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Választási előzetes

A polgármester úrral történt egyeztetést követőén 
az Aszódi Tükör külön lapot jelentet meg az önkor
mányzati választások alkalmával, Megjelenése leg
később november közepe. (Az előfizetők ingyen kap
ják!)

Tartalmazni fogja a választási törvényt, egyéb gya
korlati útmutatókat, illetve lehetőséget kíván biztosí
tani mind a polgármester-jelölteknek, mind a képvi
selő-jelölteknek a bemutatkozásra.

Ennek értelmében minden jelölttől kérünk egy iga
zolványképet a teljesebb bemutatás érdekében. A 
polgármester-jelölteknek az újság fél oldal tejjedel- 
met biztosít. (Ez 40 leütés x 75 sor gépelve.)

A képviselő-jelölteknek 1/6 oldalt biztosít az 
Aszódi Tükör. (Ez 40 leütés x 25 sor gépelve,)

A rövidebb bemutatkozó írás is ennyi helyet kap, 
viszont ha a jelölt többet ír, a szerkesztő megfelelő 
terjedelműre igazítja az t

A választási különszám lapzártát a Választási Tör
vény megjelenésének függvényében tart, amiről ide
jében tájékoztatjuk Önöket!

Szerkesztőség: Petőfi Múzeum, Szontágh lépcső 2.

Asztalos Tamás felelős szerkesztő

Ahol az Aszódi Tükör újság kapható:

-Postahivatal
-  Élelmiszerbolt* Rákóczi utca

-  Trafik, Kossuth L. utca
-  Háztartási Bolt, Kossuth L. utca

-  Élelmiszerbolt, Mély út
-  Papírbolt, K ossuth L. Utca

-  Vegyiáru bolt, Kossuth L. utca
-  Barkácsbolt, Pesti út 

-M arika Virágbolt
-  Trafik, Vasútállomás

-  Serventa Diszkont, Vasútállomás
-  Péter Lajosné, Festékbolt

-Trafik, újtelep
-  Italdiszkont, Kossuth I., utca

-  Festék- és vegyiáru bolt, fkiadi út

Az előfizetők kézhez kapják!

Vankó M agdolna képviselőasszony fogadóórái: 

Helye:

Aszód Polgármesteri Hivatal képviselői iroda 

(földszint) o

Ideje: Minden pénteken délelőtt 8 -1 2  óráig  

Am ennyiben ekkor nem tudják felkeresni a 

képviselőasszonyt, kérjük Ö nöket, problém ái

kat lezárt borítékban az Aszódi Tükör 

szerkesztőségében ad ják le.

Cím: Petéífi M úzeum, Szontágh lépeséi2.
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Arany János-díj
Gimnazista koromban négy éven keresztül tanított Hódi 

Gyuláné, Ági néni. őszintén bevallom, szerettem a kémiát, 
a testnevelést, sőt még az orosz nyelvet is, de az irodalmat és 
a nyelvtant annál kevésbé. Mégis Szentesi és Nyíri tanár urak 
mellett Bátonyi Marika nénire és Hódi Ági nénire gondolok 
vissza a legszívesebben a gimnáziumban eltöltött éveim után.

Azon túl, hogy föloldjam ezen ellentmondást, engedjék 
meg, hogy bemutassam a Pest Megyei Önkormányzat alapí
totta Arany János-díj idei aszódi jutalmazottját, Hódi Gyuláné 
doktort, Ági nénit!

-  Kerülő volt az út a tanári pályához vagy talán már 
gyerekkora óta készült rá? Esetleg volt valami különös indít
tatás?

-  Hatéves koromban határoztamel, tanítónő leszek. Azelső  
tanítónőm varázslatosan hatott 
rám. Dús göndör haja, ahogy 
hátulról fölborzolta a napfény, 
olyan volt, mint egy glória. Tel
jesen misztikus erővel hatott 
rám -  vajon él-e még?

Gimnáziumban már tudato
san készültem a pályára, való
színű ez látszott a tekintetemben, 
mert zavarta tanáraimat. Úgy 
néztem őket, hogy tanultam, mi 
az amit jól, mi az amit kevésbé 
helyesen csinálnak.

Igen, itt Aszódon jártam gim
náziumba. Kardos Győző volt az 
igazgató akkor is. Később is, mi
kor ötödéves egyetemistaként 
gyakorlatot tettem itt, s még so
káig, mikor már itt tanítottam.

Érdekes, tanárommal, Sípos 
Mártával, évekig egymásmelleit 
ültünk. Tőle is, kollégáimtól is 
sok segítséget kaptam.

-  Ismerem, szerényebben fo
galmazva, hallottam már tudo
mányos munkásságáról. Be
avatná a Tükör olvasóit e tevé
kenységébe, eredményeibe?!

-A z  én ötletemből kiindulva, irányításommal kidolgoztunk 
egy humán tantárgycsoportos tantervet, ami inkább sziszté
ma, mint tanterv. Lényegében és összefoglalva, a gyerekek a 
négy évfolyamán a történelem tanításának menetét követve, 
ugyanannak a kornak párhuzamosan sajátítják el művészeti 
irányzatait, filozófiai nézeteit, társadalmi mozgásterét, moz
gását, irodalmát.

Kezdetben kétkedve fogadták, nem hittek benne. Ennek 
ellenére nagyon jó l működik. Többek között már átvették 
Nyergesújfaluban, Szekszárdon, Dunaújvárosban s tervezik 
Pécelen is.

Tudományos megfogalmazásban, a BTK egyik tanszékve
zetője szerkesztésében kiadott tanulmánykötetben, Tantervek 
és programok az irodalomtanításban címmel napvilágot is 
látott.

-Doktorátus...?
-  Már egyetemista koromban megkínáltak egy lehetőség

gel. Akkor a XIX. század orosz regényirodalmának nőalakjai

témával foglalkoztam. Ebből is írtam a diplomamunkámat. A 
gyermekeim kicsik voltak, nem tudtam eleget tenni az ajánlat
nak. Gyerekeim felnőttek s mindig éreztem, ezzel még tarto
zom magamnak. A téma Petőfi volt.

Jelen pillanatban is háromnegyedkész állapotban van a 
Petőfi tanítása a tan tervekben című munkám. Pikáns és egy
ben roppant érdekes a mód, ahogyanazegymástkövetőkorok 
kisajátították Petőfi alakját.

Sok örömöt jelent a kutatás. E  munkát az MTA Iroda
lomtudományi Intézete ösztöndíjasaként végzem -  igyekszem 
megfelelni az elvárásoknak

-Otthon, család...?
-Fiamprogramozó matematikus, Pesten él, otthon dolgo

zik, de emellett az én munkámat is követve, tanít egy átképzési
központban.

Lányom gyermekpszicholó
gus, pszichoterapeuta és klini
kai szakorvos. Analitikus sze
retne lenni. Férjhez ment, talán 
egyszer még nagymamát csinál 
belőlem.

Unokám még nincs, sok időm 
van, és nem akarok nyugdíjba 
menni. Valószínű én vagyok az 
egyetlen nő, aki azért izgul, 
hogy fölemeljék a korhatárt.

-  Még gimnazista koromból 
emlékszem, sokat mesélt Ági 
néni külföldi útjairól. Engem 
párizsi beszámolói annyira 
megihlettek, hogy azóta is von
zódom a francia fővároshoz.

-  Igen, rengetegfelé jártunk, 
de ha tehettük, Párizsba mindig 
visszamentünk-hétszer voltam 
ott. Most már megengedhetem 
magamnak -  talán nem tűnik 
sznobizmusnak - , hogy ne mű
emléktől műemlékig rohanjak, 
hanem például kiüljek a Lu- 
xemburg-kertbe olvasgatni, né
zelődni.

Párizsba akármikor indulnék. Imádom a művésznegyede
ket. Van egy törzskocsmánk a Montmartre-on, ahová a zene 
miatt járunk vissza. Spanyol gipsyk játszanak, hangulata van.

Szeretek a temetőkbe járni. Érdekes, de furcsán jó  érzés 
olyan emberek sírjánál állni, mint Chopin, Edith Piaf Maria 
Callas, Dumas, Dalida. Életem egyik legnagyobb élménye, 
mikor Moszkvában Csehov sírjánál álltam.

-Tervek, jövő...?
-  Most egy felvételi felkészítőfeladatlapot szeretnék meg

jelentetni magyarból. Kollégáim biztatnak, én magam, illetve 
tanítványaim számára készítem. Kitűztem célul, hogy átdol
gozom és megoldási kulcsot is készítek hozzá

Készülök, ha tényleg nyugdíjba kell mennem. Unatkozni 
nem fogok, biztos kitalálok majd valamit.

A  kitüntetéshez garatulálok mind a magam, mind az újság 
nevében, és kívánok még sok unatkozásmentes évet!

Asztalos Tamás

P E S T  M E G Y E  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

ARANY JÁNOS PEDA GÓGIAI DÍJ
kitüntetést adományoz

H ódi Gyuláné dr.

az  o k ta tó -n e v e lő  m unkában  v é g z e tt  
m agas fokú

p e d a g ó g ia i te v é k e n y sé g é é r t

Budapest, 1994. augusztus 18.

L áu •’
Bányafjndiéi \

a közgyűlés alcloöke x
Dr. Erdélyi László 

főjegyző
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Volt egy mozi, volt egy lehetőség 
Aszód volt, van vagy lesz?

Mikor olvastam a Tükörben, hogy pályáztatja városunk a 
Mozi épületét, és előnyben részesíti a profilmegtartó üzemel
tetést megcélzó pályázatot -kicsit elgondolkodtam. Mit jelent 
az, hogy előnyben részesíti? Ha valaki, e kiírás értelmében 
mozit akar, akkor megkapja, ellenben ilyen jelentkező híján 
az szerez bérleti jogot, aki éppen pályázik.

A szeptember 6-án megtartott ÖKT. ülés a MEGAMIX 
KFT. pályázatát fogadta el, azzal a kikötéssel, ha az egész 
épületet hasznosítja.

Minden olyan kezdeményezést, mely városunk kereskedel
mét előrelendíti, örömmel fogadok -  így vagyok ezzel most 
is. (Természetesen aszódi vállalkozókat én minden reális eset
ben előnyben részesítenék.)

De a kérdés ebben az esetben jóval bonyolultabb, mint azt 
a felszín látszólagos nyugalma mutatja. Alant a magma mo
rajlik, pattanásig feszítve burkát, lüktet, kitörésre vár.

A Magyar Honvédség szakhatóságához beterjesztett aszódi 
művelődési ház koncepció -  összevonás -  nem talált támoga
tásra, így a két intézmény eleve elvetélt egyesítési kísérlete 
kudarcot vallott.

Hol működik ezentúl a városi művelődési ház? -  kérdez
hetjük mindnyájan jogosan. Igaz, én a “Történt-e rend
szerváltás az aszódi művelődéspolitikában?” -  című írásom
ban fölvázoltam egy konkrét ház nélkül működő polgári mo
dell koncepcióját, de nem hiszem, hogy ez adott lökést a 
Magyar Honvédség illetékes szakembereinek, hogy meghoz
zák döntésüket, ezzel is segítve az aszódi művelődést irányí
tók vacillálását.

Nem erről van szó. A Magyar Honvédség szakemberei 
pontosan és jól döntöttek. Világosan átlátták az egy fej két test 
okozta nehézségeket.

Más kérdés, ha a Honvédség nem mond le az általa működ
tetett épületről -  ez Aszódot összességében kényelmetlenül 
érinti.

Értemén a honatyáink azon törekvését, hogy meg szeretnék 
szerezni a házat és ezért várnak, de kérdezem, miért nem akkor 
teijesztették be ezen igényüket, mikor erre a törvény módot 
és lehetőséget kínált, úgy két éve. Csupán arról lenne szó, 
hogy elmulasztották? Remélem, mert ha másról, akkor sok 
aszódinak egyszerre fog kiszáradni a torka a tehetetlenségtől!

Status quo. A volt Petőfi Sándor Művelődési Ház lassan 
romjaiban hever, pénz híján nehezen halad a Városi Könyvtár 
és a Zeneiskola beköltöztetése az épületbe. Jelenleg videoté
ka, pártiroda, ifjúsági klub és a Zeneiskola birtokolja a magá- 
rahagyott volt Járásbíróság patinás épületét. Továbbra is az 
aszódi önszerveződés egyik színhelye.

A V.K.H.V. Művelődési Ház rövidesen megválik a városi 
jelzőtől és remélhetőleg folytatja korábbi monogám életének, 
a maihoz képest színvonalasabb, zártkörűbb életét. Mert 
mondjuk ki, ez az öszvéresítés sem a katonák, sem a civilek 
javát nem szolgálta. Természetesen az is egy fogós kérdés, 
hogy ha már Tiszti Klub létezik, az állami szubvencióból e 
célra elkülönített keretből, miért nincs ilyen épülete a közal
kalmazottaknak, mondjuk külön-külön a tanároknak, orvo
soknak, műszaki és mezőgazdasági mérnököknek, tovább 
megyek munkásoknak, parasztoknak stb? ő k  is vannak 
annyian, hogy jogot formálhatnának valami hasonló épületre. 
Mert vonatkoztassunk el attól, hogy a jelenlegi Aszód Hely
őrség vezetése patrióta, nyitott, kultúrabarát, de mi van akkor, 
ha a későbbiekben egy más felfogású vezetés fogja betölteni 
e tisztet. Akkor kire fog támaszkodni városunk vezetése?

Csupán attól félek, hogy nem gondoskodnak váltólovakról,

és ez majd akkor derül csak ki, mikor a most megült pej lábai 
összerogynak. Én ehhez nem asszisztálok!

A volt Városi Filmszínház épülete jelenleg egy műszaki 
vállalkozás kezébe került, bérleti jogon. Hangsúlyozom, az ő 
szerepük ebben konstans, hiszen egy hivatalos pályázaton 
nyerték el. Igaz, a pályáztatás előtt most sem lett volna sze
rencsétlen megkérdezni egy-két olyan szakembert, aki nyitot
tan és a jelenlegi döntéshozóknál széleslátókörűbben tudta 
volna megfogalmazni a mozi felhasználhatóságának lehető
ségét, koncepcióját.

Most sem a fölfújt luftballon eresztő hangján bírálok. Ép
pen ezért Önök elé tárok egy általam és Aszód jövőjéért 
aggódó polgárok által közösen megfogalmazott javaslatot.

A mozi adottságai. A Kossuth Lajos úton, szinte a város 
középpontjában álló épület, belső udvarral rendelkezik.

Szomszédságában virágbolt, könyvesbolt és egy exkluzív 
étterem kínál kiegészítést egy kulturális központ kialakításá
hoz.

A kerthelyiség használatát az Önök fantáziájára bízom. Én 
egy hangulatos, szökőkutas parkot, kis zenepavilonnal képze
lek el, ahol a zeneiskolások alkalomadtán bemutathatják tu
dásukat, illetve egyéb szolidabb műfaj művelőinek adhatna 
otthont e tér.

Az épületbelső maga a csoda. Most, miután a Pest Megyei 
Filmtár anyagát a Petőfi Múzeum megmentette a szanálástól, 
a hasznosítható terület öt helyiséggel bővült.

A nézőtér: a Gödöllőn működő Művelődési Ház színház- 
termét leszámítva, ez az egyetlen lejtős terem a környéken. A 
vászon elé színpad építhető, mely az udvar felé két öltözővel 
és egy kellékraktárral bővítve, kamaraszínpadként is működ
hetne.

Ezentúl mozielőadás, kisebb ünnepi rendezvények, politi
kai fórumok, közmeghallgatások, hangversenyek, műsoros 
estek, konferenciák, egyéb programok lebonyolítására válna 
alkalmassá, a megközelítőleg 120 férőhelyesre kialakítható 
terem.

A többi 5-6 helyiségben egy aula jellegű fogadótér, video
téka, információs központ, kis kiállítóterem, kávézó -  hol 
szívesen találkoznak egymással helyi baráti körök -  kialakí
tása kínál megoldást. Természetesen ezek egyéni vállalkozás
ként működnének, az Önkormányzat által finanszírozott mű
velődési komplexumban. (Na persze, egy vállalkozó Önkor
mányzat önmaga is üzemeltetheti egyik-másik üzletet, vagy 
az egész komplexumot is akár.)

A ház irányítása három szakalkalmazottat -  egy vezető, egy 
programszervező, egy mozigépész-technikus -  és egy takarí
tónőt igényel, egy fővel többet, mint ahány fővel a város 
beszállt a közös művelődési házba. A dolgozók irodahelyisé
gei az emeleten alakíthatók ki. (Igaz, a létszám több, de a 
funkció is sokrétűbb.)

A művelődési házak egyéb funkcióit -  szakkörök, tanfolya
mok, “bálásruha-vásárok” -  nyugodtan lehetne az iskolákban 
működtetni.

