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ASZÓDI

Megtaláltam az otthon, a fészek melegét
Jövőre lesz negyven éve, hogy dr. Asztalos István múze

umigazgató iljú emberként megérkezett az eddig számára 
ismeretlen faluba. Aszódra és tanítani kez
dett. Járta a község poros utcáit, ismerkedett 
az aszódiakkal, a falu történetével. Felkereste 
a Petőfi-emlékeket, s elolvasott minden kezé
be akadó, a Levéltárban, meg az ősi aszódiak
nál fellelhető irodalmat, ami Aszóddal foglal
kozott. Hamarosan elmerészkedett a közeli 
falvakba. Petőfi-emlékeket kutatott Domony- 
ban. Kartalon, Hévízgyörkön és a többi köz
ségben.

Amikor a szerveződő termelőszövetkeze
tek hatalmas tábláin az eke valami értéket 
borított ki, a szövetkezeti vezetők, meg a 
traktorosok is Asztalos tanár úrnak szóltak, 
aki akkoriban már hátizsákkal rótta a dűlőutakat, mert aho
gyan mondja: -A m i fold alá került, ami betemetődött, arra 
való, hogy föltárjuk. Hazánkban egymásra omolva hever a 
fold alatt történelmi múltunk. Talán nincs is még Európában 
ilyen föld, ahol annyi minden elpusztult és annyi minden 
elfelejtődött.

Asztalos István kezdő tanárként talán még csak kedvtelés
ből kezdte a kutatást, a keresést, de 1958-tól már tudatossá 
•vált ez a tevékenysége.

Húsz évig tanított, gyerekek sokaságával ismertette meg 
hazánk és a “kisföld”, vagyis a szülőhaza, a lakóhely törté
netét. Két évig igazgatta a bagi, majd tíz évig az aszódi 2. 
számú általános iskolát. 1975-ben nevezték ki az aszódi Petőfi 
Múzeum igazgatójának.

Ez az eltelt két évtized az átlagember alkotó éveinek a fele, 
de Asztalos István ezekben az években negyven évnek is 
megfelelő teljesítménnyel lepte meg feletteseit, munkatársait, 
ismerőseit.

1979-ben doktori címet szerzett. Százon fölül van a tudo
mányos publikációinak a száma, tanulmányait ismeri a me
gye, az ország. Elismeréssel szólnak az írásokról a szakma

értői és a történelmi cikkeket csak kedvetelésből olvasgatók 
egyaránt. A Múzeumi Füzetek címmel megjelenő sorozatban 

eddig negyvenöt kötet jelent meg, a Galga 
Menti Műhely sorozatból nyolc hagyta el a 
nyomdát -  mindkét sorozat szerkesztője Asz
talos István. 1990-ben megválasztották a Pest 
Megyei Közgyűlés tagjának. Az már szinte 
törvényszerű, hogy ő lett tanácsnokként a 
megyei oktatási és közművelődési bizottság 
elnöke. Nehéz négy esztendőt töltött el ebben 
a tisztségben, hiszen áz átmenet gondjai, sok
szor személyeskedő harcai a művelődés terü
letén is megjelentek. Hogy jó munkát végzett 
a megyében, azt a közgyűlés azzal ismerte el, 
hogy elsőként vehette át a közelmúltban a 
kimagasló közéleti tevékenységért járó

Nyáry Pál-díjat.
Apró történéseket idézünk fel az Aszódon töltött étizedek- 

ből. -  Nekem, hivatalosan Budapest a szülőföldem, de hát 
engem a munkás évek, a házasság, a családalapítás Aszódhoz 
köt. Az én hazafogalmamban éppen ezért első helyen Aszód, 
az Újtelep, s a Galga mente községei állnak, azok biztosítják 
számomra a munkát, a pihenést, az otthon fészekmelegét. Én 
itt vagyok otthon. Akkor éreztem először igazán, hogy szá
momra ez a táj a szülőföld, amikora hatvanas években kezdett 
átformálódni a magyar falvak arculata. Sokszor láttam a 
falvakat járva, mi minden került elő a lebontásra ítélt házak 
padlásáról. Cserépedények: lakodalmas fazekak, bokályok, 
korsók, tálak, köcsögök. Régi bútorok, ládák, szekrények, 
szuszékok, rokkák, bölcsők. Pusztultak a régi életforma emlé
kei. Siettem menteni, ami menthető, s arra biztattam a falvak 
vezetőit, ismerőseimet és barátaimat: -  Mentsük meg a múl
tunkat!

Fercsik Mihály 
(Megjelent a Pest Megyei Hírek 

1994. nov. 24-i számában.)

Wendelin Imhof Obem- 
burg polgármestere nyáron 
szűk baráti körével és Ba- 
gyin Józseffel Nyárádszere- 
dán töltött néhány napot 
szabadságából. Az őt ott ért 
benyomások késztették arra 
az akció megszervezésére, 
melynek keretén belül 2 ka
mion “segélycsomag” gyűlt 
össze a Majna-parti város
ban, s amit Aszódon keresz
tül a Vöröskereszt szállított 
ki Nyárádszeredára. A ka
mionok ruhát, élelmiszert, 
tanszert, számítógépet, bú
tort, kerékpárt, gyógyszert 
egyaránt tartalmaztak.

E misszió megvalósítása 
elsősorban Wendelin Im- 
hof, másodsorban az obem- 
burgi polgárok, harmadsor
ban az aszódi vezetés áldo
zatával valósulhatott meg.

Wendelin Imhof dr. Fedinecz Atanázzal a nyári obernburgi tárlatot egyezteti. (Foto: Akt)
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Polgárm ester-választás eredm énye
Hivatalos szavazóként megjelent 
Az urnából hiányzó szavazólapok száma 
Érvénytelen szavazólapok száma 
Érvényes szavazólapok száma

2195
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Név Jdőlő szervezet neve Elért szavazat szám %
1. Bagyin József független 1554 71,77
2. Buzásiné független 373 17,22

Szentiványi Csomós
Aliz Mária

3. Magyar Mihály független 162 7,48
4. Szlanka Ferenc független 76 3,51

K épviselő-választás eredm énye
Szavazóként megjelent 2195
Az urnából hiányzó szavazólapok száma 3
Érvénytelen szavazólapok száma 47

✓Érvényes szavazólapok száma 2145

Választópolgárok száma a választás befejezésekor 4286
Választók százalékos aránya 50,05%

1. Dr. Bodó Zsolt független 1149 53,56
2. Koncz István független 1023 47,69
3. Chugyik János független 896 41,77
4. Frajna Miklós MDF 706 32,91
5. Hegyesi Sándor független 658 30,67
6. Kvaka István független 637 29,69
7. Pachert Károly SZDSZ 623 29,04
8. Jordán Imre független 623 29,04
9. Kovács Tamás SZDSZ 585 27,27

