el, mindenféle ér
telemben sikeres volt eddig az aszódi 
Fesztivál. Az ottani közbiztonsághoz je
lentős mértékben járultak hozzá a ren
dőrséggel együtt a polgárőrök is, hiszen 
a rendezvény mindegyik napján éjjel
nappal folyamatos ügyeletet tartottak a 
számukra felállított külön sátorban.

Milyen szép, milyen emlékezetes a 
már hagyománnyá vált Szabadság téri 
katonai eskütétel! S talán már nem tudó
sítói közhely: de a közrend védelmében 
(a társszervek mellett) a Polgárőrcsoport 
tagjai is kivették a részüket

Az 1991-es esztendő egyébként igen 
emlékezetessé vált a csoport életében, hi
szen ekkor alakult meg a gyengébb nem 
kifejezett kérésére a női csoport. Hiába 
nők, a napi feladatokat ugyanúgy el kell

látniuk, mint a férfiaknak. Mára már a 
gyakorlat igazolta őket. Mert bizonyos 
dolgokat sokkal precízebben látnak el, 
mint a férfi kollégáik. Szenoráczki Fe
renc is megerősítette: valami csoda, sőt 
tehetségük révén úgy irányítják az ottho
ni dolgaikat, hogy a családi problémák 
nem tükröződnek a közös munkában, 
összetartozásuk erejét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a kezdeti 6 fő, má
ra tízre gyarapodott Természtesen a cso
portvezető beszélt a hiányosságokról is. 
Azonban ez annyira szakmai jellegű volt 
hogy ezúton kérem a Tisztelt Olvasók 
elnézését, amiért nem sorolom fel ezeket

-  Végső összegzésként bátran kijelent
hetem: amit vállaltunk öt évvel ezelőtt 
azt tisztességgel, becsülettel láttuk el -  
fejezte be mondanivalóját a csoportveze
tő.

A meghívott vendégek közül elsőként 
Bagyin József polgármester köszöntötte 
a polgárőröket. Mondanivalójában meg
erősítette Szenoráczki Ferenc befejező 
gondolatainak a tartalmát Külön is ki
emelte: példamutató dolog, hogy napja
inkban van olyan közösség, amely haj
landó áldozatot hozni szabadidejét felál
dozva a városért. De külön köszönetét 
fejezte ki a csoporttagok családjainak is. 
Bizonyára mindenki belátja, hogy egy 
nagyobb közösséget csak lelkes, becsü
letes, mindenre, és főleg mindenkire oda
figyelő személyiség irányíthatja eredmé
nyesen. A dicséret szavai Szenoráczki 
Ferencet illették, akinek az önkormány
zati képviselőtestület nevében díszokle
velet nyújtott át a következő tartalom
mal:

"Aszód Város önkormányzat köszö
netét fejezi ki a városi polgárőrcsoport 
szervező és alapító tagjának, és alapítása 
óta a vezetőjének, a város közbiztonsága 
érdekében végzett áldozatos munkájáért 
Önmagának, a köz javára, politikamen
tesen. A csoport irányításával, szervezé
sével, a rendőrökkel végzett munkája, a 
környező települések polgárvédelmi cso
portjaival való együttműködése lehetővé 
tette a közbiztonság megerősödését"

Vankó Magdolna országgyűlési kép
viselő büszkén vallotta magát aszódinak.

-  Mindenkinek a saját városa a leg
kedvesebb, a legszebb. Kérem továbbra 
is vigyázzanak rá! Magam az Emberjogi 
Bizottságban tevékenykedek. Néhány 
órával ezelőtt felelős személyek kijelen
tették: a mi rendőrségünk polgárbarát te
vékenységű. Én kiegészíteném még: 
nemcsak a rendőrség az, hanem a pol
gárőrség is .
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Tóth János rendőrtiszt, az aszódi Ren
dőrőrs vezetősége nevében fejezte ki kö
szönetét Köszöntője kezdetén humoro
san jegyezte meg rendhagyó ismerkedé
süket a polgárőrökkel. Ugyanis a járőrö
zés kezdetén sokáig nézegették éjszaka 
a csoport tagjai az egyik kirakatot, akik
ről a rendőrök azt hitték: ki akarják ra
bolni. Ám az elmúlt öt év méltán bizo
nyította: a humoron túl igenis kemény 
megpróbáltatásokkal teli időszak volt. 
Rendőrségünk szívből kívánja: a polgá
rok érezzék, ő értük szolgálunk.

A fél évtizedes évforduló alkalmából 
végre sor került az emléklapok kiosztá
sára is. Emléklapot, s könyvjutalmat kaptak: 

Farkas Ferenc rendőrtiszt 
Dudás István rendőrtiszt 

Stefanik István alapító tag 
József Ferenc alapító tag 
Vladár László alapító tag

Többet tenni a
Július 1-től a Városi Könyvtárnak új 

vezetője van Sáhóné Bordás Éva sze
mélyében. Megbízatása öt évre szól, gon
doltam, felkeresem egy riport erejéig... 
Elmentem a könyvtárba, és épp Éva jött, 
hogy megkérdezze, miben segíthet.. Hát 
segíthet -  mondtam - , de nem könyvet 
kölcsönözni jöttem, hanem gratulálni 
szeretnék! -  Zavarba jö tt én meg gyor
san hozzá is tettem a "riport-ügyet". 
Készségesen állt rendelkezésemre!

-  Az, hogy a pályázatot megnyerted 
nagyon kellemes dolog, de ezzel sokkal 
több munka szakadt a nyakadba...

-  Ezzel a "többmunkával" akarom ki
csit átvarázsolni a könyvtárat. Céljaim 
és terveim pályázatomban is szerepeltek. 
Rengeteg mindent szeretnék, ami nem ke
vés pénzzel jár...