A ház befogadó, az önszerveződő csoportoknak otthont 
kínáló, a falai közé kívánkozóknak helyet biztosító intézmény 
lenne, amely kapcsolatban állna városunk egyéb kulturális, 
illetve oktatási intézményeivel, velük a programokat éves, 
havi szinten egyeztetné, megoldaná a különböző csoportok 
helyigényét, műsorfüzetet, vagy ha úgy tetszik, műsornaptárt 
adna ki önállóan vagy a Tükör mellékleteként stb.

Nyilván a kultúra nem direkt profittermelő szféra. De jaj 
annak a településnek, amelyik nem figyel a szférák zenéjére!

Asztalos Tamás
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Önkormányzati hírek
Aszód Város önkormányzat Képvi

selőtestülete (a későbbiekben AVÓK.) 
1994. augusztus 2-án soron kívüli ülé
sén tárgyalta meg az alábbi napirende
ket.

1. Pénzügyi átcsoportosítás előké
szítésé

AVÖK. a vis mayor támogatás pá
lyázatra kapott 4.777 E Ft-ból az alábbi 
felújítási munkákat hagyta jóvá.

-  1. sz. Általános Iskola tornaterem 
tetőszigetelési munkái

-  Dózsa György út alsó-felső részére 
kőszórt makadámút építése

-Támfalfelújítás: Dózsa György út 
-  Iskola út

-Aszódi Tükör 1994.1. félév költsé
gei

-  Járdaépítés. Régész út-Mély utca 
összekötő járda

-  Fesztivál tér melletti járda.
A Képviselőtestület (későbbiekben 

K.) várható többletbevétel terhére, fi
gyelemmel a Városréti út állagára, 
szükségesnek mondta ki 2500 m2 -ben 
aszfaltút megépítését. A kivitelezés 
előtt szükséges a szennyvízcsatorna 
megépítése. A beruházás várható össz
költsége ÁFA-val együtt 11.875 E Ft,

2. Aszód Kossuth Lajos út 1. sz. 
alatti épület ügye

A K. a nevezett épület udvari balszár
nyának felújítására benyújtott költség- 
vetést nem fogadta el. A K. kimondta, 
hogy a vállalkozónak olyan költségve
tést kell benyújtania, mely kimutatja a 
helyiség felújítási költségei közül a bér
beadáshoz szükséges minimális helyre- 
állítási költséget.

3. Aszód Kossuth Lajos út 80. in
gatlan csapadékvíz elvezetési ügye

A K. a 8 lakásos társasház területén 
és annak környékén keletkezett csapa
dékvíz elvezetését szükségesnek 
mondta ki. A munkához szükséges 
anyagköltséget 110 E Ft-ot tudomásul 
veszi. A munka a lakók közreműködé
sével Polgármesteri Hivatal (Későbbi
ekben PH.) műszaki irodájának műsza
ki vezetésével akkor kerül megvalósí
tásra, ha a lakókkal a szolgalmi jog 
biztosítása, valamint a telekhatárok 
rendezése megtörténik.

4. Jancsó László aszódi vállalkozó 
kérelme

A K. Jancsó László vállalkozó részé
re az általa bérelt terület értékesítéséhez 
és kiegészítéséhez nem járult hozzá. A 
K. a vállalkozó részére javasolja a be
építési vázlatterv alapján a benzinkút 
oldalán a vállalkozás kialakítását.

5. Telekértékesítés kanadai ház 
építéséhez

A K. a Canadien European Develop- 
ment Corporation Kft. részére az Aszód 
21/34 hrsz-ú 15 E m2 nagyságú közmű- 
vesítetlen építési telekre 6 hónap vásár
lási opciót biztosított. A K. javasolja a 
Kft. felé, hogy a kialakítandó 8 db ka
nadai típusú lakás értékesítésénél -  
egyenlő esély fennállása esetén -  aszó
di jelentkező részesüljön előnyben.

6. Németh K ft kérelme
A K. a Németh Kft. kérelmét, mely

ben az Aszód, Kossuth Lajos út 18. 
szám alatti bérleményen (élelmi
szerbolt) elvégzendő gázbevezetési 
költségek bérbeszámítását kéri -  eluta
sítja. A K. kimondta, hogy a bérlő ré
szére a gázra történő rákötés lehetősé
gét biztosítja az Ö.

7. MÓL RT. -  AÖ. ingatlancseréje
A VK. a MÓL RT. kérelmére elcseré

li a tulajdonában lévő 705/2 hrsz-ú tel
ket a 706 hrsz-ú önkormányzati telek
kel. Az ingatlanok értékbecsléséről ké
szült dokumentáció alapján elfogadja 
az értékkülönbözetből adódó 1.600 E Ft 
vételárat a MÓL RT. részéről. A MÓL 
RT. a cseretelken kívánja megépíteni az 
új benzinkutat.

8. Szovjet laktanya lakásainak pá
lyáztatása

A K. kimondta, hogy pályáztatás út
ján értékesíti az Aszód Falujárók útján 
lévő (volt szovjet laktanya) ingat
lanából a 2x16 lakásos épülettömbjét.

A lakások 200 E Ft/db alapáron ke
rülnek megajánlásra, összesen 6 millió 
400 E Ft értékben. A vállalkozó a ma
gyar szabványnak megfelelő állapotba 
köteles hozni a lakásokat a továbbhasz- 
nosítás érdekében. A vételárat a pályá
zat elnyerése után egy összegben kell 
megfizetni.

9. Aszód, Pesti út II. telep értékesí
tésének ügye

A K. a Pesti úti II. telep eladását a 
tulajdoni lapon szereplő terhelés rende
zéséig felfüggesztette. Felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy a vásárlási igényt 
benyújtó cégeket keresse meg, adjon 
információt az ingatlan jelenlegi tulaj
donjogi helyzetéről, az ingatlan felérté
keléséről.

10. Aszód, Kossuth L. u. 3. bérle
mény ügye

AVK. az Aszód, Kossuth L. út 3. sz. 
alatti üzlet bérleti jogának megszűnése 
után a pályázat kiírását szükségesnek 
mondta ki az üzlet további hasznosítása 
miatt.

11. Gázhozzájárulás összegére 
részletfizetés

A K. felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy járjon el az INNOTERV-nél az 
utólag gázt bekötők hozzájárulás-befi
zetésének részletfizetési lehetőségei 
ügyében.

12. Evangélikus Lelkészi Hivatal 
kérelme

A testület az Evangélikus Egyházközség 
kérelmét, melyben az Aszód, Falujárók 
útja 5/8. sz. alatti lakás felújításához 
kér támogatást, nem támogatta. A tes
tület felajánlotta a bérlakás megvásár
lását.

13. Rajta Pál Aszód, Berkes u. 37. 
sz. alatti lakos területvásárlási kérel
me

A K. a kérelmező részére az ingat
lana mögötti 3000 m2 önkormányzati 
terület eladásához nem járult hozzá. A 
terület bérleti szerződés útján történő 
hasznosításához hozzájárult azzal aki
kötéssel, hogy a határozott időre meg
kötött szerződés nem biztosít elővásár
lási jogot a bérlő részére.

14. SZDSZ aszódi csoportjának 
kérelme

A K. az SZDSZ aszódi csoportjának 
kérelmét, melyben az Aszód, Falujárók 
útja 1. sz. alatti bérlemény bérleti díjá
nak csökkentését kérik, nem támogatja.

A K. hozzájárult, hogy a bérlemény 
alapterülete a kihasználatlan 6 m2-nyi 
területtel csökkentve legyen.

15. Domonyi Ideg- és Elmebetegek 
Szociális Otthonának kezelői joga

A K. a domonyi 102. túl. lapon 3/1 
hrsz. alatt nyilvántartott Domony, Fő út 
93. sz. alatti Ideg- és Elmebetegek Szo
ciális Otthonának kezelői jogáról -  
mint műemlék jellegű ingatlan épület
ről -  a Pest Megyei Önkormányzat ja 
vára az Ónkormányzati Törvény és a 
Vagyonátadási Törvény alapján le
mondott.

16.19/1992./X.20./Ö R. módosítása
A K. a köztisztviselők munkavégzé

séről, a munka és pihenőidőről, egyéb 
juttatásokról, valamint az illetékrend
szer szabályozásairól szóló fent neve
zett rendelet módosítását elfogadta s 
jogérvényesnek mondta ki.

AVÖK. 1994. augusztus 16-án tar
totta soron következő ülését.

1. AVÖ. 1994. I. félévi pénzügyi 
teljesítése

A K. a Pénzügyi EllenőrzőBizottság 
előterjesztése alapján elfogadja, s jog
érvényesnek mondja ki AVÖ. 1994.1.



TÜKÖR

félévi pénzügyi teljesítéséről szóló 
9/1994./VIII. 16./ÖR. sz. rendeletét.

2. Az 1994. évi költségvetési rende
let módosítása

A K. az 1994. évi költségvetési 
1/1994./I.15./ÖR. sz. rendelet módosí
tásáról szóló 10/1994./VIÜ.16./ÖR. sz. 
rendeletét elfogadta, jogérvényesnek 
mondta ki.

3. Támfalak építése
A K. kimondta az Aszód, Dózsa 

György út felső-alsó támfalszakasz és 
a Szent Imre út 6. sz. mögötti támfal 
építését, melyet saját kivitelezésben 
végez el a legkedvezőbb árajánlatot 
adó kivitelezővel.

4. Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 
szabályok

A K. a fent megnevezettről szóló 
11/1994./VIII. 16./ÖR. sz. rendeletét 
elfogadta, jogérvényesnek mondta ki.

5. Patikaprivatizáció
A K. a Pharmapatika Gyógyszerellá

tó Vállalat tulajdonában lévő patikák 
privatizációjával kapcsolatban az aláb
bi állásfoglalást adta.

-  Javasolja, hogy a patikák az Ö. 
tulajdonába kerüljenek.

-Tudomásul veszi, hogy -  abban az 
esetben, ha a Gyógyszertári Központ 
tulajdonjoga felett teljeskörűen és önál
lóan rendelkezhet -  a Központ privati
zációjából keletkező bevételekből egy
részt biztosítja, hogy a gyógyszerészek 
számára kedvezőbb feltételeket alakít 
ki, mintha az ÁVÜ privatizálta volna 
azokat, másrészt felvállalja a gyógy
szerellátás és -utánpótlás biztosí
tásának felelősségét.

6. Lakásértékesítéssel kapcsolatos 
lakossági bejelentések

AVK. az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások új tulajdonostól beérkező 
kérelmeiben -  melyben a forgalmi ér
tékbecslés és az elidegenítéssel kapcso
latos díj visszafizetését kérik -  nem 
döntött, mivel szükségesnek mondta ki 
az ezzel kapcsolatos pénzügyi és szak
mai anyagok összeállítását.

AVK. az 1994. szeptember 6-i ÖKT. 
ülésén az alábbiakat tárgyalta meg:

1.1995. évi víz-csatornadíj ármeg
állapításának előkészítése

A K. az 1995. évi víz-csatornadíj 
áremelését elnapolta. Felkérte a Galga 
Menti Víziközmű Kft. ügyvezető igaz
gatóját, hogy az áremeléssel kapcsola
tos előterjesztését 1994. november 30- 
ig terjessze a K. elé.

2.1994. évi Aszód Fesztivál pénz
ügyi elszámolása

A K. az előzetes pénzügyi tájékoz

tatót tudomásul vette. Felhívta a Ga- 
mesz vezetőjének figyelmét, hogy a 
végleges pénzügyi elszámolásról adjon 
jelentést.

3. Intézmények gázra történő átál
lítása

A K. jóváhagyta az 1. sz. Óvoda, 2. 
sz. Óvoda, 1. sz. Általános Iskola és a
2. sz. Általános Iskola 19,4 millió Ft 
értékű gázellátási munkáinak kivitele
zését. Saját forráson túl 9 millió Ft hi
telfelvételt 3 éves futamidőre szüksé
gesnek mondott ki. A kivitelezéssel 
versenytárgyalás alapján az ENERGI
ASZER VÍZ Kft-t bízta meg. A testület 
felhívta a Polgármester figyelmét, 
hogy amennyiben az önkormányzat 
pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a hitel 
visszafizetésére a lejárati idő előtt te
gyen intézkedést.

4. Aszód-Domony vagyonmegosz
tásának ügye

A K. a vagyonmegosztással kapcso
latban az alábbiakat mondta ki.

1990. évi vagyonmegosztás és pénz- 
maradvány elszámolása, a domonyi la
kásállomány értékátadása megtörtént. 
Ebből levonásra került 677 ezer Ft hát
ralék azzal, hogy a lakbértartozás 
összegét -  mint a vagyonnal rendelke
ző tulajdonos -  a Domonyi Önkor
mányzat hajtsa be.

A K. megállapította, hogy az aszódi 
Gamesz felé a Domonyi Önkormány
zat 310 E Ft-tal tartozik, így a domo- 
nyiak esetleges igénye csak 367 E Ft. A 
K. kimondta, hogy a vagyonmegosztás 
során a domonyi iskola építésére felvett 
hitel miatt az AÖ. évekig hátrányos 
helyzetű település volt, ezért 1991-től 
1993-ig több ízben benyújtott célpályá
zataira állami támogatást nem kapott. 
A pályázott összeg 14 millió Ft volt, 
felhasználása a szennyvízhálózat bőví
tésére történt volna.

A K. javasolta, hogy a Domonyi Ö. 
ismét tárgyalja meg a vagyonmegosz
tás ügyét és minden tényezőt megvizs
gálva -  figyelemmel az AÖ. tehervise
lésére -  hozza meg döntését a vagyon
megosztás elfogadására.

5. Lakbéremelés előkészítése
A K. a lakbéremelésről szóló előter

jesztést elfogadta. Kimondta, hogy a 
lakbéremelést differenciáltan, kom
fortfokozattól függően kell előkészíte
ni, és a lakókkal egyeztetni.

6. Evangélikus Gimnázium műkö
désével kapcsolatos megállapodás.

A K. az Aszód, Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakközépiskola, 
az 1. sz. Általános Iskola, és az Evan
gélikus Egyház Aszódi Gimnáziuma 
között létrejövő az Evangélikus Gim
názium által fizetendő működési költ

ségekről szóló megállapodást tudomá
sul veszi.

7. Volt szovjet laktanya ingat
lanainak közművesítése

AVÖK. tudomásul vette, hogy a volt 
szovjet laktanya 2x16 lakásos épületére 
kiút pályázatot a TRINK-DUÓ Kft. 
nyerte el.

A Kft. kérelmét, melyben a közmű
vek kiépítéséhez önkormányzati támo
gatást kért: az alábbiak szerint támogat
ta:

-  gázhálózathoz való csatlakozás az 
Ö. feladata

-  a szennyvíz, víz, elektromos ener
gia tervezési költségeihez az Ö. 25%- 
ban járul hozzá.

A K. a tervezési dokumentációk is
meretében dönt a kivitelezési költségek 
megoszlásáról, figyelemmel az önkor
mányzati tulajdont képező 8 lakásra, 
valamint a lakossági igényeket kielégí
tő közmű-rácsatlakozás és bővítési le
hetőségekre.

8. “F” fizetési kategóriába sorolás 
feltételei

A K. alanyi jogon az alábbi szem
pontrendszert alakítja ki az “F” fizetési 
kategóriával kapcsolatban

-  országos pedagógiai kitüntetést el
nyert közalkalmazott,

-  Pest Megyei Önkormányzat által 
alapított Arany János pedagógiai díjat 
elnyert közalkalmazott,

-  Országos Szakértői címet elnyert 
közalkalmazott,

-  Címzetes igazgató kitüntető címet 
elnyert közalkalmazott,

-  Országos szakmai tanulmányi ver
senyben 3 alkalommal 1-10. helyezést 
elért tanuló felkészítésében részt vevő 
pedagógus,

-  tankönyvet író pedagógus.
9. Lakásértékesítés
AVÖ. a volt önkormányzati tulajdo

nú eladott bérlakások elidegenítésével 
kapcsolatban felszámolt díj visszafize
tését rendeli el az alábbiak szerint:

-  a vételárat kiegyenlítők részére 
posta útján kerül kiutalásra az összeg,

-  a vételárat még törlesztők részére a 
részletfizetésnél kerül beszámításra.

A K. utasította a Polgármestert, hogy 
az érintett lakásvásárlóknak a szüksé
ges tájékoztatást adja meg.

10. INNOTERV által feljánlott in
gyenes gázbekötési lehetőség, vala
mint 1000 m3 ingyenes gázfelhaszná
lás odaítélése

A K. az 1000 m3 ingyenes gázfo
gyasztást az alábbi nagycsaládosoknak 
ítéli oda:

-Baranyai István Aszód, Bocskai út 
10/b 500 m3

-  Búzásiné Szentiványi Aliz Aszód, 
Rákóczi út 12. 500 m3
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A K. az ingyenes gázbekötési lehető
séget Varga János és neje Aszód, Rá
kóczi út 40. sz. lakosoknak ítéli oda.