10. Bagyin István MSZP 578 26,94
11. Tolmácsi Miklós független 549 25,59
12. Honig Antal MDF 528 24,61
13. Búzás Pál Munkáspárt 518 24,14
14. Ifj. Kollár László MSZP 498 23,21
15. Kustra László FKGP 495 23,07
16. Stündl Gábor független 493 22,98
17. Urr László MSZP. 461 21,49
18. Balogh János független 453 21,11
19. Búzás János független 445 20,74
20. Molnár Boldizsár FKGP 427 19,90
21. Oláh Károly MSZP 416 19,39
22. László Ferenc független 414 19,30
23. Búzás Mária független 408 19,02
24. Kovács Ferencné független 401 18,69
25. Medveczky Sándor MSZP 356 16,59
26. Probocskai Lászlóné MSZP 347 16,17
27. Palik Pál MSZP 286 13,33
28. Hódul Tivadar MSZP 277 12,91
29. Nagy Rudolf SZDSZ 269 12,54
30. Bán József független 252 11,74
31. Szalóki István független 231 10,76
32. Juhász Attiláné független 220 10,25
33. Móga István független 199 9,27
34. Szenoráczky Ferenc független 189 8,81
35. Székely József független 138 6,43
36. Baranyi Lászlóné cigány 97 4,52
37. Hajdú Ferencné cigány 97 4,52
38. Mohácsi Zoltán cigány 79 3,68
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Az Aszódi Tükör V álasztás’94 
különszám ában jelöltként 

bem utatkozók szám a: 20 fó' 
Ebből képviselő  11 fő  

Az újságban
be nem m utatkozók szám a: 18 fő' 

Ebből képviselő: 2 fő

*

Bizalommal 
a kézben

Az Aszódi Tükör nevében 
eredményes munkát kívánok az 
elkövetkezendő négy nehéz esz
tendő munkáihoz városunk vá
lasztott Polgármesterének és 
Képviselőtestületének!

Bízom benne, hogy jobban él
nek majd a lap adta lehetőséggel 
és a nyilvánosság szentségét 
munkájuk hatékonyabbá tétele 
érdekében használni fogják - na
gyobb mértékben, mint elődeik.

Bízom továbbá abban, hogy 
komoly horderejű döntéseik előtt 
tájékoztatják a lakosságot nehéz
ségeikről, így előzve meg rossz 
közérzetet, félreértéseket, a bi
zonytalanság ölén ringó bizal
matlanságot.

S végezetül bízom abban, 
hogy a kritikát nem támadásként 
kezelik majd, hanem a  jobbító 
szándék áldozatát vállaló segít
ségeként.

Asztalos T amás 
felelős szerkesztő'’
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A közelmúltban olvas
tam egy tanulmányt, mely
nek a szerzője arról elmél
kedett, hogy az egyes em
bereknek meddig él az em
léke. Egyeseknek évszáza
dokon, sőt évezredeken át, 
attól függően, hogy a kor
társak vagy az utódok em
léküket mennyire gondoz
zák, életük történetét 
mennyire örökítették meg 
-jegyzi meg a szerző. Ép
pen ezért nemcsak a kiváló 
írók, művészek, tudósok, 
politikusok, államférfiak, 

egyházi személyek, hanem bizony a gonoszok, a latrok, a 
gyilkosok, az emberiség ellen súlyosan vétők is a történelmi 
emlékezés lapjaira kerülnek. Ám az átlagember, legyen bár
milyen kiváló, tegyen bármennyi jót is az életében, csak a 
kortársai emlékében él tovább; ha ők is meghalnak, neve, 
tettei, élete feledésbe megy.

Aztán a szerző még azt a tapasztalatát is megoszotta az 
olvasóval, mely szerint azoknál a népeknél, ahol a hagyomány 
tiszteletének, a múlt örökségének van becsülete, ahol a törté
nelem írásbeli rögzítése és annak értékelése általános gyakor
lat, Ott az emlékezet is szélesebb s időben is mélyebben 
kiterjedő. Tehát -  összegzi a szerző -  az adott nép, az adott 
ország kultúrájának is egyfajta fokmérője, hogy mennyire 
becsüli meg sajá« múltját, elődeinek, felmenőinek tetteit, cse
lekedeteit és ezt mennyire hasznosítja és meddig őrzi meg 
emlékezetében.

Ezek a gondolatok jutottak az eszembe a borongós novem
ber 18-án, mely napon, pontosan 80 évvel ezelőtt távozott az 
élők sorából egy kiváló ember, a kortársai által igen megbe
csült személyiség, akinek az emlékéről, az életéről -  rajtam 
kívül -  azt hiszem senki sem tud Aszódon.

Ezt az ismeretet szeretném most megosztani a Kedves 
Olvasóval, hogy közösen emlékezhessünk Strompf László
ra, a gimnázium egykori tanárára, az aszódi társadalom köz
kedvelt “Laci bácsijára”.

Strompf László a Szepes megyei Felkán született 1855. 
június 11-én. Német anyanyelvét az iskolában is pallérozta, 
majd az akkori szepesi szokás szerint “cserébe” Miskolcra 
került, ahol tökéletesen megtanult magyarul, itt járta ki a 
gimnázium alsó két osztályát. Majd a neves késmárki líceum
ban folytatta a középiskolai tanulmányait. Itt érettségizett, 
utána pedig 1875-1879 között a Budapesti Tudo
mányegyetem matematika-fizika szakát végezte el.

Az egyetem után előbb nevelőként tevékenykedett, majd 
1887-ben a soproni Csöndes (Laehne-) féle tan- és nevelőin
tézetben vállalt tanári megbízatást. Innen került az Aszódi

Evangélikus Egyház Algimnáziumába, ahol 1891. október 
1-én foglalta el -  ahogyan akkor nevezték -  a mennyiségtan
természettan tanszéket.

Az ősi gimnázium legválságosabb éveit élte akkor. A lét és 
a nemlét szűk mezsgyéjén haladt felsőbb segítség és támoga
tás nélkül; csak Moravcsik Mihály ev. lelkész hite, a Gim
náziumi Bizottság buzgalma és Strompf László hivatástudata 
tartotta fenn Petőfi egykori iskoláját.

Ezekben az években -  évtizedekben -  a bizonytalan jövő 
miatt a tanárok, -  sőt az igazgatók is -  csak egy-két évig 
maradtak Aszódon, az első kedvező állásajánlatra azonnal 
fölmondták állásukat és továbbálltak.

A szepességi Strompf László volt az első, aki az 1890-es 
évtizedben Aszódot végleges lakóhelyéül, a gimnáziumi ál
lását hivatása kiteljesedése színterének tekintette. Nem ka
csingatott más városok, más iskolák felé, itt gyökerezett meg 
és kiváló tanári munkájával, közmegbecsülést kiváltó közvet
len, baráti viselkedésével nagy szolgálatot tett az iskola meg
maradásáért. Az ő példáján buzdulva maradt az iskola tanára 
Dévény József, jött vissza Zuberecz Pál, majd válaszottta 
szintén végleges helyévé Aszódot a század első harmadának 
két meghatározó tanáregyénisége: Bolla Lajos és Szabó La
jos.

Strompf Lászlót, a tanárt erős hivatásszeretet jellemezte. A 
gyakorlatban nemcsak a tudományát megtanítani akaró peda
gógusként állt a katedrán, hanem a gyermeki lélek megisme
résére, bizalmának a megnyerésére, gondolkodásának, krea
tivitásának a fejlesztésére is törekedett.

Főgimnáziumi tanárságán kívül az aszódi közélet színes 
egyéniségeként is tevékenykedett. A gimnáziumi bizottság 
tagja, egyidőben jegyzője, az ev. egyház presbitere, a nőegylet 
titkára, a kisdedóvó felügyelő bizottságának jegyzője, a pol
gári kör és az aszódi vadásztársaság kedvelt tagja volt.

Vén legénynek mondhatnánk, amikor megházasodott: 
Aszódon, 1900. május 16-án, özv. Weisz Lajosné Pekarek 
Eleonórát válaszotta hitveséül, mely házasságban nem szüle
tett gyermek.