-  Vágjunk bele!
-  Jó! Ami csodálatos dolog: a tervek 

szerint a Városi Könyvtár két év múlva 
nagyobb, tágasabb, méltóbb helyre köl
tözik (volt Művelődési Ház), a polcokat 
igy kényelmesen, elérhetően meg lehet 
majd közelíteni, tágasabb lesz az olvasó
tér. Sok könyvtári tagnak nyújtana segít
séget egy fénymásoló, bővíteni szeretném 
az információs szolgáltatásokat: vonat
ás buszmenetrend, nyitva tartások, szín
házjegy-árusítás -  ezt is igénylik az em
berek! Rendezvényeknek adhatna otthont 
a könyvtár (ünnepi könyvhét, irodalmi 
est, slb.), mindent meg kell tenni azért, 
hogy a könyvtár kikerülhetetlen legyen 
az emberek számára!!! A Városi Könyv
tárnak jó kapcsolatot kell kiépítenie az 
oktatási intézményekkel, a Művelődési 
Házzal, múzeummal, önkormányzattal, 
társadalmi egyesületekkel, civil közössé
gekkel: egyszóval MINDENKIVEL!

Zsigri József alapító tag 
Hatvani Zsolt alapító tag 

Csobán Tibomé alapító tag 
Búzás István alapító tag 

Pardi Lászlóné alapító tag 
Csobán Tibor alapító tag 

Tóth János rendőrtiszt 
Tresó Tibor rendőrtiszt 
Szűcs László rendőrtiszt 

Csakúgy az örökös szponzorok is: 
Laukő József kiscsoportvezető 

Dropp Gábor 
Sztán István ezredes 

Végül a többi szponzor:
B arlai Gyula 

Mertán József
Mertán Józsefné (Móni Foto) 

Kiss Ildikó 
Fodor Miklós 
Búzás István 
Kovács Péter

Farkas Imre és neje 
Laukó József 
Bartha János 
Vörös László

De szerény jutalmat kaptak azok is, 
akik a rendezvényeken kiemelkedő mun
kát végeztek:

Molnár József 
Kvaka István 
Nagy Lajosné 
Budai István

A díszvacsorát megelőző baráti be
szélgetésen új tagokat is avattak: Gál Ta
más, Gál Viktor, Varjú József, Zsámboki 
Péter személyében. A 14, illetve a 16 
éves Gál testvérek nemrég még csak hal
lomásból tudtak a csoport létezéséről. 
Bár szüleik nem ellenezték belépésüket, 
de azért egy kicsit féltik őket majd, ha 
szolgálatba mennek.

Kovács István Csaba

kultúra szolgálatában a városért
-  Ha ez létrejön, akkor rengeteg ada

tot, iratot, kell feldolgoznotok!
-  Fejlődik a világ, a könyvtár is fe j

lődhetne egy számítógép erejéig, mert ha 
a közeljövőben nem, akkor mikor kap
csolódunk be e rendszerbe? A munkánkat 
sokban megkönnyítené, az olvasókét úgy
szintén!

-  A  terveket miből lehet megvalósítani?
-A z  évi költségvetésből fedezzük a be

szerzett könyvek, folyóiratok, dokumen
tumok, s az egyre dráguló energiaszol
gáltatás kiadásait. S hogy miből valósít
hatók meg a tervek? Létre kell hozni egy 
alapítványt!

Fontos: -  a meglévő tárgyi feltételek, 
lehetőségeink kihasználása,

-  bekapcsolódni az országos projektbe 
(közművelődési pályázatok),

-  folyamatos könyvikönyvtár propa
ganda,

-  vállalatok, vállalkozók megnyerése,
-  ésszerű takarékosság, új szemléletű 

gondosság.
Vannak nyitott kapuk: lehetne olvasó

tábort szervezni, ami a lényeg: megsze
rettetni már gyerekkorban a könyveket, 
az olvasást, hogy az élményt nyújtson 
egész életünk folyamán, s hogy bekerül
hessünk egy csodálatos birodalomba!

-  Én is így vagyok ezzel, sőt rájöttem, 
hogy ennek a könyvbirodalomnak illata 
is van -  sokszor megszagolgatom egy- 
egy könyv lapjait a könyvesboltban. 
Vonz! Ami tankönyveimre sokszor nem 
jellemző... lehet hogy rosszul csinálom? 
És hogy is van az a kívánságlista dolog?

-  A könyvtárban elhelyezünk egy do
bozt KÍVÁNSÁGLISTA felirattal. Ide le
het bedobni olvasóinknak a könyvtárral 
kapcsolatos kívánságaikat. Ez amolyan

közvélemény kutatás lenne, segítené mun
kánkat, megismerhetnénk az igényeket, 
igyekeznénk teljesíteni!

-  Tudom, hogy ez nem Dévényi Ti- 
bor-féle Három kívánság, de én nagyon 
belelkesedtem! Azt kívánom, hogy a ter
vek, álmok valóra váljanak!

Varga Mária

A KÖNYVTÁR 
HÍREI

Köszönjük megértésüket a könyvtár 
zárva tartása miatt. Az egészségügyi 
meszelés és a nagytakarítás után 
szeretettel várjuk ismét olvasóinkat. 
Nyitva tartásunk augusztus 8-tól 
megváltozott.

A központi könyvtár 
Hétfő 10-12 óráig 13-17 óráig
Kedd 10-12 óráig 13-17 óráig
Szerda -  -
Csütörtök 10-12 óráig 13-17 óráig
Péntek 10-12 óráig 13-17 óráig
Szombat 9-12 óráig,
a lakótelepi könyvtár 
Hétfő 13-17 óráig
Csütörtök 13-17 óráig tart nyitva. 
Várjuk olvasóink kívánságait, ész
revételeit és javaslatait a könyvtár 
szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezek 
segítik munkánkat Úgy gondolom, 
hogy olvasói közreműködéssel ered
ményesebbé tudjuk tenni a tanulást 
a művelődést és a szórakozást.

Sáhóné Bordás Éva
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KATONAI
F /

BÚCSÚ

Aszód Város Helyőr
ségparancsnoksága a Honvéd Mű
vészegyüttes kezdeményezésére 
1994. szeptember 3-án első ízben 
helyőrségi (katonai) búcsút rendez. 
A programok keretén belül feleleve
nednek majd a régi bevonuló és le
szerelő katonai hagyományok tánc
cal, énekkel, mulatsággal fűszerezve.