11. MÓL részvények értékesítése
A K. az Ö. tulajdonában lévő MÓL

részvények értékesítéséhez nem járul 
hozzá.

12. Aszód, Kossuth L. u. 3. sz. alatti 
bérlemény ügye

A K. az Aszód, Kossuth L. u. 3. sz. 
alatti bérlemény bérleti jogát -  pályáz
tatási eljárás útján -  Sóvári József aszó
di vállalkozónak adta.

13. Aszód, Kossuth L. u. 26. sz. 
alatt lévő ingatlan hasznosítása

A K. a Kossuth L. u. 26. sz. alatti 
ingatlan hasznosítására beérkezett pá
lyázatok közül a MEGAMIX Kft. pá
lyázatát fogadja el, abban az esetben 
amennyiben a Kft. az ingatlan teljes 
alapterületét hasznosítani kívánja.

14. Rigó László Aszód, Iskola út 4. 
sz. alatti lakos kérelme

A K. Rigó László kérelmét, melyben 
a lakóháza előtti közterület megvételét 
kérte, nem támogatta figyelemmel a te
rület beépítettségére, és a rendezési terv 
hiányára.

15. Szociálpolitikai támogatások 
odaítélése:

A K. az alábbi szociálpolitikai támo
gatást ítélte oda:

Lakásépítők részére 100.000 Ft 
összegben

-N agy Kasza Balázs Aszód, Város
réti út

-Szabó Szabolcs Aszód, Városréti út
-  Sütő Tibor Aszód, Béke út 6.
-U rbán János Aszód, Városréti út
-Machek László Aszód, Berkes út 9.
-  Nyulászi Csaba Aszód, Bethlen G. 

út 43.

Lakásvásárlók részére 100.000 Ft 
összegben

-TakácsJudit Aszód, T emplom köz 2.
-  Farkas Erzsébet Aszód, Podma- 

niczky u. 6.
-  Nyfry Zsolt Aszód, Falujárók u. 5. 

Tetőtérbeépítéshez 70.000 Ft ösz-
szegben

-  Benedek László Aszód, Érdy J. u. 2. 
Lakásfelújításhoz 50 E Ft összegben 
-Dvorszki József Aszód, Ősz u. 25.

-  Ács László Aszód, Falujárók u. 5/8.
-  Duhonyi Jánosné Aszód, Falujárók 

útja 5/22.
A K. Bangó István és neje kérelmét 

elutasította, mivel a kérelmezők nem 
rendelkeznek munkaviszonnyal.

Laukó Józsefné 
szerv, admin.

Aszód Város Önkormányzatának 
9/1994./VIII.16./ÖR. sz. rendelete

l . § .
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1994.1. 

félévi pénzügyi teljesítését:
1. A  bevételi teljesítéseket az 1. sz. melléklet szerint: 

242.768 E Ft
2. A kiadási teljesítéseket a 2. sz. melléklet szerint: 189.653 

E Ft
3. A város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

bevételi és teljesítését a 3. sz. melléklet szerint:
Bevétel: Kiadás

Gamesz 80.408 74.985
Gimn. szakköz. 48.236 47.239
Rendelőint. 38.359 32.619
Polg. Hív.
E Ft-tal fogadja el.

75.765 34.810

2  §.
A K. az 1994.1. félévi gazdálkodás tapasztalatait figyelem- 

bevéve a következőkre hívja fel a Polgármesteri Hivatal fi
gyelmét:

Aszód Város Önkormányzatának 1/1994./I.25./ÖR. 2. §.- 
bán foglaltakon túl:

1. Az intézményeknek a várható áremelkedések negatív 
kihatásával számolva is meg kell tartaniuk működőképessé
güket.

2. Az önkormányzat területén biztosítani kell az alapellátás 
szintentartását az év II. felében is.

a. ) Az Evangélikus Gimnáziumnak a Petőfi Sándor Gim
náziummal és az 1. sz. Általános Iskolával haladéktalanul el 
kell készítenie a közoktatási megállapodás-tervezetet, mely 
tartalmazza a működési kiadások költségmegoszlását, a költ
ségterítés ütemezését is a két intézmény részére.

b. ) Az intézmények az 1994. ü. félévi többletbevételükből 
sem vállalhatnak olyan kötelezettséget, mely 1995. évben 
többletkiadással j ár.

3. A város önkormányzatának a pénzügyi tartalék hiánya 
miatt fokozottan kell törekedni a takarékosságra és a pénzügyi 
keretek feltétlen betartására.

4. Az 1995. évi költségvetés tervezési munkálatait meg kell 
kezdeni. Ki kell dolgozni önkormányzati szinten a költségve
tés tervezésének irányelveit.

Aszód., 1994. augusztus 16.
Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk. 

polgármester jegyző

Ezentúl megszabott lapszám 
— öktÓbertőUO oldalas lesz a Tükör —

A Polgármester úr, az Önkormány
zat anyagi nehézségeire hivatkozva, 
megállapodott a lap kiadójával, ter
jesztőjével, szerkesztőjével, hogy az 
Aszódi Tükörterjedelme a későbbiek
ben kötött lapszámban jelenik meg.

A szerkesztő éves szinten kívánta a 
maximálást, hivatkozva arra, hogy 
vannak információban gazdagabb il
letve szegényebb hónapok, így a fo
lyamatos 20 oldalas terjedelem tartása 
nem minden esetben racionális. Ezzel 
a Polgártnéster űr egyetértett, így a 
kevésbé gazdag híranyagot produkáló

hónapok karcsúbb terjedelemben is 
megjelenhetnek. Kérte munkatársát és 
a Tükör dolgozóit, tegyenek meg min
dent a lap gazdaságossága érdekében.

Mivel az elmúlt két hónap hírei egy 
újságban jelentek meg és így három 
hónap információját két újságba kei] 
beszerkeszteni, a szerkesztő úgy dön
tött, hogy a szeptemberi számra még 
nem érvényesíti a 20 oldalas igényt 

Kérem Tisztelt Olvasótok megérté
sét!

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő

Rendkívüli esemény 
Aszódon

Gyöngyi Tibor, a mindannyiunk által 
ismert és elismert órásmester, a napok
ban söpörte a 30-as főutat, az üzlete 
előtt Nem csak a járdát, hanem az au- 
tóutat is. Ilyet még nem sokat láttam, de 
valószínű nem is fogok, hiszen a gázfek
tetők kritikán aluli helyreállítási “mun
kálatai” következtében, sártenger hullá
mai vetnek tajtékot a Kossuth Lajos út 
járdáira, útjára, ezzel is apasztva, elvéve 
az ott élők kedvét a takarítástól, a tiszta
ság reményétől.

Úgy három éve írtam már a vadkeleti 
dagonyáról... Részben Remarque-kal 
szólva: Keleten a helyzet változatlan.

A.T.
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burkolatát. Itt az a probléma okoz ne
hézséget, hogy a szennyvízcsatornát is 
célszerű megépíteni, egyidőben az 
útépítéssel, hogy útfelbontásra lehető
leg ne kerüljön sor.

Végül az intézmények fűtéskorsze
rűsítését is sikerült ebben az évben 
megvalósítani. A gimnázium és a kol
légium kivételével az év végéig gázfű
tés lesz minden intézményben. Itt az 
energiaár-megtakarítás, és hitelfelvétel 
adott pénzügyi lehetőséget a szerelések 
elkészíttetésére.

Ezek a feladatok közel 40 millió Ft-ot 
kitevő beruházások a városban. Fede
zetüket több forrásból és a pillanatnyi 
lehetőségek, az érdekek és az áldozat- 
vállalás kihasználásával sikerült bizto
sítani, s ezzel az önkormányzat költség- 
vetése közel 15%-ával sikerült ez évben 
városunkat gazdagítani.

Bagyin József polgármester

Felhívás
A Vccsey Károly Helyőrségi és 

Városi Művelődési Ház az alábbi 
tníolyamaira vár még jelentkezőket: 

-gyors- és gépírás,
-  számítógépkezelő és szövegszer

kesztő,
-gázvezeték- és készülék szerelő,
-  mezőgazdasági vontató-vezető,
-  kazánfűtő,
-angol, német nyelv

A “Galga m ente” Kulturális és Idegenforgalmi Közalapítvány 
augusztus 26-án tartotta soron következő ülését, melyen a 

következő állásfoglalást hozta:
A Galga mente 21 településének önkormányzata a térség kulturális és idegenforgalmi fejleszté

se érdekében elhatározta, hogy közalapítványt hoz létre.
Az alapítvány neve: “Galga mente” Kulturális és Idegenforgalmi Közalapítvány.

Az Alapítvány Kuratóriuma célul tűzte ki, hogy az Expo helyi és regionális rendezvényeit tá
mogatja, helyi szervezéseit segíti és koordinálja, A Kuratórium augusztus 26-i ülésén sajnálat

tal állapította meg a Kormány Expóval kapcsolatos állásfoglalását, miszerint javasolja az 
Országgyűlésnek a Világkiállítás lemondását

A Kuratórium véleménye az, hogy az Expo elmaradása hátrányos az ország megítélését illetően 
a külföld felé, hiteltelenné teszi a többségi közvéleményt, hátrányosan befolyásolja a vidék fej
lesztését és sújtja a civil szerveződések lehetőségeit, különös tekintettel a kulturális rendezvé

nyekre és az idegenforgalomra.
A Kuratórium felhívja az érintetteket, hogy döntésük meghozatalában, a tárggyal kapcsolatos 

véleménynyilvánításukban vegyék figyelembe a Kuratórium állásfoglalását
Gödör András, a Kuratórium elnöke

..... '.''A. tájékoztatót kapj ák: a térség országgyűlést képviselői. Pest Megyei Közgyűlés Alclnökc, Pest Megyei Közgyűlés Expo 
Biztosa, az alapító 21 önkormányzat polgármestere. Pest Megyei Hírek, Pest Megyei Hírlap

Tájékoztató

Az 1994. évi költségvetést 25,9 mil
lió Ft működési hiánnyal hagyta jóvá a 
képviselőtestület. A hiány megszünte
tésére két megoldást fogadott el:

-  megfelelő takarékossági intézkedé
sek, illetve

-  a költségvetési törvényben meglé
vő lehetőséget -  az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű települések támoga
tására létrehozott pályázatot -  kihasz
nálva, a hiányt szüntessük meg.

A pályázatot az önkormányzat elké
szítette és a két érintett minisztérium, a 
Belügyminisztérium és a Pénzügy
minisztérium elfogadta. így a város 
költségvetése ebben az évben egyen
súlyba került.

A város költségvetésében fejlesztés
re elkülönített pénzalap nem volt. Ezért 
a különböző fejlesztéseket csak pályá
zatokból, magánszemélyektől és helyi 
vállalkozóktól befolyt pénzekből lehe
tett megvalósítani. Ezeket a pénzössze
geket a város és intézményeinek több
letbevételeiből sikerült megnövelni eb
ben az évben.

így vált lehetővé az, hogy a háztartási 
hulladékgyűjtés és szállítás korszerűsí
tésére új szemétszállító gépjárművet 
tud vásárolni a Gamesz.

Ezt ki fogja bővíteni szemétgyűjtő 
edények (konténer és műanyag kukák)

vásárlásával és rendszerbe állításával. 
Ennek fő fedezete a felszámolt egykori 
Költségvetési Üzem eszközeinek és 
anyagainak értékesítéséből befolyt be
vétel.

A rendkívüli (időjárási) károk követ
keztében előállt rongálódások helyreál
lítási munkáinak fedezetét országos pá
lyázatból sikerült biztosítani. így válik 
lehetővé a Csengey úti iskola tornate
rem tetőszerkezetének felújítása, vala
mint a Dózsa György út és a Korén I. 
köz támfalai közül az életveszélyesek 
megépítése.

Az önkormányzat saját többletbevé
teleiből tudott járdaépítésre (Honvéd 
u., Városréti u.. Régész utca evangéli
kus templom mögötti szakasza, Nyár 
u.) útkátyúzásra és zúzalékos, kőszórá
sos útépítésre (Honvéd utca, Bethlen G. 
utca, Dózsa Gy. utca, Siklaki hegyi út) 
fordítani. Érdekes kezdeményezése 
volt a Kinizsi utca lakóinak. Saját erő
ből kőszórást készítettek az elsározó- 
dott útfelületen, az utcában. Ennek egy 
részét az ott lakók gépjármű súlyadójá
ból kérték vissza.

Ennek lehetőségét az önkormányzat 
vizsgálja, és a súlyadó 50%-át, ami he
lyi bevétel, valószínű fel lehet erre a 
célra használni.

A város tartósan lekötött pénzesz
közeinek kamataiból meg tudjuk építe
ni a Városréti út aszfaltozott szilárd
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HÍVOGATÓ
Rendezvények, programok (október - december)

Október

1. szombat 16.00 VKHV. Művelődési Ház Idősek Világnapja

19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

3. hétfő 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Az Ibolya

3-10. 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Szülői értekezletek

4. kedd 17.00 Petőfi Múzeum Arthur Nyikityin rigai festőművész kiál
lításának megnyitója

5. szerda 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Sportnap

19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

6. csütörtök 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Az Ibolya

7. péntek 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

8. szombat 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

10. hétfő 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Az Ibolya

Petőfi Gimnázium Szülői értekezletek, fogadóórák

12. szerda 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

13. csütörtök 2. sz. Általános Iskola Iskolai szavalóverseny

14. péntek 17.00 Petőfi Gimnázium Szöcskebál

20.00 VKHV. Művelődési Ház Bluestély

20. csütörtök 2. sz. Napköziotthonos Óvoda “Egy csoport -  egy fa” (Fa és bokor ülte
tése az óvoda udvarán)

22. szombat 9.00 Petőfi Múzeum Megemlékezés a Múzeumi Hónap keret&en

10.00 VKHV. Művelődési Ház Városi Petőfi Szavaló verseny

23. vasárnap 17.00 Szabadság téri emlékmű Ünnepi megemlékezés

25. kedd 15.00 Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselőtestületi ülés

26. szerda 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Játék a kastélyban

27. csütörtök 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Az Ibolya

28. péntek 10.00 Petőfi Múzeum Kiállításmegnyitó az Országos Mentő
múzeum anyagából

20.00 VKHV. Művelődési Ház Bluestély

28-30. Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója Bonyhádon

30. vasárnap 19.00 Kamarateatrum (Kartal) Az Ibolya

31. hétfő 1. sz. Általános Iskola Takarékossági vetélkedő

November

2-6. Állami Zeneiskola Obemburgi Zeneiskola látogatása Aszó
don -közös koncert

4. péntek 20.00 VKHV. Művelődési Ház Bluestély

7. hétfő 1. sz. Általános Iskola Fogadóórák

8. kedd Petőfi Gimnázium Egészségünkért nap

2. sz. Általános Iskola Fogadóórák

12. szombat 1. sz. Általános Iskola Testépítők és aerobikosok országos be
mutatója

14-18. Általános Iskolák Pályaválasztási hét

15-16. 2. sz. Általános Iskola Nyílt tanítási nap

18. péntek 20.00 VKHV. Művelődési Ház Bluestély

19. szombat 19.00 VKHV. Művelődési Ház Erzsébet-Katalin bál

22. kedd Magyar Közoktatás napja -  Fórum
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25. péntek VKHV. Művelődési Ház Aszódiak az aszódiaknak

26. szombat Petőfi Gimnázium Katalin bál

29. kedd 15.00 Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselőtestületi ülés

December

1-2. Petőfi Gimnázium Nyílt nap

3-4. VKHV. Művelődési Ház Jön a Mikulás!

5. hétfő 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Télapó-ünnepség

1. sz. Általános Iskola Fogadóórák

Petőfi Gimnázium Fogadóórák

6. kedd 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Télapó-ünnepség

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselőtestületi ülés

9. péntek Evangélikus Petőfi Gimnázium Szülői értekezlet

13. kedd 2. sz. Általános Iskola Fogadóórák

16. péntek 1. sz. Általános Iskola “Gyöngyszemek ezek” -  az ének tagozat 
ünnepi hangversenye

17. szombat 15.00 VKHV. Művelődési Ház Blues-karácsony

22. csütörtök Szabadság tér Városi karácsonyi ünnep

22-től Iskolák Téli szünet

27-től Óvodák Téli szünet

30. péntek 17.00 VKHV. Művelődési Ház Tini szilveszter

19.00 VKHV. Művelődési Ház BUÉK ’95

R é g é s z e t i le le tm e n té s

Augusztus 21-én, szép ünnepség ke
retében tették le az aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnázium alapkövét a temp
lom fölötti területen.

Néhány nap múlva aztán már megje
lent egy munkagép, amelyik hozzálá
tott a terület fel túrásához. A látogatók 
már azt hihették, hogy megkezdődött az 
iskola építése, holott ezek még csak az 
előmunkálatok voltak.