Aszódi tanárságának 24., boldog házasságának 14. évében 
szívbetegségben hunyt el. A gimnáziumban ravatalozták fel 
kihűlt tetemét, aholnemcsak a tantestület és a diákság, hanem 
száz és száz aszódi rótta le kegyeletes búcsúját a kiváló tanár, 
a nagyszerű ember előtt.

A gimnáziumi évkönyben a nekrológot szepesi földije, dr. 
Gréb Gyula így fejezte be: “Megkönnyeztük, megsirattuk, 
mert megérdemelte: gazdagabbak lettünk egy fájó emlékkel, 
szegényebbek egy derék kortárssal. Szeretett szepesi fóldim, 
édesítse síri nyugalmadat is élted legbensőbb öröme: a közös 
bérces szülőföldünk iránti szeretet és fonja át álmodat ott is 
a kedvderítő ’cipszer’ nyelv fenyőillatos lehellete!"

A sírnál a búcsúbeszédet dr. Osváth Gedeon mondta. Szép 
megemlékezését így fejezte be:

"Egy igazság szerint mindenki addig él, míg el nem felejtik. 
Strompf László, kedves tanártársunk, te élni fogsz, mert em
lékezni fogunk rád. ”

A. I.

Törzsgárdatagok kitüntetése
1994. november 5-re meg

hívókat osztogattak a Fiúne
velő dolgozóinak a kerek év
fordulókhoz érkezettek meg
ünneplésére.

A jeles estén, miután min
denki helyet foglalt. Szarka

Attila igazgató köszöntötte 
a megjelenteket.

Elmondta: - Örömöt és 
meghatottságot érzek a soka
ság láttán, évek óta nem gyűl
tünk össze ennyien hasonló 
rendezvényen. Őszintén re

mélem, a jövőben mindig 
legalább ilyen sokan és csa
ládiasán oldott körülmé
nyek között ünnepelhetünk.

Megköszönte a munkatár
sak családtagjának a támoga
tást, nélkülük sokkal nehe

zebb volna kemény munká
juk. Kérte, hogy néma felál
lással emlékezzenek el
hunyt társaikra. >

A kegyelet pillanatai után a 
törzsgárdatagok hűségét, ki
tartását méltatta, majd átadta a
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Emlékezés dr. Terray Barnabásra
Hetvenöt évvel ezelőtt, 1919. december 18-án született a 

neves tudós-tanár: dr. Terray Barnabás.
Tanári pályáját 1945-ben kezdte meg. Kiváló módszereiért 

az egri pedagógiai főiskolára emelték ki. 1956. októberi for
radalmi szereplése miatt azonban innen távoznia kellett. Há
rom évvel később, 1959-ben került Aszódra, a Petőfi Gimná
ziumba. A kisváros Petőfi-hagyományai is arra késztették 
Terray Barnabást, hogy tudományos munkássággal kezdjen 
foglaÚcozni. (Ebben példaképe és egyik segítője nagybátyja: 
dr. Merényi Oszkár, a neves irodalomtörténész volt.)

Terray kapcsolatba került az aszódi Petőfi Múzeummal és 
annak igazgatójával dr. Asztalos Istvánnal. "Terray Barna
bást én nagyon tiszteltem, több dologban egy úton jártunk" -  
írta nemrég levelében a neves történész.

Aszódon 1963-ban indult meg a Múzeumi Füzetek sorozat. 
Terray Barnabásnak számos tanulmánya jelent meg itt. Több 
írása foglalkozott Aszódnak és környékének iskolatörténeté
vel. Kardos Győzővel közösen írta a “Magyar nyelven előa
dott tantárgyak Aszódon Petőfi tanulmányai idején” című 
munkáját.

E biztató kezdetek után adta be doktori disszertációját, 
1965-ben, Petőfi iskolaéveiről. Az aszódi években folytatott 
kutatásainak eredményeképpen született meg ez a műve. En
nek alapján kapta meg az egyetemi doktorátust.

Dr. Terray Barnabás kitűnő tanár volt. Igen élményszerű 
irodalmi és nyelvi órákat tartott. A diákok előtt -  bár óvatos 
formában -  kifejezést adott hazafias és evangélikus vallásos 
meggyőződésének. 1964-ben távozott Aszódról. Az itt töltött 
öt esztendő életpályájának igen fontos szakaszát jelentette. 
Ebben az időszakban bontakozott ki tudományos munkássá
ga.

Ezután Dunakeszin tanított tizenöt éven át. Egyre több 
tanulmányátközölték. Irodalomtörténeti tárgyú írásai is jelen
tek meg Kölcsey, Petőfi és Kármán József kapcsán.

1979-ben ment nyugdíjba. Neveléstörténeti tudományos 
tevékenységét azonban tovább folytatta. Aszóddal pedig tar
totta a kapcsolatot. Részt vett volt diákjainak osztálytalálko
zóin.

1991-ben, 72 éves korában ragadta őt el soraink közül a 
zord halál. “Emlékét nemcsak mindazok szeretete őrzi, akik 
közel álltak hozzá -  írta az Evangélikus Élet nekrológja. -  
írásainak sokasága is fenntartja nevét az utókor számára.”

Az íráskészség közeli hozzátartozóiban is megvan. Lánya 
dr. Terray Jusztina egészségügyi tárgyú cikkeket jelentet meg. 
Dr. Terray Barnabás öccse, Terray László, évtizedek óta 
Norvégiában és az evangélikus világban nagy tekintélynek 
örvend. (Nemrég jelent meg hazánkban is Ordass Lajos püs
pökről írt könyve.)

Dr. Terray Barnabás emlékét az utókor ápolja. Szüle
tésének 75. évfordulója tiszteletére Dunakeszin a gimnázium
ban kiállítás nyílt. Jó lenne, ha az aszódi PetőfiJjimnázium 
emléktáblával tisztelegne egykori tanára előtt.

Dr. Merényi László

Németh József halálára

Kedves Józsi Bácsink!
Látod, ismét összegyűltünk. Most is miattad, mint pár évvel 

ezelőtt, amikor nyugdíjba mentél.
Most is feladatot adtál nekünk. Azt, hogy a megváltoztat- 

hatatlant tudomásul vegyük. Erőt és hitet sokan tőled kaptunk. 
Most, hogy végleg elmentél, elválik, hogy hogyan tudtunk 
felkészülni a feladatra.

Sokáig kerestünk téged, miután elmentél az intézetből. Mi, 
akkor még újak, hiányoltunk. Szerettünk téged hallgatni, 
szerettünk veled dolgozni. Csodáltuk türelmedet, kitartáso
dat, erődet.

Jó tanítónk voltál. Úgy tanultunk tőled, hogy közben folya
matosan vizsgáztattál minket. Miután nyugdíjba vonultál, űr 
keletkezett utánad az intézetben. Tudod, sokszor elhangzottak 
a “Hogy is csinálta Jóska bácsi?. Mit is kellene tennünk 
most?” mondatok.

Hiányoztál.
Lassan-lassan tudomásul vettük azt, hogy már nem dolgo

zol velünk, nem segítesz nekünk. Azért, mert vár a család. 
Várt a téged sokat nélkülöző, a megnyugtatást adó család. Az 
a közösség, akinek az intézet megköszönheti, hogy mindig 
támogatott téged, és mindig megértő volt. A családod nagy 
példa előttünk. Megtartó erejük végig segített téged, bennün
ket. Egy éve a betegséged megriasztott minket. Szerettünk 
volna tenni, segíteni valamit, valahogy. Nem tudtunk, nem 
lehetett.

Gyerekeid és unokáid még meg tudták sokszorozni az 
erődet, tudtak még reményt, célt adni, de a kórt, ami felülke
rekedett, nem orvosolhatták.