Az egész napos esemény főrende
zője Novák Ferenc úr, a Honvéd 
Művészegyüttes Kossuth-díjas kore
ográfusa.

Szeretnénk, ha ezen a napon a 
Galga mentén - és távolabb is - élő, 
dolgozó együttesek, hagyományőr
ző csoportok, szólisták és alkotómű
vészek is bemutatkoznának, önálló 
és egy koreografált közös műsorral.

Rendezvényünket Aszódon ha
gyományteremtőnek, a honvédségen 
belül példamutatónak szánjuk.

Tervezett programok:

Galga mente településein zenés éb
resztő
Regrutabúcsúztató (hagyományok 
felelevenítése a laktanyában)
Kb. 11 órától a Fesztivál téren foly
tatódik a program.
A Galga mente településeinek ha
gyományőrző csoportjainak műsorai 
Népművészek kiállítása és vásár 
Gyermekprogramok 
Táncház
19 órától A helység kalapácsa - a 
Honvéd Művészegyüttes előadásá
ban
22 órától tűzijáték 
Folyamatosan BÜFÉ és melegkony
hai étkezés
Részletes programok augusztus 20- 
a után plakátokon, illetve az újsá
gokban.

Természetesen... anyatejjel!
...ez állt a meghívón, amit Rú

zsom Szilvia egészségügyi védőnő
től kaptam. Szilvia nem kisebb dol
got, egy hatórás rendezvényt szerve
zett augusztus elsejére az Anyatej 
Világnapja alkalmából.

"Megjelenésére feltétlenül számí
tunk!” - így szól az utolsó mondat, 
mégis mikor a kezdésre megérkez
tem, Szilvia bánatos tekintetével ta
lálkoztam! Talán 4-5 anyuka volt a 
meghívott közel 200 helyett, később 
ez a szám felszaporodott 15-20-ra. 
A kezdési időpont így eltolódott ki
csit, reménykedve vártuk, hátha ér
kezik még néhány vendég - leg
alább... Miért van az, hogy megint 
az villan be az agyamba: - Tessék 
mondani, érdemes az aszódiaknak 
valamit is szervezni? Azért a kezdeti 
nehézségek ellenére igen jól alakul
tak a továbbiak!

Rúzsom Szilvia és Bagyin József 
polgármester köszöntő-bevezető 
szavai után Szilvia előadását hall
gathattuk "A szoptatás öröme" cím
mel. Ezt követően a jelenlévő anyu
kák tapasztalataikat mondták el a 
szoptatással kapcsolatosan, egy kis 
"kerekasztal-beszélgetés" kereté
ben. Mivel elég meleg volt az idő, 
s a jelenlévő pici babák éhesek vol
tak, izegtek-mozogtak, szünetre ke
rült sor, akinek kedve volt, fogyaszt
hatott a szendvicsekből, a fantaszti
kusan finom pogácsából és a kellő
képp lehűtött üdítőkből. Egyszóval 
kellemes volt! A szünet után dr. Ra- 
zsovitz Péter szülész-nőgyógyász 
szakorvos tartotta meg előadását a 
szoptatás alatti fogamzásgátlásról, 
majd válaszolt a hozzá intézett kér
désekre, ezt követte dr. Gesztesi 
Stefánia gyermekorvos. Az újszü
lött csecsemő helyes táplálásáról be
szélt. Volt tombola, kis ajándékok, 
kiosztásra került a Hogyan szoptat
tál édesanyám pályázat első díja. (A 
beérkezett 1 vers, 1 próza, képek és 
agyagfigurák készítői könyvjuta
lomban részesültek, ugyanígy a ba
bafotók beküldői.) A fődíjat, 500 fo
rint értékű könyvutalványt a Piros 
Pacsirta című kép alkotója kapta, a 
napközben leadott szavazatok alap
ján a közönségdíjas Rigó Edina ver
se lett.

Azt hiszem, aki részt vett ezen a 
rendezvényen kellemesen kikapcso

lódott, ajándékokkal és tapasz
talatokkal gazdagodott. Ez volt tehát 
az Anyatej Világnapja Aszódon!

Mindez nem jött volna létre, ha: 
Rúzsom Szilvia meg nem szerve
zi!!!

A rendezvény támogatói: Aszód 
Ifjúságért Alapítvány, Magyar Vé
dőnők Országos Egyesülete, Vécsey 
Károly Helyőrségi és Városi Műve
lődési Ház, Dropp és Társa Bt., Ba
bakelengye, Baba-Mama bolt, Fodor 
Miklós, Szűcs Tibor, Marika virág
bolt, CD-COM Számítástechnikai 
Bt. Köszönjük dr. Razsovitz Péter 
és dr. Gesztesi Stefánia előadásait, 
Pardi Lászlóné és az iskolás lányok 
segítségét! Köszönjük, hogy elfo
gadták a meghívást a Polgármesteri 
Hivatalból, hogy eljöttek a környék 
védőnői, egészségügyi dolgozói, 
Kovács Ferencné, a bölcsőde veze
tője, a könyvárus is támogatta a ren
dezvényt, s köszönet mindazoknak 
a mamáknak, babáknak, gyerekek
nek, pályázóknak, akik részt vettek 
e rendezvényen!

Va Ma

Utazás ’94
Megfejtés

11. sz. kép
21. Szent Vencel lovasszob
ra áll a prágai Nemzeti Mú
zeum előtt.
22. IV. Károly alapította a Ka- 
rolinumot (Károly Egyetem), 
1348-ban.

Helyes megfejtést küldött 
be:
Nagyné Benedek Éva Aszód, 
Falujárók u. 5/23.
Czene János Aszód, Falujá
rók u. 5/21.
Eperjesi Ernőné Aszód, Hat
vani u. 7.
Bartók Jánosné Aszód,
Bethlen u. 26.
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Ecsetek és festővászon
Magyarországon van egy régi -  "jó" 

-  szokás: a tehetséges embereket el
nyomják, nem engedik kibontakozni. 
Addig-addig megy ez ajáték, míg -  jobb 
esetben -  a TEHETSÉG kiutazik kül
földre, idegenben szerzi meg a neki mél
tán kijáró sikert, elismerést! Nem kell 
megerőltetni magunkat, hogy jő néhány 
nevet felsoroljunk, akik hasonló cipőben 
jártak és külhonban szereztek maguknak 
nevet S mi évek múltán sem tanultuk 
meg, hogy a tehetséget meg kell becsül
ni! De tanulni sose késő!