Ugyanis az Aszód fölötti dombtetőn 
terül el Európa egyik legnagyobb neo
litikus (újkőkori) települése és temető
je. Ezeket a leleteket dr. Asztalos István 
múzeumigazgató még 1959-ben találta 
meg. Aztán 1960-tól kezdve módszeres 
és többször megismételt ásatással tár
ták fel ezt a páratlanul értékes régészeti 
anyagot. Az ásatást kezdettől fogva dr. 
Kalicz Nándor, a régészeti tudományok 
doktora vezette. Az elmúlt évtizedek
ben kilenc alkalommal volt ezen a terü
leten ásatás és az előkerült hatalmas 
anyag, restaurálás után a helyi Petőfi 
Múzeumba került, a látogatók a leg
szebb darabokat a kiállításon meg
szemlélhetik.

Egészen pontosan még nem tudták 
megállapítani, hogy ennek a mintegy 
5000 évvel ezelőtt itt élt népnek, akiket 
a régészek a “lengyeli kultúra” népének Dr. Kalicz Nándor 

régészprofesszor

neveznek, milyen nagy kiterjedésű volt 
a telepe. Ezért kellett az új gimnázium 
felépítése előtt megvizsgálni az építési 
területet is, és ezért kezdett augusztus 
23-án hozzá a gép a feltáráshoz. Har
mincnégy év után ismét dr. Kalicz Nán
dor jött le Aszódra, és segített a feltáró 
munkában. A 6 napig tartó munka fo
lyamán két hulladékgödör került elő, 
amelyben igen gazdag és szép emlék
anyagot talált Kalicz doktor úr. A fel
tárt kő, csont és kerámia természetesen 
a Petőfi Múzeum régészeti gyűjtemé
nyébe került. Nem csak a két hulladék- 
gödör feltárása történt meg, hanem azt 
is megállapíthatta az ásatást vezető ré
gész, hogy a lengyeli telepnek körülbe
lül ezen a részen lehetett a széle, ugyan
is sem lakóház maradványa, sem pedig 
temetőrészlet nem került a felszínre. 
Byenformán az ásatás elérte a kitűzött 
célját.

Mindazonáltal nagyon fontos lenne, 
hogy az ezen a dombtetőn építkezők, ha 
valamilyen régészeti emlékre (cserép
edény töredék, csont- kődarabok stb.) 
bukkannak, jelentsék be a múzeumban 
és akkor azt szakszerűen tárhatják fel 
az intézet munkatársai.

A.L
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3. ASZÓD FESZTIVÁL ’94
Nyrom-kiállítás a Petőfi Múzeumban

A modem milvészetek és a közönség 
viszonya sok esetben rideg.

Mi lehet ennek az oka? -  tűnődtem a 
kiállítás megnyitóján, fürkészve a meg
jelentek arcát, gesztusait.

A művészetek -  zene-, képző-, szín
művészetek, de hasonlóan az irodalom 
is -  a kezdetektől kutatják a tartalom és 
forma harmóniáját, kapcsolatát. A ke
resett harmónia koronként, kultúrák
ként különböző, változó. Másként érez 
egy lüktető nagyvárosban élő, magá
nyosan alkotó harmóniát, mint egy az 
álomszigetek édes pillanataiban fölol
dódó művész. De mindketten -  hason

lóan egyéb körülmények közt élő pá
lyatársaikhoz -  az új kínálta lehetősé
geket keresik. Ez esetünkben, a festők
nél lehet az ecsetkezelési technikától a 
festék anyagának megválasztásáig bár
mi, ami nem idegen -  de legalább vala

milyen formában kapcsolható -  a tarta
lom és forma harmóniájától. Például 
egy ikonfestő nem akryllal és elnagyolt 
ecsetvonásokkal próbál kifejezést vará
zsolni az ábrázolt szent tekintetére, ha
nem ódon hangulatot árasztó festéket 
ken a táblára aprólékosan kidolgozva.

A festők témaválasztása részben 
korspecifikus, részben általános ihle- 
tettségű. Nyilván ezeket a megragadott 
témákat, pillanatokat másként ábrázol
ták az ókorban, a középkor lovagi vilá
gában, az ipari forradalom idejében, 
mikor gépek születtek és szorították 
odébb az embert és ma, mikor kinyílt

ózonlyuk alatt, mérgező gyárak füstjét 
szíva, repülőgépen utazva küzdünk a 
hallucinogén szerek használata ellen, 
akár egy kozmikus katasztrófát is meg 
tudunk akadályozni eszközeinkkel. 
Szinte teljesen természetes, hogy a

megválasztott témát, pillanatot, hangu
latot a festő más formában ábrázolta EL 
Ramszesz, XIV. Lajos, Napóleon vagy 
Bush kortársaként. Ha nem így lenne, a 
művészet teljesen elvesztette volna ön
magát, identitását. Kell, hogy másra tö
rekedjen, ez számára az egyetlen lehe
tőség az életbenmaradásra. Különben 
egy egyszerű másoló, epigon lenne ma
ga a mester, ha még egyáltalán létezne 
művészet.

Csoda hát, hogy a modem művészet, 
mint elődei az újat keresi s kelt hason
lóképpen értetlenséget közönségében? 
Mi már megértjük, sőt szeretjük Bosch, 

Breughel, El Greco képál
mait, kikről ugyanezt kor
társaik nem valószínű, 
hogy elmondhatták -  csak 
néhányan, kik közel álltak 
vagy az alkotóhoz, vagy a 
művészetekhez.

így van ez most is. A mű
vész és közönség közt, más 
szóval, alkotó és befogadó 
közt űr tátong, mely a kez
detektől fogva nő, öblösö- 
dik. Ennek áthidalását ne a 
művésztől váijuk, ez lehe
tetlen -  a fent leírtak miatt 
- ,  nekünk, befogadóknak 
kell fölnőni az alkotáshoz. 
Kérdezhetik, hogy minek 
alkot a művész, ha nem le
het érteni. Higgyék el, le
het. Ha az első pillanatra 
idegen alkotást nyitottan 
szemléljük, elfogadjuk a 
szakavatottak véleményét, 
illetve beépítjük befogadó 
magatartásunkba és meg
szerezzük a szükséges 

előképzettséget, a műélvezet hullámai 
sokkal magasabb régiókat, finomabb 
regisztereket érintenek meg lelkűnk
ben, mint egy úgymond közérthető al
kotás.

Asztalos Tamás

I P

Nyitva tartás: hétf<5 kivételével nap-
^  ' \ K é s é s

i

''fégésaetinépfaM történeti,;
..............  Állandói

Időszaki kiállítás: Artfaur Nyikiiyin
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Aszód Városért Kitüntetés

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete ASZÓD VÁ
ROSÉRT kitüntetést adományoz 
BARLAY BÉLA nyugalmazott ta
nárnak.

Barlay Béla 1913. február 5-én 
született Aszódon, ahol iskolaéveit 
is töltötte.

1933-ban szerzett a Budapesti 
Tanítóképzőben tanítói diplomát. 
Ezt követően az Evangélikus Egy
ház kántortanítója lett. Az Ismétlő
ben kifejtett pedagógusi munkája 
nem szorítkozott csak az ismeretek 
száraz átadására. Összefogta a fia
talságot, nevelte őket, formálta ízlé
süket. De sokat foglalkozott a fel
nőttekkel is. Számos hagyományte
remtő programot, előadást szerve
zett a helyi színkör vezetőjeként. Az 
aratási ünnepélyek, felvonulások, 
bálok megrendezése az ő nevéhez 
fűződik. O tekinthető a helyi hagyo
mányok, néprajzi értékek első aszó
di gyűjtőjének, ápolójának.

Lelkes énekkarvezető és a mai 
napig is az Evangélikus Énekkar 
tagja. Az evangélikus iskola ismét- 
lőseivel, de a felnőttekkel is sokat 
szerepeltek egyházi és világi ünne
peken. Személyes varázsának, szép 
iskolázott hangjának köszönhetően 
sokan és lelkesen dolgoztak az 
énekkarban. Sok szép fellépés, si
ker jelzi kitartó munkájukat.

Munkásságának külön színfoltja 
kalandozása a festészetben. Elvé
gezte a Festészeti Akadémiát. A 
festés a mai napig is élete szerves 
része. A festészet iránti rajongása, 
de ugyanakkor alázata jelenik meg

festményein. Képein szívesen ábrá
zolja a szívéhez oly közel álló Gal- 
ga-partot, a szülőföldi tájat, az itt 
termő színes virágokat, a termé
szetet. Festményeivel először 1949- 
ben mutatkozott be az akkori Ipar- 
testületi Székházban. Több képe 
van aszódi családok magántulajdo
nában, de közintézményeink falait 
is díszítik képei. Festményei -  a 
finn és az obemburgi kapcsolato
kon keresztül -  idegenben is hirde
tik a Galga menti táj szépségeit.

1950-től 1981-ig dolgozott a Fiú
nevelő Intézetben tanárként és a 
művészeti szakkör vezetőjeként. In
tézeti munkásságában is a meleg 
emberszeretet domborodik ki. Ta
nítványaival szinte apai barátságot 
alakított ki. Nyugodt, kiegyensú
lyozott személyisége nagy hatást 
gyakorolt környezetére. Az intézet
be a mai napig is bejár. Nagy szak
mai tudással és igyekezettel végzi 
az intézeti kápolna restaurálását.

A Budapesti Tanítóképző Főis
kola 1993-ban, hatvan év után, egy 
élet szolgálatát megbecsülő okira
tot, gyémánt diplomát adományo
zott egykori diákjának.

BARLAY BÉLA élete, munkás
sága példa értékű és követendő.

“Éreztem, nekem itt a helyem.” -  
nyilatkozta egy alkalommal a maga 
szerény és visszafogott stílusában, 
ő  az az aszódi polgár, akire mindig 
csak tisztelettel, szeretettel és meg
becsüléssel szabad gondolni.

Bagyin József polgármester

Az ecset volt mindénem

Barlay Béla gyémántdiplomás 
rajztanárt otthonában kerestem fel 
augusztus 20-án kapott, Aszód Vá
rosért kitüntetése alkalmából.

Kérdésemre: -  Mivel foglalkozik 
most, dolgozik-e még? -  a követke
ző választ adta:

-  Most már nem dolgozom, beteg 
voltam, nagyon fáradt vagyok, csak

néha látogatok be az intézetbe. Itt 
készítettem egy házi kiállítást fém
ipari, faipari tárgyakból, a tanulók 
remekeiből. Ennek kiegészítése, 
rendezése állandó elfoglaltságom.

Az ugyancsak az intézetben lévő 
kápolnát én rendeztem be az itt állt, 
és a II. világháború alatt lebombá
zott templomromjaiból, oltárdarab
jaiból. Ezeket Domonyból, egy is
tállóból hozták vissza. Ott lenne 
még tennivalóm, Huszka atyával 
beszéltünk róla, hogy kellene egy 
állandó oltár.

Szinte mindig Aszódon, vissza
vonultan éltem, itt szerettem festeni 
a Galga völgyében. Nekem az ecset 
volt mindenem, a hangoskodást, 
feltűnést kerültem. Főleg tájképe
ket, csendéleteket festettem, itt is 
láthatók. (A nappali falán.) Ezt a 
falhoz támasztott képet most festet
tem a lányomnak, aki szintén rajz
tanár -  az 1. sz. iskolában - , ő  nem 
ecsettel dolgozik, grafikákat készít.

-  Béla bácsi, gratulálok a kitünte
téséhez, és jó egészséget kívánok! 
Köszönöm a beszélgetést.

Repellik
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ASZOD NYÁRÁDSZEREDA
AUGUSZTUS 20-ÁN HIVATALOSSÁ VÁLT A KAPCSOLAT

Incze Barna és Bagyin József polgármesterek az aláírás pillanatában

Városi Önkormányzat Aszód 
Községi Tanács Nyárádszereda 
Együttműködési megállapodás

Nyárádszereda község Tanácsa és 
Aszód Város Önkormányzata kifejezik 
azon szándékukat, mely szerint a két 
település testületéi, közösségei és pol
gárai között kapcsolatokat alakítanak 
ki, ezálatal elősegítve a két ország kö
zötti barátság elmélyítését, és együtt
működnek a békés Európáért, mely cé
lok megvalósítása érdekében testvérvá
rosi kapcsolatot létesítenek egymással.

Az együttműködés főbb területei
Társadalom:
A testvérvárosok kölcsönösen töre

kednek arra, hogy a két település lakos
sága, ifjúsága megismeije egymás éle
tét.

Ennek érdekében elősegítik és támo
gatják:

-k ö zö s kulturális programok szer
vezését

-  szervezeteik és polgáraik közvet
len kapcsolatainak kialakulását.

Gazdaság:
Kölcsönösen közreműködnek a két 

település intézményi és gazdálkodó 
szervei közötti közvetlen kapcsolatok 
felvételében, amelynek érdekében:

-  megkeresik a településekben tevé
kenykedő intézmények, gazdálkodó

szervezetek és vállalkozók együttmű
ködési területeit.

-  lehetőségeikkel támogatják a fenti 
kapcsolatok kialakítását és működését.

Közigazgatás:
-  közigazgatási, irányítási és terve

zési tapasztalatok cseréje
-  a városi önkormányzatok működé

sének kölcsönös tanulmányozása
-  a közigazgatási munka gépesítése 

(számítógép, irodagép) területén ta
pasztalatszerzés.

Oktatás:

1994. augusztus 20-án az evangéli
kus templomban dr. Harmati Béla 
püspök tartotta az istentiszteletet, 
melynek szolgálatában részt vett Det- 
re János esperes, a gyülekezet lelkésze 
és Baranyai Tamás espereshelyettes, 
domonyi lelkész.

Az ünnepi istentiszteletet követően 
a megépítendő gimnázium alapkőle
tételére került sor. A püspök úr Isten 
kegyelmében bízva megáldotta a le
endő gimnáziumot, melynek alapkö
vében a következő iratok kaptak he
lyet:

Szándéknyilatkozat (1991. szep
tember 8.), ingatlan-visszaigénylés 
bejelentése, megállapodás az önkor-

-  a nyárádszeredai és az aszó
di önkormányzatok középisko
láinak együttműködése, tapasz
talatainak átadása

-  az oktatási rendszerek köl
csönös tanulmányozása, külö
nös figyelemmel az irodalom, a 
történelem oktatására,

-  diákok cseréje és szaktábo
rok szervezése

-  Kertészeti Egyetem távok
tatási programjának nyárádsze
redai támogatása

Kultúra, művészet, környezet
védelem:

-  egymás kulturális, művé
szeti életének megismerése mű
vészek és együttesek meghívá
sával, kiállítások szervezésével,

-  a műemlékvédelem gyakor
lati megvalósításának tapasz
talatai és műemlékek hasznosí
tásának módszerei,

-  környezeti kultúra alakítá
sának és megóvásának gyakor
lata 
Sport:
-  az egyesületi munka szervezé

se (tömegsport, versenysport)
-  az egyesületi gazdálkodás tapasz

talatcseréje
-  a szakosztályok találkozóinak szer

vezése.
A megállapodó felek évente értéke

lik a szerződés megvalósulását és kiala
kítják a következő év feladatait.

E közös szándékot kifejező megálla
podást Nyárádszereda község képvise
letében Incze Barna polgármester, 
Aszód város képviseletében Bagyin 
József polgármester úja alá.

mányzattal, alapítólevél, az Országos 
Presbitérium határozata, a visszaszer
zés krónikája, az alapítóünnepély 
programja, meghívó az alapkőletétel
re, a tanulók névsora, az Országos 
Egyház névsora, a Pest megyei Egy
házmegye tisztikara, az Országos 
Presbitérium névsora, az Aszódi Tü
kör 1994. július-augusztusi száma.

Az ünnepségen megjelent Vankó 
Magdolna képviselőasszony, dr. 
Frenkl Róbert, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház országos fel
ügyelője, dr. Asztalos István megyei 
tanácsnok, Bagyin József polgármes
ter, továbbá környékbeli lelkészek, le
endő diákok.

Alapkőletétel
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v _______________________________________________ /
Aszód és Nyárádszereda barátságának jelképe 

a gimnázium udvarán

rád Rt. főgépésze 
vagyok. Felesé
gem, Gizella köz
gazdász. fiam, 
Botond 6. osztá
lyos.

Mindig szeret
tem faragni. 
Kisplasztikákat 
készítettem, von
zott a figurális 
megmunkálás. 
Gyökerekben, 
ágakban keres
tem a témát s azt 
kis művészi mun
kával dolgoztam 
át.

Testvértelepülésünk, Nyárádszereda 
küldöttségét egy egyszerű, de annál 
meghittebb ünnepéllyel búcsúztatta vá
rosunk.