Most itt állunk és magunkba fordulva kérdezzük mi, egy
kori tanítványaid, hű szakmai követőid: megéri mindez?

1953-1986. 33 év a javítóintézetben.
Kevés minden jelző és szószerkezet ahhoz, hogy kifejezze, 

mit jelent ez. Több mint 20 évig vezető voltál, gyerekek és 
kollégák nagy tisztelete által övezve.

Most itt, amikor elköszönünk, érezzük, végleg átvesszük 
amit hátrahagytál, azzal a hittel, hogy megérte. Megérte, 
ahogyan éltél és dolgoztál. Tisztes emberi példa a Te példád, 
követőid sokan vagyunk.

Személyedben a magyar gyógypedagógia jeles képviselő
jétől is búcsúzik egy szakma.

Jóska bácsink! Köszönjük, ahogy éltél, köszönjük, akikért 
éltél, köszönjük, ahogy tanítottál.

Nyugodj békében!
***

Németh József gyógypedagógus, nyugalmazott igazgató- 
helyettes kollégát a Népjóléti Minisztérium saját halottjának 
nyilvánította.

Temetése.október 21-én volt az aszódi katolikus temető
ben.

Küszünetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága 
Édesapánk, Németh József temetésén fájdalmunkban 

osztoztak.
Gyermekei

az Aszódi Fiúnevelő Intézetben
kitüntetéseket és a velük já 
ró jutalmakat. Köszönetét 
mondott a szervezőknek-se- 
gítőknek a remélhetőleg sike
res estéért.

Az összejövetel “hivatalos” 
részét finom őzpörköltből álló

vacsora -  ital is volt -követ
te, majd zene-tánc, jóízűbe- 
szélgetések.

Huszonöt éve dolgozik az 
Intézetben:
Kiss István
Húsz éve:

Magyar Ilona 
Dudás Zoltán 
Szűcs Gyula 

Tíz éve:
ifi. Fónagy Emőné 

Horkai Jánosné 
Kiss József

Kovács Józsefié 
Könczöl Gábor 
László Ferenc 
Puskás Péter 
Raffai János 

Raffai Sándor
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Egészségünkért

A Petőfi Gimnázimban november nyolcadikát az egész
séges életre nevelésnek szentelték.

A tornateremben tartott megnyitón Frajna Miklós igazga
tó a következőkre hívta fel a diákok figyelmét:

-  A száznyolcvan tanítási napból egy az egészségnevelésé, 
ez azonban kevés. Megdöbbentő, milyen sokan halnak meg 
fiatalon. Az élet egyedi, megismételhetetlen, biztosan van 
valami célja. Ezzel a felősségtudattal töltsétek a napot, ne 
csak egy tanítási szünetnek tartsátok.

Mikus Katalin, a kollégium igazgatója, a nap főszervezője 
köszöntötte a vendégeket -  a Magyar Vöröskereszt Ifjúsági 
Igazgatóságáról Tolnai László igazgatót, Maznyi Judit és 
Bíró Nóra munkatársakat, Gáspárné Csókás Ritát, az 
Aszód Körzeti Vöröskereszt területi vezető titkárát (a két 
szervezet anyagilag is támogatta a rendezvényt) és az előadó
kat, majd ismertette a programot.

Előadások
Lelki egészségünk (Tóth Attila, a Szegedi Orvostudomá

nyi Egyetem ötödéves hallgatója)
Drogveszély (Szilágyi Katalin, a Gödöllői Rendőrkapi

tányság munkatársa)
Az AIDS-ről, családi élet (dr. Horváth Anna házi gyer

mekorvos)
Sport és egészség (Benedek Endre, Európa-bajnok, a GÁ

TÉ testenevelője)
Bőrápolás, kozmetika (Kómámé Jancsek Magdolna, koz

metikus)
A Dipsuta során két szemben álló csapat közül az egyik 

állít valamit, a másik próbálja azt megcáfolni. Ebben az 
észtomában -  versenyeket is rendeznek belőle -  az aszódi 
gimnázium már szép sikereket aratott. E napon a Kábítószer 
és a Vegetáriánus étkezés témákban disputáltak, a budapesti 
Könyves Kálmán Gimnázium tanulói voltak az “ellenfelek”.

A Plakátverseny pályamunkái szemléletesen és harcosan 
ábrázolták a különféle káros szenvedélyek ártalmait. A cél
pontok között talán a dohányzás kapott kiemelkedő szerepet.

A Salátaversenyen sok finom, vitamindús étket készítettek 
a gyerekek.

Volt még Elsősegélynyújtó vetélkedő, Egészségügyi totó és 
Tejtermék-bemutató is, itt a Tejipari Tröszt vácszentlászlói 
üzeme ingyen kóstolót adott.

A Zsákbamacskával vöröskeresztes kulcstartókat, könyve
ket nyerhettek.

Egy osztály megtekintette a Petőfi Múzeumban a "Minden
kit érhet baleset” című kiállítást.

Az egészséges életmód nélkülözhetetlen velejárója a sport, 
s így természetesen e napon mozoghatott, aki akart. A verse
nyek két helyszínen az uszodában és a tornateremben -  
zajlottak.

K edves
K isgyerm ekes

Szülők!
Tollat ragadtam egy fon

tos cél érdekében.

Szeretném, ha Aszód la
kossága 0-5 éves kor kö
zött védőoltásban része
sülne egy speciális beteg
ség ellen, mégpedig speci
ális coccusok által okozott 
légcsőhurut ellen.

A légcsőhurutokat víru
sok és bactériumok egyaránt 
okozhatják, sőt allergia is 
okozhat ijesztő tüneteket, 
mint például ugató köhögés, 
súlyos nehézlégzés.

Ez a védőoltás viszont 
csak egy speciális kórokozó 
ellen jó: Haemophilus influ- 
ensae B.

Vigyázat! Ez nem azonos 
az influenzával. Az influen
zát vírusok tömkelegé okoz
hatja. A fent említett kór
okozó pedig coccus bacteri- 
um.

Az általa létrehozott kór
kép néhány óra alatt halálos 
kimenetelű lehet, s a gyó
gyult esetek egy része is a 
közvetlen oxigénhiány, 
vagy az agyburkok megbe
tegedése miatt szellemi ká
rosodással is járhat.

1993. január elseje óta 21 
megbetegedés fordult elő a 
László kórház országos ellá
tást biztosító osztályán, és 
abból 5 halálos volt, s a gyó
gyultak között is sok a káro
sodott gyermek. Ezt a beteg
séget szeretném megelőzni 
ezzel a védőoltással még ak

kor is, ha tudom, hogy a sú
lyos légcsőhurutoknak csak 
körülbelül 80%-a előzhető 
meg így.

Sajnos, nemegy olcsó be
avatkozásról van szó. 1 db 
oltóanyag 1380 Ft-ba kerül, 
amiből a Társada
lombiztosítás 50%-ot fizet, 
s a másik 50% befizetése, 
(azaz 690 Ft) a szülőre ma
rad.

Hazánk évi védőoltások
ra, azok ingyenességére for
dított teljes jelenlegi össeg 
megduplázása sem lenne 
elég, hogy országunk ezt a 
védőoltást ingyen és bér
mentve biztosítsa az oltandó 
korosztály számára, ezért 
kéri a Szülők segítségét, ál
dozatkészségét is.

Egyébként Aszód Polgár- 
mesteri Hivatala, az Önkor
mányzat pénzügyi helyzete 
alapján 100 oltóanyagot in
gyen biztosít a rászorultak 
számára, de ez mindössze 
azt jelenti, hogy a jelenlegi 
4-500 oltóanyagnak 1/4-ét 
tudja finanszírozni.