Grózsmik Melinda aszódi tinilány -  
2. osztályos gimnazista lesz -  kissé meg 
is lepődött, amikor elmondtam, miről 
szeretnék vele beszélni. Eltelt pár hét mi
re igent mondóit a "hobbijával" kapcso
latos riportra.

Ő is egy tehetség. Szerencsére mögöt
te állnak a szülei és segítik őt! Eddig 
nem volt oka panaszra, hogy beléfojta- 
nák tehetségét...

-  Már az óvodában is szerettem raj
zolni, társaimhoz képest ügyesebben, 
legalábbis ezt mondták az óvónők. Ki
színeztem a mesekönyvem csak megraj
zolt képeit, de nem ákom-bákom módra, 
hanem szépen, szabályosan, ki nem men
tem a vonalon. Azt hiszem elég korán

megragadott a színek és a rajzolás sze- 
retete. Harmadikos vagy negyedikes le
hettem amikor 3. helyezést értem el egy 
kerületi versenyen. A munkát a Gödöllői 
Tűzoltóságra kellett leadni, a téma is tűz
zel kapcsolatos volt. Ekkor a rajztanárom 
Czifra Erzsiké néni javasolta, hogy járjak 
valahová tanulni, ahol tovább fejleszthe
tem magam, mert van hozzá érzékem. 
Aztán mégis elhúzódott a dolog 6-7.-es 
koromig. Apukám a Fiúnevelő Intézet
ben kezdett dolgozni, ott találkozott 
Barlay Béla bácsival. Aztán Béla bácsi 
elkezdett velem foglalkozni, éreztem 
hogy fejlődök. Ezért aztán 8. után jelent
keztem a képzőművészeti szakközépis
kolába.

-  Talán itt ért egy kis visszavetés, egy 
kis csalódás?

-  Mindenütt számolni kell a protekci
ósokkal, itt is. Nekem mindenesetre nem 
volt, így lettem aszódi gimnazista. Elke
serít az, hogy olyan emberek is felvételt 
nyertek abba az iskolába, akiknek nincs 
érzékük, s talán mivel ez előbb-utóbb ki
derül, félbehagyják az iskolát De hát a 
protekció az protekció, én nem akarok 
így bekerülni egy iskolába.

-  Béla bácsihoz azóta is szorgalmasan 
jársz?

-  Természetesen. Sajnos most maradt 
el az órám, mert beteg lett Béla bácsi és 
kórházba vitték. De remélem hamar erőre 
kap! Na meg én is megyek táborba, töb
bek között pont a hobbimmal kapcsola
tos táborba.

-  Hogy szereztél erről a táborról tudo
mást és hol lesz?

-  Nyertem! Az Országos Rajzpályá
zatra beküldtem egy munkámat és kide
rült, hogy helyezést értem el. A munkák 
Gyöngyösön voltak kiállítva, az enyém 
is közöttük volt Nagyon feldobott pláne 
amikor kiderült, hogy a jutalomtábor Dá
niában lesz! Nagyon készültem! Aztán 
jött egy levél, hogy sajnos mégiscsak 
Magyarhonban lesz a tábor. Kicsit elke- 
nődtem, de ezt is alig várom. Mikor meg
érkezett a levél, hogy a Junior Art Ala
pítvány szeretettel vár a Markazi-tó mel
lett lévő táborba, máris csomagoltam 
volna!

-  Remélem, nagyon jól fogod érezni 
magadat a táborban, s az élménybeszá
molódat megosztod majd velünk. Még 
megkérdezem: milyen képet festettél 
utoljára?

-  Tájképet. Ez egyben csodálatos és 
megnyugtató!

Varga Mária
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LAPZÁRTA: 
MINDEN HÓ 

18- A .

Tisztelettel köszönjük mind
azoknak, akik fiunk temetésén 

jelen voltak és együtt
érzésükkel enyhíteni igyekez

tek fájdalmunkat.

Molnár Boldizsár és családja

K E R T E S  C S A L Á D / 
H Á Z  E L A D Ó .

Aszód,
Dobó Katalin köz 2.
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Danis kontra Dr. Jólesz
Jegyzőkönyv
Készült Aszód Város Polgármesteri Hivatal hivatalos he

lyiségében 1993. december 1-én.
Jelen vannak: Danis Miklós Aszód, Rákóczi u. 14/a fel

jelentő.
Aranyos Judit ig. ea.
A mai napon idézés nélkül megjelent hivatalomnál Danis 

Miklós és az alábbiakat adja elő:
Tegnap este 9 óra felé Danis Miklós sógornője hívta dr. 

Jólesz Józsefet telefonon, hogy beteg az édesanyja jöjjön ki, 
de a telefont nem vették fel a doktor úr lakásán.

Ezután személyesen keresték dr. Jólesz Józsefet otthon, 
a csengetésre nem jött kis senki a házból, a lakásban vilá
gosság volt, a doktor úr kocsijai (2 autó) állt az udvaron, 
amiből a feljelentő arra következtetett sógornőjével együtt, 
hogy az orvos otthon volt.

Ezután kénytelenek voltak Izabella doktornőt keresni, de 
ő nem vette fel a telefont otthon, mert ügyeletben volt (va
lószínűleg betegnél), ezután hívták fel a Bodó doktor urat, 
közben a mentő is ki lett hívva, a mentő és a Bodó doktor 
úr is megérkezett.

A Bodó doktor úr súlyosnak ítélte a beteg helyzetét, kór
házba került a beteg.

Ez Jólesz doktor úr nem első esete a családdal, hogy 
hívásra nem megy ki beteghez, nyáron nevezett sógornője 
is beteg lett, hívták Jólesz doktort bizonyos idő múlva jött 
ki, a család kérésére utalta be a sógornőt a kórházba, a kór
házban kivizsgálás után elmondták, hogy a nevezett súlyos 
beteg.