Incze Barna polgármester köszöntő 
szavait Bagyin József polgármester 
folytatta s többek közt reményét fejezte 
ki, hogy e kapcsolat a későbbiekben is 
ilyen virágzó, élő marad.

Frajna Miklós az önkormányzati 
gimnázium igazgatója, e kapcsolat 
megteremtője egy történetet mesélt, 
ami vele esett meg a távoli Hargitán.

A dús legelőjű Tolvajoson tett túra 
alkalmával egy juhásszal találkozott, ki 
megkérdezte, honnan jöttek. Magyar- 
országról, válaszolta Miklós bácsi. 
Nem, nem, otthonról -  javította ki a 
juhász.

Igen, hát a nyárádszeredaiak hoz
zánk hazajönnek s e kapcsolatnak le
gyen élő jelképe e kopjafa, fejezte be 
búcsúzó szavait Frajna Miklós.

Miután a buszok elgördültek a ven
dégekkel, Petőfi szobra alatt, Bíró Já
nossal, a kopjafa alkotójával beszélget
tem sorsáról, a kopjafa szimbolikájáról, 
terveiről. íme vallomása életéről, mű
vészetéről s Aszódon faragott kopjafá
járól.

"Negyven éve szeptemberben szület
tem a Maros megyei Abafáján. Ott s 
Szászrégenben végeztem a középisko
lát, majd Kolozsvárott a műszaki fő is
kolán gépészmérnöki diplomát szerez
tem. Nagyenyeden és Szászrégenben 
dolgoztam, míg 1990-ben Nyárádsze- 
redára nem telepedtünk át, hol a Nyá-

Tavaty télen 
Kapolcson a fara
gász táborban ké
szítettem egy pá
lyamunkát, Cser- 
nátonba küldtem 
-  megnyertem.
1993 őszén Szentendrén a faragász tá
borban mesefigurákat -  Tündérszép 
nádszálkisasszony -  faragtam, de a 
Maros és Olt mondáját már kopjafastí
lusban formáztam meg.

1994 áprilisában aRemediusAlapít
ványi Kórház alapkőletételekor állítot
ták fö l első monumentális kopjafámat 
Nyárádszeredán. Ekkor jött Incze Bar
na és Bagyin József polgármesterek öt
lete, hogy emeljünk emlékművet Aszó
don, augusztus 20-án. Tíz napig farag

tam e kopjafát, melynek olvasata fent- 
ről haladva lefelé a következő:

Süveg + kaláris + koponya -  testü
let, ez a polgármesteri hivatalok jelké
pe.

Nyak = Szent Istváni kettőskereszt, 
20-a egyik szimbóluma.

Hármas kaláris, pihentető gyanánt, 
mert témát váltunk.

A következő három szimbólum a 
Szentháromság:

-égtájkereszt, az Atya, a Mindenha
tó

-  egyszerű kereszt, a Fiú, Jézus 
Krisztus

-  kettős lángnyelv, a Szentlélek.
Újra hármas kaláris, pihentető gya

nánt, témaváltást jelezve.
Búzakéve, az új kenyér ünnepe lévén.
Zárómotívum a földgömb, melynek 

sima részein címerpajzsok -  Aszódé és 
Erdélyé, mivel Nyárádszeredának még 
nincs.

Hátul a kézjegyemet helyeztem el.
Csak csöndben merem mondani, le

het, hogy megrendelnek tőlem Aszódra 
egy székelykaput, de elhinni csak akkor 
fogom, ha már beleakasztottam a véső
met a fába.

Jelenleg műkedvelőként faragok, de 
az ember nem tudja, mit hoz a sors, 
lehet, hogy a faragás lesz a kenyerem -  
még gondolkodom.
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Laktanyabúcsú Aszódon
Fesztiválok városa?

Alig teltek el a nagysikerű Aszód 
Fesztivál napjai, amikor újabb népün
nepélyt beharangozó sajtótájékoztatót 
tartottak a “Tiszti klubban”. (A címben 
feltett kérdés természetesen túlzás, de 
ha belegondolunk, mekkora képtelen
ség lenne városunktól egyéb területe
ken hasonló teljesítményt elvárni...)

A Honvéd Együttes, a Honvéd Kul
turális Egyesület és az Aszódi Önkor
mányzat a múlt század végétól létezd 
hagyományt kívánt feleleveníteni.

A történelmi jelentőségű laktanyák
ban műsorral, katonai bemutatóval, ki- 
rakodóvásáraal és bállal összekötött 
“búcsúk” voltak.

Sztán István ezredes, lakta
nyaparancsnok elmondta: A hadsereg 
1989 óta készül egy ilyen esemény 
megrendezésére. Tervüket szeptember 
harmadikén végre sikerült megvalósí
tani.

Novák Ferenc Kossuth-díjas kore
ográfus, a Honvéd Együttes művészeti 
vezetője -  aki a Laktanyabúcsú főren
dezője volt -  a mai katonák gettószerű 
bezártságát állította szembe a régi szo
kásokkal. Célként a fiatalok érzelmi kö
zelítését jelölte meg a hadsereghez. 
Míg régebben a jó  katonák arattak di
csőséget, ma inkább a lógás a sikk!

Számára a végső lökést egy hollan
diai laktanyaünnepség adta. A helyszín 
kiválasztását az alábbiakkal indokolta:

A Galga menti folklórban -  népda
lokban, mondákban, anekdotákban -  
ma is fellelhető az aszódi “bádogtetejű” 
laktanya. Emellett a helyi önkormány
zat és a Galga Ezred is kérte a rendezést. 
A “búcsú” anyagi terheit a Galga vidék 
önkormányzatai vállalták. A művészeti 
együttesek is zavarba ejtő bőségben je 
lentkeztek szereplésre.

Bagyin József polgármester -  a 
fesztivál és a népművészeti találkozók 
példájára hivatkozva -  biztos volt a 
Laktanyabúcsú sikerében. Ő is fontos
nak tartja a sorkatonai szolgálat rangjá
nak emelését.

A tájékoztatót követő kötetlen be
szélgetésben Novák Ferenc felajánlotta 
anyagi támogatását a Kioszk újjáépíté
sére.

Ezen előzmények után szeptember

A Fix-Stimm zenekar

Sztán István munka közben

harmadikén hat órától -  nyitányként -  
Aszódon és a környező településeken 
katonazenekarok tartottak zenés éb
resztőt. Nyolc órakor megnyíltak a lak
tanya kapui, a kiskatonák fogadták csa
ládtagjaikat (ők névre szóló meghívót 
kaptak a rendezőktől), majd az alakuló
téren felállított színpadon Balogh Már
ton népdalénekes és a Honvéd Együttes 
hat táncosa katonanótákat és -táncokat 
adott elő.

Tíz óra tájt a Galga Ezred a közremű
ködő együttesek tagjaival és a látoga
tókkal elindult a Fesztivál térre. A Bu
dapesti helyőrség Zenekara a menet 
élén haladva indulókat játszott.

A téren Sztán István köszöntötte a 
bevonulókat, a vendégeket és a közre
működőket.

Deák János vezérőrnagy, a Magyar 
Hadsereg vezérkari főnöke -  a Lakta
nyabúcsú fővédnöke -  Keleti György 
honvédelmi miniszter üdvözletét tol
mácsolta. A vezérkari főnök újabb bú
csúk rendezését ígérte -  más laktanyák
ban is.

Bagyin József a város és a Galga 
vidék büszkeségének adott hangot, s 
köszönetét mondott a bizalomért.

Az ünnepélyes megnyitót követően
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bravúros ejtőernyős-bemutató szemlé
lői voltunk. Az ugrók két nemzetiszínű 
zászlót és egy ezredlobogót hoztak.

A nap hátralevő részében hivatásos 
és hagyományőrző együttesek szóra
koztatták a közönséget.

A rendezők gondoltak a legkisebbek
re, számukra egy másik színpadot állí
tottak fel. A párhuzamos játék össze
hangolása kezdetben nemigen sikerült; 
a kisszínpad közönsége röpke színda
rab után jó  hosszan várt a következő 
fellépőkre, mivel ők a felnőtteknek tán
coltak. Szerencsére a műsorvezetők fel
találták magukat, kezdeményezésükre 
a gyerekek -  csokoládé- és marcipánfi- 
gura-jutalomért -  nyelvtörőkkel, ver
sekkel, dalokkal szórakoztatták egy
mást. Délután gazdag műsort élvezhet
tek, a bohócok meg a bűvész ismét köz
reműködőkké avatták őket.

A téren a fesztiválon is jelen volt 
mutatványosok mellett a Népszava Ki
adó könyvei, népművészek árui is meg
találhatók voltak. A Petőfi Múzeum is 
kapott egy sátrat, ahol munkatársai kü
lönféle múzeumi kiadványokat, és ké
peslapokat, ezekhez bélyegeket árul
tak. A felállított csillogó koronás posta
ládába azonnal bedobhatták üdvözletü
ket a kiskatonák.

A “sörsátorban” -  ez kikerülhetetlen 
kellék, mert hogy eltávozáson levő zöld 
egyenruhás ifjú színjózanon: antialko
holista -  Szalai Antal népi zenekara 
muzsikált. Este hét órára ígérték a Hon
véd Táncszínház gálaműsorát. Az 
együttes egy -  az autópályán történt -  
baleset miatt késve érkezett. A hasonló 
“balesetek” ellen -  mondjuk -  korábbi 
elindulással bebiztosíthatnák magukat, 
és főleg közönségüket?

Az időt a fent említett zenekar múlat
ta, figyelemre méltó virtuozitással,

közben Balogh Márton és Maczkó Má
ria énekelt csodálatos népdalokat.

A mégis csak megérkezett táncszín
háznak hatalmas sikere volt. Előadásu
kat tűzijáték, ezt -  a nap zárásaként -  
táncház követte volna, ha egy hirtelen 
jött zápor nem kergeti szét a maradni 
akarókat.

Az e napon itt megfordult sok ember 
bizonyára jó ideig megőrzi emlékezeté
ben az Aszódi Laktanyabúcsút.

Repellik József

A TECHNIKA 
A RENDŐRÖKET 

SEGÍTI,
avagy az árulkodó 

mobiltelefonok
Nem mindennapi fogásról adtak szá

mot az újságok. Több tízezer liter sző
kített fűtőolaj kezelőinek és forgalma
zóinak telephelyén ütött rajt a kisvárosi 
rendőrkapitányság.

A tanyát körülfogó nyomozókat pa
rancsnokuk úgy igazította el, hogy ér
kezésük után azonnal vegyék el a tet- 
tenért milliomosok mobiltelefonjait. A 
rendőrök a parancs szerint jártak el.

“Bekopogtatva” a tanyába, jelezték 
honnan jöttek, majd mindenkitől elvet
ték az őrizetbevétel előtt a hordozható 
kábel nélküli telefonokat. Csak ezután 
bilincselték meg azt, aki túlságosan 
“aggályoskodott”, mert úgy tudta jogá
szától, hogy havi háromszázezer forint 
járandóság illette hónapok óta az őket 
lefogó rendőrtisztet. A jogász vélhető
leg maga gondoskodott az összeg elhe
lyezéséről, a rendőrtiszt pedig bezárta a 
kört a banda körül.

Még el sem szállították a rabomobil
lal a tettenérés után az alaposan gyanú
sítható olajbárókat, amikor a rendőrök 
táskáiban csöngeni kezdtek a telefonok. 
Amikor felvették, ezt hallották:

-  Te vagy az Lajos? Indulhatunk a 
szállítmányért?

A rendőrtiszt biztatólag szólt a ké
szülékbe.

-  Gyertek csak, várunk benneteket, 
de vigyázz, ne hagyd egyedül jönni a 
tartálykocsival a gépkocsivezetőt. Té
ged is várunk fontos tárgyalásra...

Három órán belül három “önkéntes” 
jelenkezett a helyszínen üres tartályko
csival.

A mobiltelefon előnyeiről tudo
mányos előadást is lehet tartani a Ren
dőrtiszti Főiskolán.

Nádor István

Idősek világnapja  
1994. október 1. 

Szeretettel meghívjuk 
Önöket a z Idősek Világ
napja alkalm ából rende
ze tt előadásra és a z a z t  

követő  táncos összejöve
telre.

Fellép a Honvéd M íívész- 
egyiittes.

Időpont: 1994. október 1. 
o 16 óra
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A teremtés koronái -  aszódi "leg"-ek!
Vankó Magdolna és Pécsi Ddikó országgyűlési képvise

lők voltak a háziasszonyai az augusztus 20-i meglepetés
programnak. Öt díjat adtak át -  csak férfiaknak -  a következő 
kategóriákban:

1. A legjobb, legügyesebb vállalkozó
2. A legjobb tanár bácsi

3. A legvonzóbb férfi 
. 4- A legaranyosabb nagypapa

5. A legjobb édesapa

Miután a díjazottak túl vannak a meglepetésen megkeres
tem őket, hogy válaszoljanak 6 (5+1) kíváncsiskodó kérdé
semre. íme:

FARKAS IMRE: a legjobb, legügyesebb vállalkozó
1. Mikor és kitől tudtad meg, hogy te lettél Aszód legjobb, 

legügyesebb vállalkozója?
-  19-én kint voltam a Fesztiválon. Odajött hozzám Bagyin 

József polgármester úr, érdeklődött, hogy másnap -  azaz 
20-án -  két óra körül kint leszek-e a rendezvényen. Igent 
mondtam, de azt hittem, segíteni kell majd valamilyen ese
mény lebonyolításában... Vankó Magdolna és Pécsi Ildikó 
bejelentése így meglepetésként ért.

2. Milyen érzés volt átvenni a díjat?
-  Nem szeretek nyilvánosság előtt szerepelni, nem is na

gyon néztem le a színpadról, meglepődtem! Ott motoszkált a 
fejemben egy csomó gondolat, kétely: "Vajon kinek mi erről 
a véleménye?”

3. Mitől jó  és ügyes egy vállalkozó?
-  Én inkább kisiparosnak tartom magamat. De szerintem 

az a lényeg, hogy mindenki azt csinálja, amihez ért! Az a jó  
vállalkozó, aki szereti a szakmáját és szeret-tud is -  dolgozni!

4. Mivel foglalkozol, mire “vállalkoztál”?
-A  szakmám:festő-mázoló-tapétázó. Lakásokfelújításával 

foglalkozom. Ide tartozik még a kőművesmunka és a burkolás 
is. Van egy családi vállalkozásunk is -  festékbolt -, ami 
tulajdonképpen a feleségemé és a lányomé.

5. Család?
-  Nős vagyok, egy lányom van -  Melinda, lassan 21 éves -  

és családunk szeme fénye az unokánk, Máté.
5+1. Nőnap és Anyák napja már évek óta létező ünnep. 

Szerinted lehetne-e Férfinap vagy Apák napja, vagy mindket
tő, s ha igen, mikor?

-  Én inkább a Nagyapák napjára szavazok. A Nőnap és az 
Anyák napja már megszokott, kell, deFérfinap és Apák napja 
ügyében talán a hölgyeket lehetne megkérdezni!

M O LN Á R LÁSZLÓ: a legjobb tanárbácsi
1. Mikor és kitől tudtad meg, hogy te lettél Aszód legjobb 

tanár bácsija?
-  Először a polgármester úr szólt, hogy legyek szombaton 

két órakor a fesztiválparkban, utána természetesen a díjáta
dóktól.

2. Milyen érzés volt átvenni a díjat?
-Megtisztelő!
3. Milyen a jó tanár bácsi?
-  A pedagógust a személyisége, szakmai képzettsége, gye

rekekhez, szülőkhöz, kollégáihoz való viszonya, illetve a “ta
nítandó tantárgy" minősíti. A mai pénzéhes világban, ahol a 
szülőnek-családnak egyre kevesebb ideje marad a gyerekek
re, nagyon fontosnak tartom, hogy a pedagógus nemcsak a 
tanórán, hanem azon kívül is (szünetekben, délután az isko
lában, utcán, kirándulásokon, táborokban) mindig készség
gel, kellő alázattal és életkornak megfelelően foglalkozzon 
elsőssel és gimnazistával egyaránt! A jó  pedagógus kettős 
életet él, s ennek nagyrészében gyereknek kell maradnia!

4. Hol és milyen tantárgyakat tanítasz?
-Aszódon az 1. sz. Általános Iskolában tanítok testnevelést 

és úszást, ezenkívül az 5. zeneisek osztályvezetője vagyok.
5. Család?
- 1 8  éve költöztünk Aszódra Zsámbokról. Édesapám fiata

lon meghalt, így édesanyámmal és öcsémmel éltünk együtt. 
Négy éve kötöttem össze a sorsomat kedvesemmel, Jurinka 
Tündével. Tünde is tanít. Kartalon.