Finnországban ez a be
tegség nem betegség, mert 
mindenki megkapta a védő
oltást. Tegyünk róla, hogy 
nekünk se kelljen félteni 
gyermekeinket az értelmet
len haláltól!

Megértésükben bízva:

Dr. Horváth Anna 
körzeti gyermekorvos

Az aszódi állatorvosi ügyelet beosztása december és január hónapban 
Aszód és a környező települések részére kialakított hétvégi és ünnepi ügyeleti beosztás az alábbiak szerint alakul.

Decemberben:
December 24-én 8 órától december 27-én 8 óráig dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 
December 3 1-én 8 órától január 2-án 8 óráig dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62

Januárban:
Január 7-én 8 órától január 9-én 8 óráig dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 
Január 14-én 8 órától január 16-án 8 óráig dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 
Január 21-én 8 órától január 23-án 8 óráig dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 
Január 28-án 8 órától január 30-án 8 óráig dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51, Telefon: 62

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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“MINDENKIT ÉRHET BALESET”

Ur. Felkai Tamás, az Országos Mentőmúzeum 
igazgatója megnyitja a kiállítást 

(Foto: Akt)

Korsós Attila az aszódi M entőállomás vezetője ötle

te nyomán a Petőfi Múzeum és az aszódi M entőállo

más az Országos Kresz Géza M entőmúzeum anyagá

ból “Mindenkit érhet baleset” címmel rendezett kiál

lítást. Az aszódi mentősök az előre bejelentett cso

portoknak tárlatvezetést és bemutatót is tartanak.

A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a Galériában.

m
u

A kiállítás részlete 
(Foto: Akt)

msm

M ilyen  eg y  b ö lc ső d e i k iá llítá s?
Kollégista társaimat kí

sérve a Petőfi utcán meg
láttam egy plakátot a Böl
csőde kapuján. “Tekintse 
meg ön is Kert Szilvia 
munkáját”. A kapu hívo- 
gatóan tárva volt, s mi úgy 
döntöttünk, bemegyünk. 
Valamikor régen 15 évvel 
ezelőtt én is bölcsődés vol
tam. Az udvarra érve na
gyon meglepődtem, úgy 
megváltozott minden. 
Gyönyörű lett a falovak
kal, hintával, de azok a 
festmények! Nem győz
tem betelni velük. A páva 
színes tollai, a barátságos 
tyúkanyó a csibéivel, a 
vadludak úszása, és 
könnyed felrepülésük, s

egy egész baromfiudvar! 
Vagy tízszer megnéztem 
annyira tetszett. A falfest
mények után átmentem a 
képekhez. A kiállított ké
pek többsége nagyon sok

eredeti öüetet tartalmazott. 
Ahogy nézelődtünk Erzsi
ké néni kínálgatott minket. 
Viccből rákérdeztem: 
Ilyen jól futja a bölcsinek? 
Kiállítás, vendéglátás, és

nincs belépődíj? De Erzsi 
néni elmondta, hogy eze
ket Fodor Miklós kereske
dő jóvoltából kapták, és 
amúgy nem telne ilyesmi
re. Nekem legjobban a lo
vas képek tetszettek. Imá
dom az állatokat, és leg
jobban a lovakat szeretem. 
De jó lenne egy kicsit böl- 
csődésnek lenni! Nem sok 
bölcsőde lehet büszke 
ilyen udvarra, faragott ma
nókkal, repülővel, lovacs
kával. Máskor, ha elkísé
rem kollégista barátaimat, 
kutatva nézem a kaput, 
hátha egyszer megint kinn 
lesz egy tábla hasonló fel
irattal.

Egy volt bölcsődés
(Foto:Akt)



A Pest  M eg ye i  Rendőr- főkapi tányság hírei

^ 5 | l  8 ASZÓDI

Mennyibe kerül 
egy bombariadó?

Kötelezhetők-e kártérítésre a felelőt
len telefonálók?

“Ti rohadt szemetek, felrobbantom 
az iskolát!” “Az iskolában bombát he
lyeztem el!” “Az iskolában bomba van! 
Vegyék komolyan!” “A fogadó rob
banni fog!” “Időzített bombát tettem az 
áruházba.” “Bombariadó!”

Ezek a változatok fordulnak elő a 
leggyakrabban az ismeretlen telefon
álók fenyegetéseiről szóló jelen
tésekben, amelyek a hívás után néhány 
perccel már a Pest Megyei Rendőr-fő
kapitányság ügyeletét mozgósítják. Ez 
évben hányszor is? Október közepéig 
77 esetben kértek segítséget a rendőr
ségtől a fenyegető telefonok vétele után 
a panziók, óvodák!, áruházak vezetői, 
ám leggyakrabban az általános, és kö
zépiskolák igazgatói, iskolatitkárai.

A bombariadót komolyan kell venni! 
Nyomatékot ad ennek a rendőrségi uta
sításnak a szegedi, a parlamenti és a 
Mátyás templom oldalában végrehaj
tott robbantás. Ám az is igaz, hogy eze
ket nem jelentette be senki előre, és 
azóta sem kívánja a felelősséget vállal
ni miattuk.

Az iskolai bombariadókat előidézők 
hangjából érezhető, hogy tizenéves 
gyerekekről van szó -  legtöbb esetben 
az iskola tanulói közül egy-kettő - ,  az 
igazgatók azonban a mai körülmények 
között mégsem merik tréfára venni a 
dolgot. Ha ugyanis aláírnák a felelős
ségvállalásról szóló nyilatkozatot, min
den zökkenő nélkül folytatódhatna az 
iskolában a munka. A panziótulajdono
sok többet veszíthetnek személy szerint 
is -  nemcsak a vendéglátóhely jó hírét

mégsem merik vállalni a kockázatot 
a fenyegető telefonhívás után, és kérik 
a rendőrséget, ürítsék ki a panziót, és 
értesítsék a tűzszerészeket. Termé
szetes, hogy az iskolaigazgatók felelős
sége lényegesen nagyobb, hiszen több 
száz fiatal életéről lehet szó! Egyetlen 
eset sem fordult elő a rendőrség gyakor
latában, amikor a direktor azt mondta 
volna: “Hagyjanak minket dolgozni, 
rossz tréfa az egész. Valamelyik csi
bészjátszik a tűzzel!”

Húsz m ásodperces telefon: egy
m illió forint. És két év...

Két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető, ha valaki felelőlenül -  akár 
telefonon keresztül - , közveszélyesen 
megfenyeget állampolgárt, intézményt 
vagy szervezetet. Ám senki sem számí

totta ki, mennyibe kerül egy “bombari
adó”.

Mostanában került nyilvánosságra, 
hogy eddig hazánkban senki sem fog
lalkozott azzal megalapozottan, 
mennyi pénzre is lenne szüksége a ren
dőrségnek a normális és a feladatok 
szabta működéséhez. Technika, tempó, 
személyi feltételek és eredményesség 
szempontjából ugyanis ritkán közelítik 
meg a pénzügyi szakemberek ennek a 
testületnek az igényeit.

A szakemberek szerint egy-egy isko
lai riasztás -  beleszámítva a rendőri 
kiszállást, a technikát, a közbiztonsági 
szakemberek 5-8 fős csapatának há
rom-négy órás tevékenységét, a tűzsze
részek munkáját, minimum két nyomo
zó több napos elfoglaltságát, az egyre 
gyakoribb megtalálás után a házkuta
tás, foglalás, jegyzőkönyvek, kihallga
tás költségeit - ,  szép summát tesz ki az 
összeg. Nem is számítottuk hozzá még 
akkor a kiesett időre a pedagógusok 
fizetését, az elmaradt órák pótlására 
szükséges túlóradíjakat, a hiábavaló fű
tést, világítást a riadó idején.