Jólesz doktor visszaél az emberek bizalmával.
Kérem a Hivatalt, hogy az ügyet sürgősen vizsgálják ki.

Gödöllői Városi Bíróság
4. P. 20197/1994/3.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Gödöllői Városi Bíróság - dr. Szőke Pál ügyvéd által 

képviselt dr. Jólesz József (2170 Aszód, Arany J. u. 3. sz. 
alatti lakos) felperesnek - a személyesen eljárt Danis Miklós 
(2170 Aszód, Rákóczi u. 14/a. sz. alatti lakos) alperes ellen 
jó hírnév sérelmének megállapítása iránt indított perében 
meghozta a következő

ítéletet:
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül nyi

latkozattal adjon elégtételt a felperesnek.
Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fi

zessen meg a felperesnek 7000,- (hétezer) Ft perköltséget a 
felperest képviselő ügyvédi irodának (ügyintéző dr. Szőke 
Pál ügyvéd).

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy felhívásra fizessen 
meg az államnak 7000,- (hétezer) Ft illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 
fellebbezésnek van helye a Pest Megyei Bírósághoz, melyet 
a Gödöllői Városi Bíróságon írásban 3 pl-ban kell benyúj
tani.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség vi
selésére, vagy összegére, a meg nem fizetett illeték vagy az 
állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, 
csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel 
vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos vagy csak 
az ítélet indokolása ellen irányul a II. fokú bíróság a felleb
bezést tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben a felek a 
fellebbezésben a fellebbezés tárgyaláson történő elbírálását 
nem kérték.

A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett 
közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli el
bírálását kérhetik.

Indokolás:
A bíróság a tárgyalás adatai alapján a következő tényállást 

állapította meg:
Á felperes Aszódon családi orvos. Az alperes aszódi la

kos, anyósa családi orvosa a felperes vo lt
1993. nov. 30-án este 9 óra körül az alperes beteg anyó

sához kívánta kihívni a felperest, de a felperes sem a telefont 
nem vette fel sem ajtót nem nyitott a csengetésre. A lakásban 
égett a villany, és a felperes gépkocsija az udvaron parkolt,

ebből az alperes arra következtetett, hogy a felperes otthon 
tartózkodik és szándékosan nem nyit ajtót.

A felperes ezen a délutánon szabad volt, az ügyeletes 
orvos dr. Lóska Izabella volt, erről a tényről a felperes la
kásának ablakában tábla tájékoztatta a betegeket.

Az alperes 1993. dec. 1-én a Polgármesteri Hivatalban 
bejelentést tett a fentiekről. Panaszát az alperes azzal zárta, 
hogy "Jólesz dr. visszaél az emberek bizalmával."

A bejelentést tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselőtestü
let előtt ismertették.

A felperes keresetében az alperest nyilatkozattal történő 
elégtétel adására kérte kötelezni, tekintettel arra, hogy az 
alperes állítása jóhímevét sérti. Kérte továbbá 1 Ft kártérítés 
megfizetésére kötelezni az alperest.

Á felperes keresetében előadta, hogy a kérdéses időben 
szabadnapos volt, így nem tartózkodott otthon. A villanyt 
ilyenkor is szándékosan égve hagyja. Az ügyeletes orvos 
személyéről információs tábla tájékoztatta a betegeket.

A felperes állította, hogy az alperes fenti kijelentése sérti 
a jóhímevét, ezért a Ptk. 78 pár. /2/ bek-re hivatkozással a 
Ptk. 84 pár. /1/ bek. c. pontja alapján kérte, hogy az alperes 
kérjen bocsánatot a felperestől és a Ptk. 84. pár. / I / bek. e. 
alapján kártérítést fizessen.

A z  alperes a kereset elutasítását kérte.
Nem vitatta az alperes, hogy a jegyzőkönyvben foglalt 

állításokat tette a felperesre vonatkozóan, és azt is elismerte, 
hogy nem győződött meg arról, hogy a felperes otthon tar
tózkodik-e vagy sem.

Ennek ellenére elégtétel adására nem vállalkozott.
A bíróság a felperes keresetét részben alaposnak találta.
A Ptk. 78 pár. 121 bek. szerint: "A jóhímév sérelmét jelenti 

különösen, hogy valaki más személyre vontkozó, azt sértő, 
valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben 
tüntet fel."

Az orvos jóhímevéhez hozzá tartozik betegeivel való kap
csolata, az irányában megnyilvánuló bizalom kezelése.

Az alperes bejelentése egészében azt sugallja, hogy a fel
peres szándékosan nem akarja ellátni a rászoruló betegeit, 
s utolsó mondata mely szerint a felperes visszaél az emberek 
bizalmával megvalósítja a fenti törvényi tényállást

Erre tekintettel a bíróság a Ptk. 84 pár. /1/ bek. c. pontja 
alapján kötelezte az alperest, hogy nyilatkozattal adjon elég
tételt a felperesnek.
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A Ptk. 84 pár. / I /  bek. e. pontja szerint a személyhez 
fűződő jogában megsértett fél kártérítést követelhet a polgári 
jogszabályai szerint

Ez a törvényhely utalást tartalmaz a polgári jog kártérí
tésre vonatkozó szakaszaira, a Ptk. 339 par.-ra illetve a Ptk. 
354 par.-ra. Mindkét törvényhely szerint a tényleges kár 
megtérítésének van helye, kártérítés a polgári jog szabályai 
szerint csak akkor jár, ha van kár, ha a jogellenes magatartás 
következményeképpen valamilyen hátrányos eredmény ki
mutatható.

Jelen esetben a felperes ilyenre nem is hivatkozott, ezért 
ezt a kereseti kérelmét a bíróság elutasította.

A Pp. 78 pár. /1/ bek. alapján kötelezte a bíróság az al
perest a felperes részéről felmerült perköltség viselésére.

A bíróság észlelte, hogy a perben felmerült illeték 9000 
Ft a módosított 1990. évi XCII tv. 39 pár. /3/ bek. a. pontja 
alapján, míg a felperes ugyanezen tv. 42 pár. /1/ bek. a. 
pontja alapján rótta le az illetéket A különbözet megfizeté
sére a bíróság a fentiek szerint az alperest kötelezte.