5+1. Férfinap, Apák napja?
-  Március 8-a kivételével az év többi napja férfitársaimé, 

hiszen a “családfenntartás súlya" őket terheli. Apák napja 
úgy tudom már van, s ez augusztus utolsó vasárnapja. Ennek 
nagyon örülök!

VARGA MÁRTON: a legvonzóbb férfi
1. Mikor és kitől tudtad meg, hogy te lettél Aszód legvon

zóbb férfia?
-  Fönt a színpadon Vankó Magdolnától és Pécsi Ildikótól.
2. Milyen érzés volt átvenni a díjat?
-  Szörnyű! Utána többen poénkodtak velem, hisz én lettem 

a legvonzóbb díjazott...
3. Mitől vonzó egy férfi?
- A  függetlenségétől.
4. Hol lelhető fel Aszód legvonzóbb férfia?
-Munkahelyem a SÖR PATIKA, ezen kívül a kézilabdapá

lyán (Gödöllő) lehet rámtalálni.
5. Család?
-Elváltam, van egy 10éves lányom, akivel igyekszem minél 

több időt tölteni.
5+1. Apák napja, Férfinap?
-  Lehetne! A Sörfesztiválok idején!
BÍRÓ FERENC: a legaranyosabb nagypapa
1. Mikor és kitől tetszett megtudni, hogy ön lett Aszód 

legaranyosabb nagypapája?
- A  polgármester úr kérdezte, hogy 20-án két óra tájban ott 

leszek-e a fesztiválon. Hát persze hogy ott, minden évben 
kimegyek a rendezvényre. Aztán egyszer csak hallom, hogy a 
képviselőasszony bemondja a nevemet a mikrofonba.

2. Milyen érzés volt átvenni a díjat?
-  Meglepő és nagyszerű.
3. Ön szerint mitől aranyos egy nagypapa?
-  Szereti a családját, unokáit. Akkor vagyok boldog, ha 

hétvégén nálunk összegyűlik a család. Tele van az udvar az 
unokákkal, 71 évesen fogócskázok, bújócskázok velük, igyek
szem a kedvükben járni.

4. Hol él Aszód legaranyosabb nagypapája és mivel foglal
kozik?

-  A Szent Imre út 6-ban lakom, már nyugdíjas vagyok. A 
szakmám szíjgyártó, most is épp javítgatok, lószerszámot, 
futball-labdát, de már csak ismerősöknek. Az egészségem már 
nem a régi, de a munkaszeretetem az megmaradt.

5. Család?
- A  feleségemmel élek együtt. Három gyermekünk van és öt 

unokánk: Zoltán, Katalin, Karolina, Ferike és Nándi.
5+1. Apák napja, Férfinap?
-  Férfinap? Maradjon a Nőnap, ennyi előnyt élvezhetnek 

a férfiakkal szemben! Az Apák napja szép lenne, az egy 
"hivatás”, egy csodálatos dolog!

A legjobb édesapa nevét nem sikerült megtudnom, de annyi 
biztos, hogy testvérvárosunkban Nyárádszeredán él.

Ezek az urak voltak a ’94-es fesztivál “leg”-jei, köszönöm, 
hogy válaszoltak kíváncsiskodó kérdéseimre, s remélem ’95- 
ben is díjazva lesznek az aszódi “teremtés koronái” ! Addig is 
a LEG-jobbakat!

Varga Mária
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Tanévnyitó
a Petőfi Gimnáziumban

Augusztus harmincadikén nyolc óra előtt újra benépesült 
az aszódi gimnázium udvara. Csengetés után kihozták az 
iskola zászlaját, jött a tanári kar, köztük Bagyin József pol
gármester. Az osztályok felsorakoztak a Petőfi-szoborral 
szemben. A Himnusz elhangzása-eléneklése után Czikora 
Bernadett EL c osztályos tanuló Jobbágy Károly Szeptemberi 
utazás című versét adta elő.

Ezt követően Frajna Miklós igazgató köszöntötte az új 
diákokat -  köztük a legkisebbeket, a nulladik osztályosokat 
- ,  és a régieket. Majd -  egy országos felmérésre hivatkozva
-  elmondta: a középiskolákban végzettek nagy része csak a 
tanultak reprodukálására képes. A siralmas helyzeten a 
diákönkormányzatok aktív működése javíthatna.

(A tudósító ezt így értelmezi: Sok “okos” ember mindent 
elkövet azért, hogy az iskola minél haszontalanabb és elvisel
hetetlenebb legyen -  a pedagógusok számára is. A tanulóknak
-  csak az egyes szaktudományok presztízsszempontjaival 
indokolható -  hatalmas mennyiségű, megemészthetetlen és 
haszontalan tananyagot kell megtanulniuk. Ugyanakkor az 
érvényesüléshez szükséges készségek-képességek, tudniva
lók megtanítására-megtanulására nem marad sem idő, sem 
energia. A diákönkormányzatoknak ezt a mennyiségi szem
léletet kellene visszaszorítaniuk, illetve itt sajátíthatnák el a 
demokrácia játékszabályait.)

Az új tanévben tovább növekszik a zsúfoltság, mivel az 
Evangélikus Gimnázium két osztálya is itt kapott helyet. 
Kérte: ezért ne rájuk haragudjanak, ők nem hibáztathatók a 
kialakult állapotok miatt.

Ünnepi beszéde végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt.
Az igazgatói megnyitó után bemutatták az új tanárokat.
Dicsőségtáblára kívánkozó pillanatok következtek: Hódi 

Gyuláné dr.-nak Bagyin József adta át a Pest Megyei Önkor
mányzat Arany János-díját.

A kitüntetett maga is díjazott. A Koncz Istvánnal közösen
-  magyar-történelem, illetve idegen nyelv szakon főiskolára 
felvett diákoknak -  alapított Útravaló-díjakat osztotta ki.

Elkezdődött az új tanév, melyben a tudósító is sok sikert 
kíván! •

Repedik

Tanévnyitó negyvenhét év 
után

Szeptember 4-én a délelőtti istentiszteleten, az igehirdetés 
során Detre János esperes úr emlékeztetett arra az 1947. évi 
őszi napra, amikor Aszódon az evangélikus templom falai 
között tanévnyitó istentiszteletre került sor.

1994. szeptember4-én délután 16 órakor, majd fél évszázad 
elmúltával újból tanévnyitó ünnepségre gyülekeztek az aszó
di evangélikus templomban, az 1994-es tanévben újrainduló 
Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma hat- és né
gyévfolyamos osztályainak diákjai, szülői, hozzátartozói és 
az eseményt megtisztelő vendégei.

A tanévnyitó istentiszteleti szolgálatában dr. Harmati Béla 
püspök mellett részt vett Detre János esperes, az aszódi gyü
lekezet lelkésze és Baranyai Tamás espereshelyettes, domo
nyi lelkész. Az istentiszteletet követően került sor a középis
kola három kinevezett alkalmazottjának: dr. Roncz Béla igaz
gatónak, Detre Zoltán és Koncz István osztályfőnököknek 
eskütételére. Az ünnepélyes aktus után dr. Roncz Béla igaz
gató tanévnyitó beszédével folytatódott az ünnepség. Az ün
nepség legmeghittebb eseményére akkor került sor, amikor 
dr. Harmati Béla püspök és dr. Roncz Béla igazgató az új első 
osztályosokat kézfogásukkal az újrainduló evangélikus gim
názium tanulóivá fogadta. Az ünnepségen megjelenteket töb
bek között Vankó Magdolna Pest megye 5. sz. választókerü
letének országgyűlési képviselője és dr. Smidéliusz László 
egyházmegyei felügyelő is köszöntötte. Zalán Frigyes (az 
1948-ban államosított evangélikus gimnázium még egyetlen 
élő tanára) köszöntő levelét Baranyai Tamás espereshelyettes 
ismertette.

Az ünnepség, amely az Erős vár a mi Istenünk énekkel 
kezdődött, a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be.

Bízzunk abban, hogy az 1700-as években elkezdődött 
evangélikus nevelő-oktató hagyományoknak méltó folytatói 
leszünk!

Koncz István
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Vállalkozók a város jövőjéért
Változatok -  választások -  változások

1994. szeptember 6-án az aszódi vállalkozók és vendégeik 
nyolcvan-kilencvenen jöttek össze a Sára vendéglőben.

Takács Sándor köszöntötte Vankó Magdolna képviselő
asszonyt, és üdvözölte a megjelenteket. Az összejövetel célját 
a közelgő önkormányzati választásokra való előkészületben 
jelölte meg. Hangsúlyozta, a következő képviselőtestületben 
nyomatékosabban kell képviseltetniük magukat a vállalko- 
zóknak.és változtatni kell a jelenlegi helyzeten, mely szerint 
a Testületben többségben vannak az önkormányzat intéz
ményhálózatában dolgozó képviselők. Megjegyezte, hogy 
szükségét látnák egy olyan önkormányzati képviselői irodá
nak, ahol a képviselők közül legalább egy fő, hetente egyszer 
ügyeletet tartana.

Vankó Magdolna képviselőasszony köszönte a meghívást 
és jelezte, ahogy ideje engedi, azoknak az elkövetkezendők
ben is eleget kíván tenni. Kiemelte, az a legfontosabb, hogy 
a leendő önkormányzatban bízzon a város. Néhány szóban 
ismertette a választás várható lefolyását, majd megadta a 
munkahelyi telefonszámát. (Na ilyet sem láttak még Aszódon!)

Chugyik János, a Városszépítő Egyesület elnöke vázolta, 
hogy egy erős, önkormányzati intézményektől nagyrészt füg
getlen képviselőtestületre van szükség, mely kellő eréllyel tud 
fellépni a hivatalos beterjesztésekkel szemben. Ezért a jelen
legi Képviselőtestület megváltoztatásának fontosságát hang
súlyozta.

Benedek Zoltán olyan képviselők megválasztását javasol
ta, akiknek kiállása, szava van.

Hatalyák János, felesége, Hatalyák Jánosné képviseleté
ben javasolta, hogy a felálló képviselőtestület hozzon olyan 
törvényt, mely szerint az adózó polgár megnevezhesse, az 
Önkormányzat mire fordítsa a befolyó összeget. Fontosnak 
ítélte, hogy a képviselő, mielőtt a testületi ülésen állást foglal, 
kérje ki választói véleményét.Továbbá reményét fejezte ki, 
hogy a későbbiekben az aszódi lakosok előnyben részesülnek

a nem aszódi, de Aszódon vállalkozni kívánókkal szemben, 
valamint nem tartotta elképzelhetetlennek, hogy egy “külföl
di” (értsd: nem aszódi) feltétellel kapjon vállalkozási lehető
séget városunkban. Röviden, meg kell tőle kérdezni, mit 
kíván tenni Aszódért?

“A városunknak egy baja van, mindenki mástól várja a 
megoldást és így sok az átgondolatlan döntés”-  zárta hozzá
szólását.

Szentiványi Aliz, arra a nehézségre hívta föl a jelenlévők 
figyelmét, hogy a képviselőtestület nem diszponál az önkor
mányzat fölött. Az a polgármester és a jegyző jogköre. Ezért 
e két funkció kölcsönhatásának fontosságára figyelmeztetett.

Jeney László egy kevesek által ismert problémára irányí
totta rá a figyelmet, jelesül Aszód határának magántulajdoni 
voltára. E területet nagyrészt ikladiak és kartaliak bérlik.

Gazdakört kíván szervezni, hiszen a földből élőknek nincs 
semmiféle képviselete. Egy olyan vállalkozói réteg kialakítá
sának igényét hangsúlyozta, amely meg tud élni a földből. 
Falusiasán kell élni -  mondta, ezt a környező településeken 
keményen képviselik. Ezzel szemben Aszódon ennek 
egyelőre nincs tere, pedig nagyon fontos lenne -  fejezte be 
gondolatát a mezőgazdasági szakember.

Elérkezett hát az 1989-es rendszerváltás nagyvárosi szele 
Aszódra. Mi most tanuljuk, hogyan is néz ki a szabad válasz
tás demokratikus felkészülési szakasza. Ezen hónapok a leen
dő négy esztendő sorsát eldöntő választásokat készítik elő. 
Senki se csodálkozzon raj ta, hogy ez egyre több városi polgárt 
foglalkoztat, hiszen ez -  is -  teszi polgárrá a polgárt, várossá 
a várost.

Egy kérdésre viszont csak a választások eredményének 
kihirdetése után tudunk majd válaszolni: Merre indul a rend
szerváltás mozgólépcsője? Fölfelé-e avagy lefelé?

Remélhetőleg fölfelé és nem zavarja meg útját soha többé 
áramszünet! Asztalos Tamás

Levél az önkormányzat adóügyi csoportjához
Amióta kis hazánkban a nagy és még nagyobb adókat 

bevezették és az adózásra kötelezett egyéneket pontosan nyil
vántartják, azóta igyekszem a reám kivetett összegeket IDŐ
BEN, NAPRAKÉSZEN befizetni. Tisztában vagyok ugyanis 
a várható retorziókkal, amelyek sújthatnak!

1994. augusztus 25-én reggel azonban meglepődtem! 
Ugyanis az önkormányzat adóügyi csoportjától kaptam egy 
fenyegető felszólítást, miszerint ha nem fizetem be az ez évi 
június 30-ig kivetett adómat -  ami egyébként a gépjármű 
súlyadót jelenti -  akkor most csak 108,- Ft-ra büntet, de ez 
FOKOZHATÓ!

Ijedtemben azonnal a postára rohantam és a kiküldött csekk 
alapján 13.08 perckor befizettem az elmaradásomat. 
Amennyiben ez az elmaradás a saját hibámból adódott volna, 
akkor nem is reklamálnék -  lakoljon a vétkes.

Azonban egy-két dolgot nem értek!
1. Miért nem kaptam meg a kötelező befizetésre vonatkozó 

kivetést a csekkel együtt a határidő előtti hónapokban -  
fenyegetettség nélkül?

Nos, miután az illetékes hölgynél érdeklődtem ez ügyben, 
azt a választ kaptam, hogy ők kiküldték a kivetést a csekkel 
együtt. Ezt azonban igazolni nem tudják. Szerintem kellene 
lennie másodpéldánynak is, hiszen én KÖTELES vagyok az 
adózással kapcsolatos papírokat öt éven át őrizni -  mások 
nem? Majd azt is mondotta, hogy ezt nem szokták postázni!?

Illetve én felejtettem el befizetni, vagy a postán kallódott el!? 
Igen, minden lehetséges, csak a hivatal tévedhetetlen!

2. Január hónapban megkaptam a helyi adóra vonatkozó 
felszólítást és a csekket, amit azonnal le is rendeztem. Most 
pedig megkaptam az írást, ami szerint rendben vagyok. Miért 
nem lehetett volna együtt küldeni januárban mindkét adózás
ról a kivetést és a csekket? Ugyanis csekk nélkül én mivel 
igazolom a befizetés megtörténtét? Ezt az adóügyi csoportnak 
jobban illene tudni, mint nekem.

3. Felmerült bennem, hogy valószínűleg a gép a hibás? 
Viszont elhessegettem a gondolatot, mert a gép igenis okos -  
ha van megfelelő kezelője. Aztán az is eszembe jutott, hogy 
hátha én vagyok a hibás, hiszen az adózó hajlamos mindenféle 
bliccelésre egy kis sumákolás, adócsalás stb. érdekében. A 
posta felelőtlensége eszembe sem jutott, eddig mindent pon
tosan kézbesített -  pláne adó és egyéb pénzbefizetési felszó
lításokat.

Nem akarok tovább kukacoskodni, nem a 108,- Ft büntetés 
érintett, ámbár az is plusz kiadás, önérzetemet az eljárás sérti! 
De azt nagyon!

Szerettem volna idézni Petőfi MIT NEM BESZÉL AZ A 
NÉMET c. versének egy részletét, ami kifejezi -  mai átvitt 
értelemben -  hogy mit foglal el (jelenleg mit foglal le az 
adóhivatal) és mikkel fenyeget. De lebeszéltek róla -  hátha 
egyesek félreértik.

Bank László



TÜKÖR

A tükörkép és a foncsor között
Milyen lehetőségek búj

nak meg a Tükörben?
Négy éve dolgozom az 

Aszódi Tükör újságnál, há
rom és fél éve szerkesztem. 
A kezdetekkor szinte semmit 
sem tudtam a helyi viszo
nyokról, egy helyi lap szer
kesztési menetéről, a nyom
dai munkáról, a terjesztésről. 
Viszont e négy év alatt szor
galmasan tanultam s igye- 
keztemátlátni az újság kínál
ta nehézségeket, lehetősége
ket. Természetes talán, hogy 
nem minden esetben a leg
megfelelőbb módon oldot
tam meg a fölmerülő problé
mákat, de mindig töreked
tem rá. Nyilván nem lehet 
mindenkinek jót akarni -  aki 
hasonló munkát végez tudja, 
mit jelent ez -  hiszen 100 
emberből még ha 90-nek jót 
is teszel 10-nek biztos lesz
nek fenntartásai.