Mindez együttesen megközelíti az 
egymillió forintot. Október közepéig 
Pest megyében ez 77 millió forint fölös
legesen felhasznált anyagi eszköz az 
ország és lakossága jelenlegi helyzeté
ben. Egy fiatal felelőtlensége miatt, aki 
bízik abban, úgysem tudják meg, hogy 
ő volt.

Ez tévedés! Magánszemélyek és 
közhivatalok a zaklató jellegű hívások 
megelőzése céljából kérhetik a távbe
szélőközpontot üzemeltető céget, hogy 
jelzésre rögzítse az adott időpontban a 
hívó fél telefonszámát is.

M egzavart délelőtti randevú
1994. október 11-én a kritikus időben 

7.50-kor ismeretlen “férfihang” a váci 
egészségügyi szakközépiskola telefon
jára bejelentette, hogy “az iskolában 
bomba van, vegyék komolyan!” Ezután 
a vonalat megszakította. Az épület ki
ürítését követően megtörtént annak 
szakszerű átvizsgálása, de sem robba
nóanyagot, sem robbantásra alkalmas 
eszközt nem találtak a tűzszerészek. 
Eközben az iskolatitkár és a nyomozók 
dolgoztak... Nem telhetett el sok idő, 
mert két órán belül a hívó fél lakásán 
megjelentek a bűnügyi nyomozók ház
kutatási paranccsal.

A telefon tulajdonosával együtt lakik 
16 éves fia, Péter. A telefonbejelentés 
időpontjában nála tartózkodott N. Szil
via, 16 éves, helybeli lakos, aki a jelzett 
iskola második osztályos tanulója. A

két fiatal elismerte, hogy a telefonhí
vást ők követték el.

A rendőrség büntető eljárást kezde
ményezett a Btk. 270 pár. (1). bekezdé
sébe ütköző, közveszéllyel történő fe
nyegetés vétségének elkövetése miatt. 
Ennek pedig súlya van a fiatalkorúak 
börtönéhez vezető lépcsőkön is...

A társadalmi elvárás minimuma, 
hogy a felelőtlen telefonálókat és csa
ládjukat kötelezzék az okozott kár, a 
kidobott pénz megtérítésére.

Húsz másodperces telefonért: egy
millió forint.

A diszkó 
dr amat urgiáj a

Higgadtabban induljunk haza!
Majd minden településnek megvan

nak már a maga diszkós halottai. A 
tudósításoknál maradandóbbak az em
lékezetben azok az útmenti fák, kilomé
terkövek, betonoszlopok, amelyeken 
egy-egy koszorú, virág vagy tábla jelzi 
mikor mi történt ott.

Leggyakrabban a fiatalok figyelmét 
hívják fel a balesetmegelőzési szakem
berek arra, mekkora veszély “túl vidá
man”, felhevülten, magas vérnyomás
sal, kirobbanó hangulatban a volánhoz 
ülni. Az ember szívében, érrendszeré
ben, izmaiban és reflexeiben még tom
bol a záróra előtti utolsó számok ritmu
sa, dinanúkája, tempója. A lemezlova
sok többnyire megfeledkeznek arról, 
hogy ők segíthetnének leghathatósab- 
ban megelőzni a baleseteket, ha nem a 
legtemperamentumosabb számokat 
hagynák az est végére, ha nem úgy 
akarnának elbúcsúzni a vendégsereg
től, hogy az hívja vissza őket az utolsó 
percek hangulatának felidézése miatt 
is. Ha más lenne a diszkó dramaturgiá
ja, bizonnyal kevesebben rohannának 
utóbb a fának, oszlopnak, árokba vagy 
aszembejövőjárműnek. A filmvígjáté
kok sem a csúcsponton fejeződnek be. 
A drámai hangvételű operák sem. Van 
egy rövid leszálló ág, amelynek ese
ménytörténete alatt a közönségnek le
hetősége adódik a megnyugvásra, a le- 
higgadásra. Ehhez hasonlóan kéne a le
mezlovasoknak is az utolsó dalok sor
rendjét alakítani. A szórakozóhelyek 
vezetőinek sem szabad az utolsó szám 
elhangzása után zárórát hirdetni. Le
gyen ideje az ifjúságnak megpihenni, 
lecsillapodni és a hazafelé utat -  ki me
lyik kocsival mehet -  megbeszélni. 
Franciaországban láttam ezt a gyakor
latot nyáron. Mondják, ők túl vannak a 
diszkóbalesetek korszakán.

Nádor István
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Beszámoló az 1994. évi Aszód Fesztivál
pénzügyi zárásáról

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Immár hagyományossá és egyre népszerűbbé váló Aszód 

Fesztivál pénzügyi elszámolását a Gamesz elvégezte, melyről 
a következő tájékoztatást adom:

El kívánom mondani, hogy nem csak szervezésében, mű
soros összeállításában, hanem pénzügyileg is megalapozot
tabb és szabályosabb volt az idei fesztivál bonyolítása.

A tervezett bevételek és kiadások arányaiban nem változ
tak, így nagyobb hiánnyal, sem nagyobb bevétellel nem szá
molhattunk.

Az alábbiakban részletesen ismertetem a bevételek és ki
adások alakulását:

Bevétel
Sorsz. Név Bef. összeg

1. Péter Lajosné 5.000,-
2. Boda János 5.000,-
3. Sára kisvendéglő 10.000,-
4. Majos László 5.000,-
5. Szamosvölgyi 5.000,-
6. Papp Árpád 5.000,-
7. Patakiné Gulyás Ildikó 10.000,-
8. Suzuki Soós 15.000-
9. Mondok István 12.500,-

10. Geri Csaba 5.000,-
11. Tolmácsi Brigitta 20.000,-
12. Halminé 10.000-
13. Sipőcz T. 5 .000-
14. Horváthné Sz. A. 5.000,-
15. Drapp G. 30.423,-
16. Drapp G. 49.577,-
17. Önkormányzati támogatás 300.000,-
18. Pü. átcsop. Műv. Ház. tám. 200.000,-
19. Cirkusz varieté 50.000,-
20. Póló értékesítés, szponzori tám. 15.400-
21. ALFA 100.000,-
22. OTP 30.000,-
23. Németh Kér. Kft. 15.000,-
24. Aszódi Malom 20.000,-
25. Galga Vez. Ezred Műv. Ház 100.000,-
26. V+G Bt. 10.000,-
27. Bodó Gyula 20.000,-
28. Ifj. Szekér Sándor 1.000-

29. Kiss János 5.000,-
30. INNOTERV 200.000,-
31. Jakab Vera 10.000,-
32. Gohér János 1.000,-
33. Szt. István Patika 10.000-
34. Gála Bt. 5.000,-

Összesen: 1.289.900-

Kiadás
Sorszám Név Kif. összeg

1. Fekete László 105.000,-
2. Hangosítás technika 150.000,-
3. Ez+Áz 84.700,-
4. Kovács Kati 66.000,-
5. Aug. tarkabarka 198.000,-
6. Papp Rita-Bodnár A. 77.000,-
7. Tech. Kft. Old Boys 132.000,-
8. Anyag vásárlás 59.987,-
9. Tűzijáték engedély 5 0 0 -

10. Drapéria tisztítás 340,-
11. Útiszámla Vörös László 4.934,-
12. Ursus Bt. programfüzet 49.720,-
13. Drapp és Tsa vendég eb. 49.577,-
14. Tűzijáték 150.000,-
15. Máté Ottília 15.000,-
16. Honvéd Művészegyüttes 51.000,-
17. Ddad MTSZ területr. 20.000,-
18. ÉMÁSZ áramszámla 29.761 -
19. Posta elsőnapi bélyegzés 3.328,-

Összesen: 1.246.848,-

Mint látható a bevétel 43.052,- Ft-tal magasabb mint a 
kiadás, így ez az összeg a jövő évi Fesztivál induló tétele lehet.