Gödöllő, 1994. július 8.

dr. Ölvedi Gyöngyi sk. 
bíró

Polgármesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér
Dr. Jólesz József háziorvos, az AMEDIK Szövetkezet tagja
Aszód, Arany J. u. 3.
FELJEGYZÉS
A mai napon kaptam meg Polgármester úrtól Danis Miklós ellenem 
irányuló feljelentéséről szóló jegyzőkönyvet Válaszom - kérem, 
hogy a képviselőtestülettel szíveskedjenek olyan részletességgel is
mertetni, mint a feljelentést - az alábbiakban:
A kérdéses nov. 30-i nap kedd volt és aznap délutántól - mint 
kedden és csütörtökön rendesen - dr. Lóska I. volt ügyeletes, ez 
lakásomnak Arany J. utcai ablakában jól látható módon ki volt írva. 
(El kell gondolkodnom azon, vajon nem terhel-e a feljelentő csa
ládjából senkit felelősség azért az időveszteségért, amit azzal okoz
tak, hogy hiábavaló kísérletezéssel töltötték az időt, ahelyett, hogy 
az ügyeletes orvost hívták.)
Amint a jegyzőkönyvből kiderül: "Ezután kénytelenek voltak az 
Izabella doktornőt keresni, de ő nem vette fel a telefont otthon, 
mert ügyeletben volt..."
Az eddigiekhez annyit, hogy az üyen összevont ügyeleti rendszer 
valóban lehetővé teszi, hogy az orvos ne legyen stresszben évtize
deken át nap, mint nap 24 órán keresztül, és ha nem ügyeletes, nem 
köteles rendelkezésre állni - ha nem veszi fel a telefont, vagy nem 
nyit ajtót, nem köteles tudomást szerezni semmilyen esetről. Ha 
nem ügyeletes, de felveszi a telefont, vagy ajtót nyit, és tudomást 
szerez egy hívásról, akkor már az orvos büntetőjogi felelősségének 
tudatában dönt arról, hogy ellátja-e a beteget vagy sem.

Hát még, ha otthon sincs! Én a kérdéses időpontban mégcsak Aszó
don sem tartózkodtam, és nem tartom szerencsésnek, hogy jelenlé
temre a lakásban égő villanyról (melyet betöréstől tartva - mint 
mások is - gyakran égve hagyok), vagy az udvaron, vagy ház előtt 
álló autóról következtessenek (lakásomat ugyanis gyalog is, más 
autóján is el tudom hagyni).
Kérem Önöket, hogy ismételten tudatosítsák a lakossággal, hogy 
az a szó, hogy háziorvos, nem jelenti azt, hogy nem fordulhatnak 
az ügyeletes orvoshoz, aki kb. 50%-ban az ő háziorvosuk. Általában 
hétfőn és szerdán dr. Jólesz, kedden és csütörtökön dr. Lóska az, 
akit délután és este keresni kell, de a kellő tájékoztatás mindig ki 
van írva a két háziorvos lakásán és a háziorvosi rendelő ablakában. 
A jegyzőkönyv utolsó előtti bekezdése eléggé logikáüan, inkább 
nevetséges:
"Ez Jólesz doktor úr nem első esete a családdal, hogy hívásra nem 
megy ki beteghez, nyáron nevezett sógornője is beteg lett, hívták 
Jólesz doktort bizonyos idő múlva jött ki..." Ehhez nem fűzök kom
mentárt Azt pedig, hogy mennyire volt indokolt a hívás és a kór
házba utalás sürgőssége, döntse el Danisné - hiszen eredetileg is ő 
döntötte el.
Az utolsó kitételt - "Jólesz dr. visszaél az emberek bizalmával" - 
csak így egyszerűen, becsületsértőnek tartom, és amiatt magánjogi 
eljárást kezdeményezek.
Tisztelettel 
Aszód, 1994. jan. 4.

dr. Jólesz József

MEGHÍVÓ
Aszód polgárait szeretettel hívjuk 1994. szeptem
ber 4-én délután 4 órakor az evangélikus temp

lomban tartandó tanévnyitó istentiszteletre és ün
nepélyre, mellyel újra nyílik az evangélikus gim

názium Aszódon.

MEGHÍVÓ

Aszód polgárait szeretettel hívjuk 1994. augusz
tus 21-én délután 4 órakor az evangélikus temp
lomban és a templom melletti gimnáziumi terüle
ten az ú j gimnázium alapkövének elhelyezése al

kalmából tartandó ünnepélyre.
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Gáztájékoztató

A KÉPVISELŐI MEGBÍZÁS ÁTADÁSA
Kolesza János az 5. sz. választókerület választási bizottságának elnöke átadta 

Vankó Magdolna országgyűlési képviselői megbízólevelét, a Polgármesteri Hivatal 
tárgyalótermében rendezett ünnepélyen.

Az Aszódon épült gázhálózat veze
tékrendszere 1994. június hó végén el
készült és augusztus 1-én a teljes aszó
di hálózat gáznyomás alá helyezése 
megtörtént.

A hálózatépítés hátralévő munkái - 
a burkolathelyreállítások - előrelátha
tóan agusztus 20-ig elkészülnek. A 
szerződés szerinti teljes befejezés 
szeptember 30-a.

Szeptember-október hónapban ké
szül el a pénzügyi végelszámolás, ak
tiválás, önkormányzati vagyon felmé
rése. A rendszer üzemeltetője a TIGÁZ 
Bagi Kirendeltsége. Új címe: Bag, 
Szent Imre út 43. Telefon: 06-60-348- 
559 vagy Aszód 96. A túrái üzemegy
ség költözött át Bagra, a továbbiakban 
a gázüzemeltetéssel kapcsolatos ügy
intézés, bejelentés itt történik.