Mindenesetre -  igyekezve 
hibáimból tanulni -  lassan 
kialakult bennem egy helyi 
patrióta újság körvonala, 
ami bizonyos tekintetben el
tér a jelenlegi formációtól.

Sajnos ezt a változást a 
pénztelenség akadályozza. 
Tovább megyek, a Tükör fo
lyamatosan pénztelenséggel 
küzd! Igaz, az Önkormány
zat -  tudjuk nem kis nehéz
ségei vannak -  támogatja 2- 
300.000 Ft-tal az újság meg
jelenését, ami véleményem 
szerint arányaiban és mérté
kében kevesebb a környék
beli lapokénál -  ha a telepü
lések lélekszámút, az újság 
minőségét nézzük. Igaz, az 
Önkormányzat -  Képviselő-

testület -  áldozatkészsége az 
intézményeken kívül eső 
kulturális célok, tevékenysé
gek támogatásában nem ne
vezhető éppen krőzusinak. 
Hozzászámítva, hogy egy 
város vezetésének köteles
sége a tájékoztatás, ami az 
önkormányzati hírek, pá
lyáztatások, rendelkezések, 
beszámolók, városi intézmé
nyek tudósításait tartalmazó 
újság megjelentetésével 
egyébként is költségként je 
lentkeznének, már nem is 
olyan nagy az az önkor
mányzati belépő.

Az Aszódi Tükör jelenlegi 
támogatói az Önkormány
zaton kívül: Typovent 
Nyomda és Kiadó Kft., Pe
tőfi Múzeum, Postahivatal 
Aszód.

Megfelelő anyagi kon
díciót e célra áldozni kívá
nó intézmények, vállalko
zások, magánszemélyek 
támogatása esetén váro
sunk havilapja arculatot 
válthat

Természetesen e minősé
gi változás nem azt jelenti, 
hogy a lapot valaki vagy 
valakik megveszik vagy 
megfinanszírozzák, mert az 
akkor már egy másik újság. 
Valamint azt sem jelenti, 
hogy az Önkormányzatot ki 
kell rekeszteni -  erről szó 
sincs! Csupán arról van szó 
-  a nyilvánosság szavatolá
sa és a lap megjelenésének 
biztosítása érdekében - ,  
hogy ne domináljon sem
milyen támogatás, az ön- 
kormányzati sem. Röviden: 
egy viszonylagos egyensú

lyi állapot előállása lenne kí
vánatos.

Néhány alapvető gondolat 
az arculatát váltó újságról

Szerkesztés-terjedelem
tartalom-forma

-  A lapot egy fizetett em
ber szerkeszti, vállalva a fe
lelősséget. Munkatársait ő 
választja meg.

-  Az újság Aszódról, 
aszódiakról, Aszóddal kap
csolatos eseményekről szól. 
Nem foglalkozik országos 
történésekkel, csupán jeles 
nemzeti ünnepeinkről emlé
kezik meg.

-  A múlt, a jelen és a jö 
vendő folytonosságát tükrö
zi. (Történelmi adalékok-ri- 
portok-tervek)

-  A lap kéthetente jelenik 
meg, így dialógusképesebb, 
frissebb.

-  Helyi intézmények, egy
házak, vállalkozások aktí
vabb közreműködése szük
séges az informatívabb lap 
érdekében.

-  A teq'edelem havilap 
esetén éves szinten maxi
mált, kétheti lap esetében 
számonként.

Kiadás-támogatás
menedzsmen t-terjesztés
-  Az újság egy patrióta 

kör, egyesület kiadása. E tár
saság nyitott, irányítását egy 
részben választott, másrészt 
funkcióhoz kötött -  a min
denkori nyomda ügyvezető
je, a mindenkori szerkesztő, 
a mindenkori teijesztést vég
ző intézmény vezetője, a 
mindenkori művelődési és 
oktatási főelőadó -  kuratóri
um végzi.

A döntés jogerős -  a Tükör helyesen járt el
Az Aszódi Tükör 1994. 

VI. évfolyam 7-8. össze
vont számában megjelent 
Danis kontra dr. Jólesz cí
mű tárgyilagosan közölt 
peranyag került Tisztelt Ol
vasóink elé. Úgy éreztem, 
hogy a téma -  mivel váro
sunk egyik családorvosa 
érintett benne, közérdek. A 
hivatalos peranyag kom
mentár nélkül látott napvi
lágot.

A megjelenést követően, 
Danis Miklós egy ötoldalas 
iratanyagot juttatott el a 
szerkesztőségbe, ott azt át
vetette velem és nemtetszé
sének adott hangot, hogy a 
befejezetlen ügyet a Tükör 
jogtalanul közölte.

Ezt követően hivatalosan 
tájékozódtam. Kérdésemre 
a válasz a következő volt: 
Danis Miklós nem felleb

bezte meg az ítéletet, így az 
ügy jogerős.

Természetesen ha az új
ság hibát követ el, korrigál
ja azt Ebben az esetben nem 
járt éi helytelenül az újság.

Az üggyel a későbbiek
ben nem kívánunk foglal
kozni'

Asztalos Tamás
felelős szerkesztő
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E kuratórium feladata:
-  Lefekteti a kívánt újság 

arculatának sarkpontjait.
-  Megköti a lapkiadáshoz 

szükséges szerződéseket.
-  Kinevezi a szerkesztőt. 

(A kinevezés visszavonásáig 
a kuratórium nem szól bele a 
szeikesztésbe, csupán az előre 
lefektetett elvek tisztaságát 
felügyeli.)

-  Biztosítja a lap anyagi 
fedezetét -  támogatókat ke
res, velük megegyezik, vi
gyáz, hogy a lapban senki se 
kerüljön monopolhelyzetbe.

-  Végzi a be-, illetve kifi
zetéseket, vezeti az ügyeket.

-  Teijeszti a lapot.
-  Megállapítja az újság 

terjedelmét, megjelenésének 
gyakoriságát, árát.

(Fölmerülhet Önökben a 
kérdés, hogy lehet tagja pl. a 
szerkesztő a kuratóriumnak, 
mikor azt a kuratórium neve
zi ki. Természetesen egy 
egyesület bejegyzésének 
megvannak a jogilag szabá
lyozott lépései. De nyilván, ha 
egy ilyen társaság feláll, már 
van jelöltje, nyomdára, szer
kesztőre, teijesztőre, akik ké
pesek együtt dolgozni.)

Hát szerintem így néz ki 
egy viszonylag független, pat
rióta lap. Természetesen ez 
csupán egy laza vázlat, egy 
gondolati szál, melyre a meg
felelő szakemberek javaslatait 
föl kell fűzni s egybe kell ko
vácsolni. A kihívás nagy, a le
hetőség óriási, a felelősség 
mértéke mindezt túlhaladó.

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő

Kedves leveletjutta
tott el a szerkesztő
ségbe Nagy János

áé, melyben gratulált 
Barlay Béla tanár úr
nak, kivél fiatalsága 
óta ismeretségben 

áll, valamint megje
gyezte, hogy ők is -  
Nyugdíjas klub -  szí
vesen fölléptek volna 

a Katonai búcsún.
Az újságon keresztül 
is kéri a szervezők

től legközelebb rájuk 
is gondoljanak!
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M ind tőlem, mind a társulat tagjaitól egyre többen kérde
zik: Miért Kartalon játszik a Kamarateátrum? Miért nem 
Aszódon, erősítve ezzel is a polgárok városunkhoz való kö
tődését, emelve az Aszódon működő kultúrát közvetítő cso
portok -  Fix Stimm, Evangélikus Kórus, Városszépítő Egye
sület -  illetve intézmények -  Petőfi Múzeum, Zeneiskola stb. 
-  által teremtett hangulatot?

Csak hivatkozni tudok egyik kedves cikkírónk, Búzás Má
ria pedagógusnő véleményére, ki a júniusi Tükörben, miután 
elolvasta a korábbi lapokban, a művelődéspolitikáról, vala
mint A Kamarateátrumról szóló írásokat s érzékelte a problé
mát, de a pontos megfogalmazást/megnevezést hiányolta -  
kérte, számoljunk be róla, meghallgatva a másik fél vélemé
nyét is! Miután én érintett vagyok mindkét témában, nem 
tartottam és nem is tartom etikusnak, hogy én készítsek a 
másik féllel magyarázó beszélgetést, de mint az újság szer
kesztője, nem zárkóztam el egy-két-három-akárhány válasz
cikk közlésétől. Az már nem az én hibám, hogy a megszólí
tottak nem akartak, nem mertek vagy nem tudtak felelni e 
komoly problémákra a lap hasábjain keresztül. (A lapot és 
szerkesztőjét kritizáló írástól még egy esetben sem zárkóztam 
el, nem is fogok!)

Mindennek ellenére, ha elfogadják személyemet tárgyila
gos közlőként, fölsorolom a Teátrum Kartalra költözésének 
körülményeit, okait, kronologikus sorrendbe szedve.

1. A Doktor úr premierjét követően Vörös László, a csoport 
akkori vezetője, a ház igazgatója olyan hangulatot teremtett a 
„fogadáson”, hogy az akkori Kamaraszínpad tagjai egyönte
tűen kivonultak a teremből.

2. Az augusztus 18-i premiertől a Kamarateátrum megala
kulásáig történt eseményekről, a “Kamarateátrum Aszód 
1994” című Magyar Zoltán írás -  megjelent VI. évfolyam 5. 
szám 6-7. oldal -  tájékoztat.

3. A csoport megbízottja -  Barabás Tamás - ,  az 1994. 
február eleji egyeztető csoportülést követően a polgármester 
úrnak fölajánlotta, hogy az újjáalakult Kamarateátrum tartoz
zék szervezetileg egyenes ágon a város Önkormányzatához. 
(Mint tudják a fent megnevezett cikkből, a csoporttól megvált 
a Művelődési Ház.) Erre a polgármester úr az akkori viszo
nyokra való tekintettel nem látott lehetőséget.

4. A csoport vezetője és művészeti vezetője több alkalom-

Probocskai Erzsébet versei

Miért Kartalon játszik
mai tárta föl a város oktatási és művelődési főelőadója előtt a 
Teátrum gondjait, nehézségeit.

Az ő javaslata is hozzásegítette a csoportot a dísztermi 
próbák lehetőségéhez, de gyökeres változást ő sem tudott 
kieszközölni a csoport érdekében.

5. Elkezdődtek a Molnár-darabok próbái a Díszteremben, 
melyek ott a nyári szünet kezdetéig tartottak. A vakáció ideje 
alatt, a dísztermi próbák kérdésessé váltak. Előadást akartunk, 
ahhoz próbálni kellett, új hely után kellett nézzünk.

6. Lászlóné Herr Piroska, a Kartali Művelődési Ház igaz
gatónője fölajánlotta -  akkor átmeneti megoldásként -  a ház 
színháztermét, annyi alkalomra ahányszor és ameddig szük
ségünk van rá. (Hosszú, átbeszélt esték után, úgy döntöttünk, 
nincs más megoldás -  irány Kartal!)

A kartali próbák heti 4 alkalmat jelentenek 17 órától, sok 
esetben éjfélig. A ház hozzánk igazítja szakköreit, egyéb 
programjait.

7.1994. július 26. Képviselőtestületi ülés. A Kamarateátrum 
vezetője és művészeti vezetője a polgármester úr által korábban 
jelzett s egyben kát, a testvérvárosi kapcsolat ápolása érdeké
ben tartandó erdélyi vendégszereplés útiköltségfedezetére -  
pontos árajánlat birtokában-kérvényt nyújtott be. ATestület 
tagjai -  tisztelet a kivételnek-nem ismerték a problémát, igaz 
az fél éve akut volt. A kérvényt a nyárádszeredai előadások 
érdekében elfogadták, 100.000 Ft-tal támogatták, mely az 
útiköltség fedezete. Fölajánlották, hogy közbenjárnak a közös 
Művelődési Háznál az aszódi előadások érdekében.

Ezt két okból nem fogadtuk el.
-  A két darab bútor- és kellékigénye, mivel azt Kartalon 

már beállítottuk és bepróbáltuk, nem fér föl a ház színpadára. 
Átrendezésre már nincs mód.

-  Ahonnan az embert kidobták, oda nem szívesen megy 
vissza.

8. Többekben fölmerült, hogy más helyszínen adjuk elő a 
két darabot. Ennek kivitelezése a következő akadályokba 
ütközik:

-  Egy modul-rendszerű színpad, bevilágítással, takarással 
minimumköltségen számítva is mintegy 300.000 Ft-ot igé
nyelne. Erre sem mód, sem szükség nincs.

-Helyszín. Számba jött -  l.sz. Általános Iskola, Fiúnevelő 
Intézet, volt művelődési ház, Díszterem, szabadtéri előadás a 
Podmaniczky-kastély lépcsőin. Öltöző, raktár -  mivel a kel-

^ Egyedül ^
Két ember szerette egymást, 

s szerelmükből lettem én.
Akkor még nem tudták, 
hogy bűnt követnek d  

velem, nekem.
Hiányoznak,

mert korán egyedül hagylak.
Elhagytak, 
talán azért,

mert azt hitték erős vagyok, 
talán azért,

mert az isten másképp rendelkezett.
Hiányoznak,

mert nincs ki gyámolílson, 
amikor bátortalan vagyok, 

mert nincs ki szeressen, 
amikor szeretette vágyom.

Könnyeim közt, 
csak egy sírhalmot látok, 

s anyám simogató kezére vágyom.
A sírhalmon sárga árvácskák, 

arany fényük között anyára mosolyog rám.

V----------------------------- ------------------------ /
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a Kamarateátrum Aszód?
lékek összértéke több százezer Ft, elengedhetetlen mosdó 
egyik helyszínen sem biztosított. (Itt nem valamiféle profi 
allűrről van szó, csupán nélkülözhetetlen szükségletről, ami 
az előadás érdekében elengedhetetlen, nem pedig a szereplők 
kényelmét szolgálja és ami Kartalon maximálisan biztosított. 
Természetesen ingyen, szemben az aszódi művelődési házzal, 
ahol 5.000 Ft-ot kért volna az igazgató egy fellépésért, terem
díjként, ami állítólag azt a költséget volt hivatott fedezni, amit 
a csoportra költött a ház.)

Remélem Tisztelt Olvasók, mindebből kiderült, hogy a 
Kamarateátrum mindent megtett az aszódi előadások érdeké
ben. Természetesen ereje véges, és elsősorban nem hadakozni 
kíván -  sajnos életbenmaradásáért erre nagy szükség volt -, 
hanem tudásához mérten a legjobb produkciót szeretné bemu
tatni Önöknek, Aszódiaknak!

Még valami. Hivatalos személyek Asztalos Tamás és Ma
gyar Zoltán intoleranciájával próbálják magyarázni a helyze
tet. Ez azontúl, hogy sértő, nem is igaz. Csupán egy célt 
szolgál, a probléma igazi okainak elkendőzését. Sajnos a 
hatalom és az érintettek még most sem akarják belátni -  
tévedtek.

És egy nagyon fontos dolog zárszóként: Az emberi tartás 
nem intolerancia! (Még ha a történelemben a hatalom mindig 
is ezt akarta rábizonyítani azokra, akik valamilyen formában 
nem értettek vele egyet, ne adj’Isten szembeszálltak vele!)

Várunk hát minden Kedves Érdeklődőt, Kartalra, a Műve
lődési Házba! Az előadásokra színházi buszt indítunk, ami 
egy órával az előadások kezdete előtt indul a fő térről, megáll 
a 6-os Vendéglő előtt és a Lakótelepen -  ha szükséges, 
többször fordul! és miután kihunytak a fények, ugyanezen az 
útvonalon tér vissza. (A busz kimondottan színházi járat, a 
jegy felmutatása mellett ingyenes.)

Jegyek Aszódon a Városi Könyvtárban -  Aszód, Kossuth 
Lajos út 8. -  és Kartalon a Művelődési Háziban -  Kartal, 
Felszabadulás út 107. -1 2 0  Ft-os áron kaphatók.

Hirdetőtábláink a Gála Divatház, a Sörpatika, a Samu 
Gazdaboltja, a Móni Fotó és a Korona cukrászda előtt tájé
koztatják majd Önöket az előadások kezdetéről.

(Támogatóinkról a következő számban olvashatnak.)