Tisztelt Aszódi Polgárok, kérem az 1995. évi Aszód Fesz-
tivál megrendezéséhez javaslataikat, hogy még sikeresebb
lehessen mindenki örömére ez a rendezvény.

Tolmácsi Miklós 
Gamesz vezető

Az e lv e sz e ttn e k  v é lt  k in csek  újra előbukkannak
Igazi szépség rejlik az egy

séges, boldog családban. A mai 
családi életet azonban komoly 
megpróbáltatások érik. A szü
lők, akik gyermekeiknek a leg
jobbat szeretnék biztosítani, 
igazi kihívással néznek szem
be a gyermeknevelés terén 
ebben a meghasonlott világ
ban. Ma bizonytalanság jel
lemzi az egész világon a fiatalok 
nevelésének “sikeres” módsze
reit. De nem minden család ros
kadozik napjaink nyomásai 
alatt Hiszen az elveszettnek

vélt kincs, mely évszázadokig 
segítséget nyújtott őszinte szívű 
embereknek, most ismét el
őbukkant. Ez az elveszettnek 
vélt kincs a Biblia. Igen a Te
remtő Isten írott szava, mely 
telis-tele van gyakorlaüas ta
nácsokkal, melyek közül több 
azért íródott hogy segítsen a 
családoknak boldogulni még 
olyankor is, amikor nehézsé
gek merülnek fel. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy a Bib
lia alapelvei gyakorlatiasak és 
valósághűek is napjainkra, me

lyek alkalmazása igazi örö
met és sikert jelentenek 
minden család számára.

Jehova Tanúi egyik fontos 
feladata a családok és gyer
mekek oktatása a Biblia gya
korlatias tanácsai által. Ehhez 
járulnak hozzá kiadványaik, 
melyek komoly segítséget 
nyújtanak Isten Szava taná
csainak alkalmazásához, meg
valósításához Ezek közül ket
tő: a ‘ Tedd családi életedet bol
doggá”, valamint a “Fiatalok 
kérdései -  Gyakorlatias vála

szok” c. könyvekkel a tanúk 
bárkinek hozzáférhetővé te
szik ezen elfelejtett kincs új
rahasznosítását.

További segítséget is aján
lanak Körzetkongresszusuk 
által, melyet 1994. december 
17-én és 18-án tartanak aBu- 
dapesú EFEDOSZ-ban.

Cím: Budapest Dózsa Gy. u. 
84/a. Bárkit szeretettel lát
nak, akit érdekel, hogyan 
válhat a Biblia kinccsé az 
emberek kezében.

Kovács Károly
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N y ílt nap  a 2 . s z. Á lta lán os Isk o láb an
November 15-ére, az iskolában tartandó NYÍLT NAPRA 

nemcsak az iskola vezetése hívta szeretettel a szülőket, nagy
szülőket, érdeklődőket, hanem a gyerekek (a felsősök nem 
annyira, de a kisebbek igen) is.

Mindenkinek szíve joga, hogy eldöntse, eleget tesz-e a 
meghívásnak, vagy sem. Elmegy-e erre a bemutatkozó déle
lőttre, ahol bepillantást nyerhet a nevelők, gyermekek hétköz
napjaiba, szokásaikba, sőt az oktatási rendszerről is véle
ményt alkothat.

Én mindkét csemetém osztályát meglátogattam. A gyere
kek nagyon készültek erre a 
napra, és úgy érzem, akinek ott 
volt a hozzátartozója, igazán 
boldognak tűnt és szerette vol
na, ha csak ő felel, csak őt szó
lítják, csak őt dicsérik a szülők 
előtt.

Sajnálom azokat a gyereke
ket, akiknek sokat jelentett 
volna, ha szüleik eljönnek, de 
nem tették. Hogy miért? Le
hetnek valóban családi okai, 
munkahelyi problémák, én vi
szont szeretném, ha mindenki 
jobban lelkesedne az ilyen 
programok iránt.

Ha a “Nyílt napra” valaki 
nem tud eljönni, szerintem a 
pedagógusok bármikor, bármi
lyen órán szívesen látnak min
den érdeklődőt. Szüksége van 
erre mindenkinek ahhoz, hogy reális képet alkosson az isko
lában zajló nevelő, oktató munkáról, a gyerekek vidám és 
nehéz perceiről, a nehézségekről. Itt szerzett tapasztalatával, 
ötletével mindenki segítségére lehet e kis közösségnek.

Látva a csintalankodást, az izgulást, hallva a súgást, beszó
lásokat, leperegtek előttem a régi diákévek. Akkor is voltak 
és most is vannak jó és rossz tanulók, jó és rossz magatartású 
gyerekek. Legyünk nyitottabbak feléjük! Érdekeljen mi zajlik 
körülöttük. Megéri! Gazdagodjon mindenki ezekkel az élmé
nyekkel!

Mindenkit szerettei várunk a legközelebbi nyílt napokon!
' Kovács Andrásné

Jó vo lt együtt!
“Hiányzik valami fontos dolog az életünkből.”
Egyre többen mondogattuk ezt, amikor is akét általános iskola 

alsótagozatának munkaközösség vezetői -Csehné Kolozsi Zsó
fia és Bábosik Dezsőné -  baráti és szakmai beszélgetésre hívtak 
meg bennünket. Szeretettel és izgalommal készültünk a találko
zásra, amelyet a 2. sz. Általános Iskola napközi ebédlőjében 
rendeztünk. A régi kedves kollégák mellett sok új arcot láttunk. 
Az ismerősökkel is régen találkoztunk, ezért elöljáróban rövid 
bemutatkozással tettük oldottabbá a beszélgetést. Jórészt a taní
tási módszerekről esett szó, majd a tankönyvekkel ismerkedtünk, 
ki miből tanít. Kicseréltük tapasztalatainkat, miként tehetnénk 
többet azokért a kis tanítványainkért, akik erre a legjobban 
rászorulnak. Magyar Mihályné igazgatóhelyettes elsősorban a 
nevelőkre gondolt, amikor Kurt Tepperwein Szellemi öngyógyí
tás című könyvét ajánlotta figyelmünkbe.

Azzal váltunk el, hogy legközelebb az 1. sz. iskolában talál
kozunk. Várjuk!

Alsós nevelők munkaközössége

Csoda a nyílt tanítási napon!
A 2. sz. Általános Iskolában november 15-én nyílt tanítási 

nap volt az 1. osztályban. Gyerek és szülő egyaránt izgatottan 
készült.

-Anyu! Hajót mondunk, meg is tapsoltok? -kérdezi fiam 
útközben.