A tavaszi időszakban a parlament új 
gáztörvényt alkotott. A gáztörvény ér
telmében a szolgáltató a gáztörvény 
életbelépésétől nem számlázhat az üze
meltetéssel - beüzemeléssel - kapcso
latos járulékos költségeket a lakosság 
felé. A gáztörvény 1994. július 25-től 
lépett életbe, ugyanakkor a végrehaj
tási rendelet még nem készült el. Eb
ben ellentmondás "joghézag" van, 
mely a gázigénylés, tervengedélyezte
tés, beüzemelés során olyan problémá
kat vet fel, amelyeket remélhetőleg a 
hiányzó rendelet mielőbbi megalkotá
sa, vagy az üzemeltető állásfoglalása 
pótol, illetve megold.

Tehát gázóra Aszód teljes területén 
kérhető, de a fent említett hiányosság

miatt az üzemeltető augusztus elején 
várhatóan kevés gázórát fog beépíteni 
és beüzemelni.

A gázhálózat veszélyes üzemű 
közmű! Ezért szükséges a figyelmet 
felhívni az alábbiakra:

- A közterületen végzett munkála
toknál a továbbiakban az üzemeltető 
TIGÁZ engedélye is szükséges. (Pl. 
vízvezeték házi lecsatlakozásának utó
lagos kiépítése, földmunkavégzés stb.)

- Gázvezeték felett fák ültetése 
egyeztetendő.

- Szivárgás, gázszag észlelésekor az 
üzemeltetőt azonnal értesíteni kell.

- Gáznyomvonal felett új burkolat 
készítése előtt egyeztetés szükséges.

Az üzemeltető a rendszert idősza
konként ellenőrzi. A vezetéképítés sok 
kellemetlenséggel járt együtt az esőzé
sek idején, a téli időszakban, a szűk 
utcákban és általában mindenhol, ahol 
a közlekedést korlátozta, port vagy sa
rat okozott. Köszönjük a lakosság 
megértését, e járulékos kellemetlen
ségekkel szembeni türelmét.

Remélhetőleg a következő évben is 
ilyen kellemetlenségek elé nézünk. A 
telefonhálózat építésének köszönhető
en nagyobb földmunkára kell számíta
ni, mint a gázépítés volt A telefonhá
lózat településenkénti megvalósulásá
nak ütemezését augusztus hónapban 
készíti el a koncessziós társaság. Á kö
vetkező számban a telefon megvalósí
tásával kapcsolatos konkrét határidő
ket részletesen ismertetjük.

Bártfai László

T is z te lt
F ö ldg ázfo gyasztó k!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 1994. 

július 1-től a TIGÁZ RT. Túrái Szol
gáltatási Üzeme telephelyet változtat.

Új címünk: 2191 Bag, Szt. Imre u. 
43.

tel: 06-60-348-559 vagy Aszód 96 
Munkaidőben (H-P 7.10-15.30) 
Régi címünkön az alábbi települé

sek gázfogyasztóinak hibabejelenté
seit várjuk:

Túra, Zsámbok, Vácszentlászló, 
Valkó, Kóka, Dány 

Cím: 2194 Túra, Régi vásártér 6. 
tel: 06-28-330-480 vagy Túra 19 
Új telephelyünkre az alábbi telepü

lések földgázfogyasztóinak bejelenté
seit várjuk:

Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, 
Aszód, Iklad, Kartal, Domony, Ver- 
seg, Galgamácsa, Vácegres, Váckis- 
újfalu

Munkaidőn kívül
-  egységesen ügyeleti szolgálatot 

biztosítunk új telephelyünkön, 
tel: 06-60-348-559 vagy Aszód 96 
Tisztelettel
TIGÁZ RT. Gödöllői kirendeltség

Az aszódj állatorvosi 
ügyelet beosztása 

augusztus-szeptember 
hónapban

Aszód és a környező települések 
(Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) 
részére kialakított hétvégi és ünnepi 
ügyeleti beosztás az alábbiak szerint 
alakul augusztusban és szeptember
ben:

Augusztus 13-án 8 órától augusztus 
15-én 8 óráig dr. Szőke Zsolt Aszód, 
Kossuth u. 86. Telefon: 413 

Augusztus 20-án 8 órától augusztus 
22-én 8 óráig dr. Soós Endre Aszód, 
Kossuth u. 51. Telefon: 62

Augusztus 27-én 8 órától augusztus 
29-én 8 óráig dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 

Szeptember 3-án 8 órától szeptem
ber 5-én 8 óráig dr. Szőke Pál Aszód, 
Kossuth u. 86. Telefon: 413

Szeptember 10-én 8 órától szep
tember 12-én 8 óráig dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62 

Szeptember 17-én 8 órától szep
tember 19-én 8 óráig dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

Szeptember 24-én 8 órától szep
tember 26-án 8 óráig dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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A többi kegyelem
Az aszódi zsinagóga területe volt a gettó. Az embereket 

innen az aszódi állomásra vezették, ahol már várta őket a 7 
marhavagon. 1944. június 13-án Hatvanból indultak. 337-en 
közülük nem tértek vissza.

(Összeállította: Bank László)

férfi nő gyermek összesen
Aszód 86 100 23 209
Domony 5 5 - 10
Galgahévíz 4 2 - 6
Galgamácsa 7 4 - 11
Hévízgyörk 2 3 1 6
Kartal 3 5 5 13
Püspökhatvan 1 1 3 5
Túra 25 28 15 68
Zsámbok 2 4 1 7
Verseg - 1 - 1

Összesen 135 153 48 337 fő

A filantrópia nem kényszer, csupán az életbenmaradás 
szükségszerűsége. Ennek értelmében ítélem el a holocaustot, 
az antiszemitizmust, mindent mely ember ellen irányul - az 
esendő, halandó ember ellen.

Egy olyan világban szeretnék élni, ahol a zsidó nem fél 
azért mert zsidó, a keresztény nem fél azért mert keresztény, 
a néger nem fél azért mert néger, a fehér nem fél azért mert 
fehér, a szláv nem fél azért mert szláv, a magyar nem fél 
azért mert magyar... Senki sem fél, csak az akinek oka van 
rá, legyen az zsidó, keresztény, néger, fehér, szláv vagy 
m agyar-

SO éve semmisítették meg az aszódi zsidóságot.