Asztalos Tamás 
a Kamarateátrum Aszód vezetője

A Kamarateátrum Aszód előadásainak időpontjai
AZ IBOLYA JÁTÉK

szeptember 28.19.00 Bemutató előadás a szereplők október í. 19.00
meghívottjai részére

október 3.19.00 Csak aszódi nézők részére október 5. 19.00
október 6.19.00 Aszódi és a környező települések október 7. 19.00

nyugdíjasai részére, ajándék előadás
október 10.19.00 Aszódi és kartali október 8. 19.00

érdeklődők részére
október 27.19.00 Aszódi és környékbeli nézők részére október 12. 19.00
október 30.19.00 Aszódi és környékbeli nézők részére október 26. 19.00

meghívottjai részére 
Csak aszódi nézők részére 
Aszódi és a környező települések 
nyugdíjasai részére ajándék előadás 
Protokoll-előadás a támogatók és 
hivatalos meghívottak részére

As/.ód és Kartal test vértelepiilési kapcsolatai révén, a Kaniaratcátruni 1994. október 14-24. közt 
Erdélyben vendégszerepel a két Molnár-darabbal.

2-2 előadást tart Nyárádszeredán és Székelyiidvurhelyt, illetve 1-1 előadást Csíkszeredán.
Az Udvarhelyi TV felvételt készít a vígjátékokról.

A csoportot elkíséri útjára Vankó Magdolna képviselő'.

—
Kedvesem

A legszebb versem még nem mondtam el, 
mert lomha a rím, amely a sorvégére kell, 

avítt a szó, s a ritmus féktelen, 
ha Rólad írok verset 

Kedvesem.
Botló a stílus, érdes, színtelen, 

nincs benne szív és értelem, 
gyötrődöm vesszőn, ponton szüntelen, 

ha Rólad írok verset 
Kedvesem.

Kuszák a sorok, a jelzők félszegek, 
s amit zsongnak, a mában szinte képtelen, 

mint a percekké tördelt végtelen, 
ha Rólad írok verset 

Kedvesem.
Á legszebb versem majd csak akkor mondom el, 

ha a rím és a pontos szó már a búcsúra kell, 
ha lelkem lelkeddel végső útra kel, 
s ha már nem írhatok Rólad verset 

Kedvesem.

r Szeretni akarlak
Kezem kezedbe tenni, 

együtt lenni jó, 
elérlek, mint soha közelebb, 
csontomig érő remegés ez. 

Tekinteted fölöttem az egyetlen hatalom, 
s a Te szemed lángol nap gyanánt.

A szerelmet majd beléd süllyesztem én, 
mintha kincseimet 

páncélszekrénybe rejteném.
S ha már lángolsz, 

ha már szerelmes szavakat suttogsz, 
akkor karjaim közt vagy már, 
virágkoronám fejeden ragyog.

A szél hasít arcodba minden reggel 
egy rovást,

te egy szálat minden este elmetélsz, 
mert félsz,

hogy ez az utolsó éjszakád.
Most már szeretsz, 

elárulta a szád.
Ne félj, nem hagylak egyedül, 

eljövök, hogy újra betakarjalak. 
Jövök, mert szeretni akarlak. J
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£. T. nyomdokain?

A természetgyógyászatról 
a Nulladik Típusú Találkozá- 
sok című műsor, az UFO-k 
és E. T. jut eszembe. Barla- 
iék természetgyógyász stú
diójának megnyitóján nem
hogy UFO-val, E. T.-vel 
sem találkoztam, mégis 
olyan “földönkívüli”, misz
tikus volt számomra min
den. Bementem az ajtón és 
elárasztott valami furcsa ér
zés, amit nem tudok megne
vezni, így gyorsan ismerő
sökhöz “csapódtam”. Szó
val ez már nemjátékbolt! És 
nem is játék!

Barlai Gyula nagy fába 
vágta fejszéjét. A Kossuth 
L. út 2. szám alatti játékbolt 
csökkenő forgalma és sok 
egyéb tényező késztette ar
ra, hogy valami mást kelle
ne csinálni... gyors átalakí
tás, sok szervezőmunka 
eredménye lett a termé
szetgyógyász stúdió. Szep

tember 14-én megtartották 
az avatót.

-  Szükség van erre? Lesz
nek páciensek?

B. Gy.: Úgy gondolom, 
van rá igény! A jövendőbeli 
pácienseknek nyugodtan el
árulom, itt nem hókuszpó
kusz “módszer", hanem 
szakemberek gyógyító mun
kája fog folyni. A budapesti 
ASZKLÉPIOSZ HOLISZTI
KUS GYÓGYÍTÓ ÉS OK
TATÓ KÖZPONT vidékre 
“kihelyezett" központja ez 
az aszódi stúdió. A fővárosi 
központ már igen ismert, az 
aszódit is azzá akarjuk ten
ni. Az emberek bizalmát el
nyerve bebizonyítjuk, hogy 
a természetgyógyászatot ko
molyan kell venni. Ehhez 
azonban idő kell!

-  Kik fognak itt gyógyíta
ni?

B. Gy.: Azok az elismert 
kollégák, orvosok akik a bu
dapesti központban is. Pau-

linyi Tamás író, az AYON  
alapítvány titkára, para
pszichológiái kutató, Fe- 
renczy László -  aki a buda
pesti központ vezetője, az 
aszódi stúdió társvezetője -  
relaxációs technikával, ra- 
diesztéziával és bioenerge
tikával foglalkozik, Bognár 
Ferenc bioenergetikus, 
Bérezés Anna extraszensz 
gyógyító, Firinova Mariann 
aki a sejtek tudatalattijával 
képes kommunikálni, dr. Ju- 
rij Fukalov ideggyógyász 
főorvos, a Moszkvai Reha
bilitációs Intézet főorvosa, 
kiküldetésben van Magyar- 
országon, homeopátiával és 
íriszdiagnosztikával foglal
kozik és dr. Viktor Koljakin 
auradiagnoszta, csontková
csi fitoterapeuta.

-  Hogyan, miként gyó
gyítanak?

Ferenczy László: A köz
pont hivatalos -  s szép 
hosszú neve -  erre is választ

ad. Aszklépiosz a görög mi
tológiában a gyógyítás iste
ne, a test-lélek-szellem hár
masát pedig a holisztikus 
szó jelöli. Csak úgy lehet 
eredményt felmutatni, ha e 
hármast egyszerre, nem pe
dig külön-külön, vagyegyik- 
ről-másikról “elfeledkezve” 
gyógyítunk.

-  Milyen betegségeket 
tudnak orvosolni?

F. L :  Mi nem betegsége
ket, hanem embereket gyó
gyítunk! Olyan embereket 
is, akikről már az orvostu
domány lemondott. Komoly 
eredményeket tudunk felmu - 
tatni! A gyógyításon kívül 
előadásokat, tanfolyamokat 
fogunk szervezni, kazettá
kat, gyógynövényeket, 
gyógynövénykészítmények 
et is forgalmazunk -  árusí
tunk. És várjuk az érdeklő
dőket!!!

Varga Mária

AII. világháborúban elesett német katonák exhum álása
A Magyar Vöröskereszt 

az 1965-ben hozott Nemzet
közi Vöröskereszt határoza
tához tartva magát, kicserél
te a Német Népi Szövetség
gel (a német katonasírokat 
gondozó Népi Szövetségről 
van szó) a háború során 
elesettek jegyzékét. Meg 
kell említeni, hogy Magyar- 
ország az egyetlen kelet-eu
rópai ország, amely ezt a ha
tározatot betartotta és napja- 
inkban is eleget tesz ennek.

Az eljárások folyamán si
került 35.000 elesett német 
katonát nyilvántartásba 
venni, kiknek sírjai kb. 1500 
helységre terjednek ki. Az 
összes német veszteség Ma
gyarországon mintegy 
54.000 főre becsülhető.

1992-ben megkezdődött 
a feltalálható sírok exhu
málása és az előkerültek 
átágyazása új, központi te
metőkbe. A Pest megyében 
előkerültek központi teme
tője Budakeszin lesz. 
Amennyiben az előkerültek 
adatai ismeretlenek, úgy 
azoknak nevei jelképes ke

resztekkel, az azokon elhe
lyezett névtáblákkal kerül
nek megjelölésre. Hasonló 
lesz az eljárás azok esetében 
is, akiket már nem lehet 
megtalálni.

Megjegyezendő, hogy az 
elesetteket pontos névjegy
zékkel, egyéb személyi ada
tokkal feltüntetve keresik, 
így pl. Aszódon 41 főt, Ba
gón 16 főt, Versegen 29 főt, 
Vácegresen 4 főt stb.

A bagi temetőben 1994 
májusában végrehajtották 
az exhumálást, ahol is 15 főt 
sikerült megtalálni, míg 
Aszódon 1994. augusztus 9- 
én kezdték meg az evangéli
kus templomkertben a kere
sést -  ezideig 3 főt találtak 
meg (egyesek szerint kb. 30 
fő van még ugyanitt elhan- 
tolva?) - 4  fő sírja a temető
ben van, amelyek közül ket
tőnek a neve ismert (a kere
ső listán is szerepelnek), 
míg a másik kettő neve nem 
ismert.

Versegen a keresettek sír
helyeit nem ismerik, csupán 
egy fő van a helyi temetőben

elhantolva, neve ismert. Fel
tehető azonban, hogy a ke
resettek a Fenyőharaszt 
környéki laposokban 
nyugszanak -  ma már is
mert négy helyen -  jelte
len, volt lövészárokszaka- 
szokban.

Természetesen a környé
ken több helyütt vannak je 
lölt és jeltelen sírok, ezeket 
a német kutatókkal közöltük

-  a feltárásokra még ez év
ben valószínűleg sor kerül.

Kérjük a lakosságot, 
amennyiben ismernek né
met katonasírokat Aszód és 
környékén a határban, vagy 
az utak mentén -  szívesked
jenek azt közölni az aszódi 
Petőfi Múzeum Igazgatósá
gával. Köszönjük!

Bank László

Utazás *94 -  megfejtés
12. sz. kép: 23. Menhíreknek, dolmeneknek, lecheknek 
vagy cromlecheknek nevezik.

24. Sarah Bemhardt
13. sz. kép: 25. Tutanhamon

26. II. Ramszesz
14. sz. kép: 27. Vespasianus Titus és Domitianus

28. Nero császár szobráról nevezték el 
Helyes megfejtést küldött be:
-Bartók Jánosáé Aszód, Bethlen G. u. 26,
-C zeoe János Aszód, Falujárók útja 5/21.
-  Nagyné Benedek Éva Aszód, Falujárók útja 5/23.
*** Eperjesi EroŐné Aszód, Hatvani á t 7.

A keresztrejtvény helyes megfejtése: ':% ;^ |f § | 
“A gondolatok vámmentesek"

Helyes megfejtést küldött be:
-M olnár Józsefné Aszód, Kossuth L. u. 95.
-Bartók Jánosné Aszód, Bethlen G. u. 26.
-N agy Éva Aszód, Falujárók útja 5/23. |p:



TÜKÖR

Vízszintes:
1. Állat 6. A megfejtés 6. része 9. Ideg- 

rendszeri zavar 10. Csahol-e? 11. Szap
panmárka 12. Becézett n<5i név 13. Mi
tesszer, franciául 15. Fárad, bágyad 17. 
Közterület 19. Vágány 20. OÜ 21. Szám
név 22. Egymást kővető betűk 25. Meg
tanul, németül 28. Germánium vegyjele 
29. A megfejtés 1. része 30. Testünkben 
keringő piros nedv 31. Magyar Távirati 
Iroda ford. 32. A megfejtés 3. része 38. 
Emlősök bőréből növő szálak 39. A fo
gak “ágya” 4 0 .... Angeles 41. Idegen női 
név 42. Halk zörej 44. A megfejtés 4. 
része 45. Kevert lábmelegítő

Függőleges:
1. A megfejtés 5. része 2. Férfinév 3. 

Bizánci stílusú szentkép 4. Gépkocsi röv. 
5. A megfejtés 2. része 6. -ve párja 7. 
Összeköt, spanyolul 8. Halfajta 10. 
Visszataszító érzést kelt valakiben 12. 
Azonos betűk 14. Idegen férfinév 16. 
Szükséges 18. Létezem 23. Volt szaküz
let 24. Bűnözők intézményét 26. Hiányos 
női név 27. Némán nekiülne! 29. Tűr 33. 
RS! 34. Nagy tartály 35. Kettős betű 36. 
Férfinév 37. Piszok 42. Luxemburgi és 
zambiai autók jelzése 43. Azonos betűk

Készítette: Szilágyi Ramóna

A szépen helyreállított homlokzatot tönkreteszi a hirde
tőtáblák színvonaltalan megválasztása. Kár, hogy nem 

kérték ki a Műszaki Osztály véleményét!

A Baptista Imaház
szépen felújított homlokzata és kapuja

Jeles napok
Szeptem ber -  ( ís/.elo -  Szent M ihály hava

.Szeptember 1. A napját 1-én ünneplő Egyed kultusza a középkorban virágzott. 
Proviűjce-ban, ahol 725-ben elhunyt, kolostort em eltek tiszteletére, am ely köré 
egész város épült, s term észetesen u településnek ő  lett *u névadója. Mivel 
többnyire hústalan böjtön, leginkább túrón élt, napján ma is  túíóstésztát esznek 
em lékére. *

Szeptem ber 8. K isasszony napja. E naptól kezdve indulnak útnak a fecskék és 
más vándorm adarak. Sok helyen a dióverés napja.

Szeptem ber 21. M áté napja. I la ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a bortermés. 
Szeptem ber 2'). M ihály. Őszi évnegyedkezdő nap, Európa-szerte ismert pásztor- 
ünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, akkor lépnek szolgá
latba az új pásztorok. 1 la ezen a napon még itt vannak a fecskék, újévig nem  lesz 
hideg. A M ihály-napi égdörgés szép őszt, de kemény telet jelent.

Meghívjuk
Önt és kedves családját az 

1994. október 9-én 
délután 3 órakor kezdődő 

HÁLAADÓ 
ISTENTISZTELETRE 

Helye: Aszód, Petőfi u. 46. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

ASZÓDI
BAPTISTA GYÜLEKEZET
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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 szeptember 1-tól rendszeresített 
ÚJ dísztáviratlapok díjai:

D T 1, DT 2, DT 3 (rajz: verebek) 30,—
I X 1, LX 2, (ttfzUltom és vadvirág) 50,-
FGY 99 (gyász) 80,-
R S Z 15 (liliom) 110,-
KGY 9 (gyász) 110,-
K D 1 (írisz) 150,-
KD 2 (mennyasszonyi) 150,-

A z aszódi állatorvosi ügyelet 
beosztása október hónapban

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, 1 kiad, 
Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi 

ügyeleti beosztás az alábbiak szerint alakul októberben:

Október 1-én 8 órától október 3-án 8 óráig 
dr. Szóke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

Október 8-án 8 órától október 10-én 8 óráig 
dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62 

Október 15-én 8 órától október 17-én 8 óráig 
dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

Október 22-én 8 órától október 24-én 8 óráig 
dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 

Október 29-én 8 órától október 31-én 8 óráig 
dr. Szóke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

Új, folytonégőkályha eladó, tartozékokkal, csövekkel. Irány
ár: 20.000,-Ft.
Cím: Tóth Béláné Aszód, Falujárók útja 5/4.1/6.

ASZKLÉPIOSZ HOLISZTIKUS 
GYÓGYÍTÓ ÉS OKTATÓ KÖZPONT  

NYÍLTASZÓDON  
A KOSSUTH L. U. 2. SZ. ALATT

Szolgáltatások:
SZERDA

• íriszdiagnosztika 
dr. Jurij Fukalov

• bioenergetika 
Bognár Ferenc

PÉNTEK
• bioenergetika és csontkovácsolás, diagnózis 

felállítás
dr. Viktor Koljakin

HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN
• előadások, tanfolyamok, melyekről a helyszínen 

kaphatnak felvilágosítást
Jelentkezni időpontegyeztetés céljából személyesen a 

helyszínen, vagy az Aszód 69-es telefonon lehet.

N yitva tartás:
Hétfő zárva

Kedd-péntek 830 -17.00  
Szombat, vasárnap zárva 

A nyitva tartás egész ideje a la tt 
meditációs kazetták, könyvek, 

gyógynövények kaphatók. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Anyanyelvi szinten angolul!

Angol anyanyelvű ok ta tó  angol taní
tá st vá lla l lakásán egyéni és csoportos 
oktatás formájában kezdő és haladó  

szinten óvodás kortól.

Érdeklődni és jelentkezni lehet naponta 
17-20 óráig az alábbi címen:

Zdmbó Ferencné (Éva)

2173 K a rta lR á k ó czi u. 28/b. 
Telefon: A szód  349

A  Takarékszövetkezet Igazgatósága kéri tisztelt tagjait, hogy 
akinek alaprészjegye nem éri el az 1000 Ft-ot, az a különbö- 
zetet 1994. október 31-ig a takarékszövetkezet pénztárába 
fizesse be.

• Felelős kiadó: Gerlach G. Kornélné • Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás •
• Munkatársak: Liptai Gabriella, Laukó Józsefné, Tóth Izabella, Repellik József, Varga Mária • 

• Engedélyszám: lll/PHF/279/1989. • Készült a TYPOVENT Kiadó és Nyomda Kft.-nél •