Remegd kezek asznak a láng máglyáján, saját szemüket 
vájva, hogy a fájdalmat vakságukkal enyhítsék. Lassan csö
pög a kesernyés faggyú, végigégetve Európát. Az édesen 
lebegő hússzag kereszten feszíttetik. Lomhán verik a szöget 
az ácsok. A világ hóhérai pallosukat igazgatják a szilaj nyak- 
szirtek verejtéktől mardosott páholyára. A kilátás tényleges 
a lüktető test bensőjébe. Az elítélt, a jövő biztos horoszkópja, 
mit a hittudorok preparátumokban lefagyasztva fosztanak 
meg önnön árvaságától.

A hibernátum elkékült vénás injekciója, megfertőzve az 
emlékek sülthús-szagával, felperzseli a kitágított tudat ró
zsakertjét. A láva újra fortyogva veszi birodalmába a volt 
jelenét. A rózsák szirmai csak halvány sóhajjal ízesítik a 
tomboló bűz oposszum-dharmáját. A rothadó lélek leheletet 
csöppent a háló bizsergésére.

Visszatérhet-e újra a magány? Választhozó látomások 
élesztik a süppedékes homályt. Kentaurok lopakodnak a ter
rakotta építmény búvó sikátorában. A mocsarakat véreb-tob
zódás lármázza. A maradtak sírása erősebb az üldözöttek 
hangtalan surranásánál, a veszély mégis mindkettőjüké. Va
lamennyien a haláltól menekülnek, még az öngyilkosok is. 
Puszta lemondásuk fé li a bizonytalant, vagy csak nem képes 
a látomás szörnyethozó rohamait tündérszemmel estélyre in
vitálni? Az ébredés akkor a legrémisztőbb, mikor a láva a 
falhoz présel. Pépként pötyög az emberiség emlékezete. Sí
rás, lánccsörgés, pohárkoccanás és a tinta halk suhogása a 
papíron egyszerre érinti a kiéheztetett figyelem fülét. Öblös 
visszhangok morajlanak a magma üregeibe összegyűjtött ko
ponyaváladékokban. A tudat szertefröccsenő mutatványa kí
sértetté változik és locsogó evezőcsapásokkal a túloldalra 
igyekszik. A menekülő holdsugár kihajtja magából az álmo
dozók pisszenéseit, miközben a nemlét kísért. A halál soha
sem fárad el, ő a világ egyedüli örökmozgója. A pusztítás 
ambróziáját a harmatos élet frissenmosott orcájára éppúgy 
ráleheli, mint a barázdált öregség kopár szigetére.

Remegő kézzel szorongatja a boldogság a félelem nyakát. 
Érintésüktől emelkedik az égszínkék sirám tatján a borzadály 
Bábel-tornya. A csoda visszaveti a fejlődést. Hamar kiégeti 
a gének küldetését, kihagyatva a lépcsők lehetőségét.

Messzi füst jelzi a láva feltartóztathatatlan közeledtét. Ko
párrá perzselt vonalát, halkröptű harangszó kíséri. A meg
kövesedett folyamra lépve magunkba szívjuk a letűnt korok 
kipárolgásait. Az émelygős illat nyújt mérgezett almát az 
emlékezés paradicsomába érkezőnek. Az ajkához emeli, és 
mint az életelixír képmását látomássá éleszti. így nyílik a 
halál megélése az élet orgazmusában bársonypuha rózsa
szirommá.

Asztalos Tamás

Egy KZ-láger falára

Ahova estél, ott maradsz.
A mindé őségből ezt az egyet, 
ezt az egyetlen egy helyet, 
de azt azután megszerezted.

M enekül előled a táj.
Lehet az ház, malom vagy nyárfa, 
minden csak küszködik veled, 
mintha a semmiben mutálna.

De most már te nem tágítasz. 
Megvakítottunk? Szemmel tartasz. 
Kifosztottunk? Meggazdagodtál. 
Némán, némán is reánkvallasz.

Ravensbrücki
passió

Kilép a többiek közül, 
megáll a kockacsendben, 
mint vetített kép hunyorog 
rabruha és fegyencfej.

Félelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi.

És nincs tovább. A többi már, 
a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt.

A többi kegyelem

A félelem s az álom 
volt apám és anyám.
A folyosó meg a 
kitáruló vidék.

így éltem. Hogy halok meg? 
Milyen lesz pusztulásom?

A fö ld  elárul. Magához ölel. 
A többi kegyelem.

(Pilinszky János versei)
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Vízszintes:
1. Luther Márton gondolatának el

ső része. 9. Háziállat. 10. Osztrák, 
olasz, és kambodzsai autók jelzései. 
11. Ki ... tud?, vetélkedő. 13. Női 
név. 15. Csillagövi jegy. 17. Időmé
rő. 18. Lítium vegyjele. 20. Káté! 21. 
Kedves, bájos. 23. Antal bee. 25. Né
mán kacag. 26. Teherautó-márka. 28. 
Argon vegyjele. 29. Névelő. 31. 
Ázott föld. 33. Földönkívüli lény. 35. 
Kenyérre is kenhető. 37. Felkelt. 40. 
Megszólítás. 41. Szintén ne. 42. Pá
ratlan Lelle. 43. Hiányos híradó! 46. 
Férfinév. 49. Thaiföldi, spanyol és 
magyar autók jelzése. 50. Egy, ango
lul. 51. Japán játék. 53. A megfejtés 
befejező része.

Függőleges:
1. Rangjelző. 2. Árok ékezet nél

kül. 3. Déligyümölcs. 4. Állókép. 5. 
Az esetből tanuló. 6. Vonatkozó név
más. 7. Órahang fele. 8. Kevert to
rok. 12. Dísz. 14. Vissza: cölöp. 16. 
Szicíliai vulkán. 19. Becézett iskola. 
21. Nem ez. 22. Vissza: fekvőhely. 
23. Német tábla. 24. Akta. 27. Kutat

ás. 30. Szülinapi buli. 32. Nyílás. 34. Norvégia fővárosa. 36. Mással körmölteté. 38. Az építkezéshez szükséges. 
39. Állat. 43. Szintén. 44. Demokrácia röv. 45. Német fizikus volt. 47. Jelez. 48. ... Gees, Az életben maradni c. 
film zenéjének szerzői. 52. Rendben.
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