Minden szorongás elmúlt, ahogyan Marika nénivel (Do
bók Józsefné) cinkosan összemosolyogtak. Állatkák kerültek 
elő a táskákból és tűntek el a varázsterítő alatt, hogy adott 
időben életre keljenek a számok világában. A matematikaóra 
az állatkertben zajlik. Megelevenedik a sok kis arc, mosolyog

va számlálja a nyolc majmocs
kát, megtapsolja nyolcszor az 
új, eddig ismeretlen számot. 
Egy varázspálca segítségével 
csodálatosan pocakosodnak a 
füzetben a nyolcasok. Közben 
észre sem vettük, hogy össze
adtak, nyitott mondatot oldot
tak meg, számszomszédokat 
kerestek, bontottak dalolva és 
játszva. A szép munkáért jutal
mul nyolcszor pördült a kisma- 
jom Marika néni kezében. Ez a 
csodálat olvasásórán csak fo
kozódott. Az állatkertből a cir
kuszba kerültünk. Elhozta a 
bohóc a b betűjét. Termé
szetesen szép, kerek monda
tokban elmesélhették élmé
nyeiket - ,  ki gondolná, hogy ez 

a fogalmazás előkészítése. Hajóra szállnak a szépen képzett 
b betűs szavak, egy-egy kékköpenyes elsős kíséretében. Fá
radt a siserahad, s a tanító néni tarsolyában máris ott egy 
mondóka, amelyen mi, felnőttek is jót kacagtunk. Újra kipat
tan minden gyerek “lámpácskája” és folytatódik az óra. Ol
vasás szótagolva, egy kis belopott környezetismeret az állatok 
téli etetéséről stb.

Ez a két óra csoda volt, ami köszönhető Marika néni nagy 
tapasztalatának, gyerekszeretetének és annak a sok munká
nak, amit nap mint nap gyermekeink érdekében végez. Kö
szönet érte minden szülő nevében. Válaszolva fiam reggeli 
kérdésére: Ez vastaps volt!

Egy elsős Anyuka

Békés, boldog 
karácsonyt 

és eredményekben 
gazdag, 

boldog új évet 
kívánnak a város lakosságának

Kvaka István postavezető 
és munkatársai.

. Hőszigetelt faház eladó, Mérete; 3 J0 x3 J0  m  
Cím; Hagyó Dénes Aszód, Siklaki hegy 28. <■

Csöppnyi gyermekszívek

Ebben az évben is megrendezésre került 
az “Aszódiak az aszódiaknak” kulturális bemutató.

A 2. osztályos tanulóink is nagy lelkesedéssel 
készültek erre a rangos eseményre. Versek, dalok, 

mesék között válogattunk. A kitartó munka, sok 
gyakorlás meghozta eredményét. A házi versenyen -  

a tanulókból és tanítókból álló zsűri előtt -  eldőlt, 
hogy kik képviselik iskolánkat. November 25-én este 
a legkisebbekkel együtt -  fílaskó Brigitta, Leitli Ar- 
nőid, Ondrik Gergő -  dobogott a szívünk. A mesét, 

verset tündérien adták elő. Nagy sikert arattak.
Büszkék vagyunk lelkes, kis tanulóinkra.

Bábosik Dezsőné, 
Nemesné V. Judit tanítók
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A Molnár-éra
“Nekimentünk a koponyánkkal a falnak.
Vagy megszédítettük vagy beszakítottuk,

Lettek belőlünk mártírok, keresztes vitézek, 
égetnivaló poéták, elátkozott bölcselkedők, 

kisded reformátorok, miegyebek.
Messiás nem lett egyikünk sem.

S nem is lesz soha."
(Ady Endre: Egy cinikus ember meséi 1901)

1993 márciusában kezdődtek meg a “Doktor úr” próbái. Az 
előző korszakot végigjátszó törzsgárda mellé sikerült régi 
“veteránokat” megnyerni (Dúzs Márta, Kovács Károly), s 
helyet kaptak trónkövetelő fiatalok is.

Közel féléves próbaidőszak következett, tele harsány örö
mökkel, kisebb-nagyobb megpróbáltatásokkal, fáradt kínok
kal. Nekem többnyire ez utóbbiból jutott, ugyanis nem tudtam
-  legalábbis saját elvárásom szerint -  megbirkózni a szere
pemmel. Bosszankodva bámultam a többieket, ahogyan ara
szolnak előre, s egyre dühösebb és görcsösebb lettem. Ez a 
merevség változott aztán megkönnyebbüléssé, mikor a bemu
tatón kiderült, hogy a közönség nem lát rosszabbnak a többi
eknél. A dara!?- miként a"Fűzfapoéták" Mészáros Attilából
-  ismét “sztárokat” tudott csinálni néhányunkból (Tóth Attila, 
Módos Tibor, Péter Balázs), persze, nem érdemtelenül; a 
legmegérdemeltebb -  s régóta esedékes! -  sikert azonban 
Kovács Károly Puzsér alakítása aratta!

Szereplők:

Dr. Sárkány -  Barabás Tamás
Dr. Sárkányné -  Hajdú Szilvia 

Puzsér -  Kovács Károly 
C sató-G yőrfi János 

Bertalan-O dler Zsolt 
Cseresnyés -  Tóth Attila 

L enke-T óth Andrea 
Marosiné -  Dúzs Márta 
Rendőr I. -  Péter Balázs 
Igazgató- Péter Bálára 

Rendőr 11. -M ódos Tibor
Földrajz tanár -  Módos Tibor 

Szobalány -  Varga Mária

A “Doktor úr” mérföldkővé vált a csoport életében:
-  Ilyen aprólékosan kidolgozott rendezésre (ide értem a 

díszlettervet is) mindaddig a csoport életében nem volt példa
-  csillagos ötös érte Magyar Zoltánnak!

-  Szponzorok bevonása, reklám kiterjesztése -  egyáltalán 
pénzügyi kockázat vállalása -  ugyancsak itt jelent meg elő
ször.

-  Ugrásszerűen nőtt a nézőszám, úgy tűnik hosszabb távú 
érdeklődést sikerült felszítanunk.

-  Még sosem szerettek volna ennyien belépni a csoportba, 
a létszám felduzzadt 18-20 főre.

Még az erdélyi út előtt felvetettem, hogy a csoport követ
kező előadása Spiró György Imposztor című drámája legyen. 
Eredetileg Magyar Zoltán rendezésében képzeltük el, azon
ban Zoli jelezte, hogy nem kíván tovább dolgozni a Tiszti 
Klubban. Ekkor vetődött fel, hogy a Pestről korrepetitori 
szándékkal meghívott Forró István rendezésében készüljön el 
a darab, legkésőbb a márciusra tervezett újabb erdélyi turnéig. 
Mint bizonyára mindenkinek feltűnt, ebből nem lett semmi. 
(Érdekesség, hogy a tavasszal megrendezésre került határain
kon túli magyar színházak fesztiválját a kolozsváriak “Im

posztor” előadása nyerte!) Pedig szerepfelkérésre újabb “na
gyágyúk” mondtak igent: Aranyos Péter és László Ferenc. A 
kezdeti gyenge kezdést erős visszaesés követte, mígnem egy 
decemberi napon úgy döntött a csapat, hogy ezzel a darabbal 
nem foglalkozik tovább, s Forró Istvánt sem kívánja rendező
nek. Akkoriban nálam -  aki hoztam az “Imposztort”, és a 
végsőkig kardoskodtam mellette -  nem akadt népszerűtle
nebb ember. Illetve egy mégis akadt: Vörös László.

Hónapos huzavona után -  mely során ötletként felvetődött 
Shakespeare: Szentivánéji álom című műve is -  hangzott el 
az az ominózus, Sokat emlegetett kijelentés Vörös Lászlótól, 
hogy “a csoport kihúzta maga alól a színpadot”. Bármit is írtak 
eddig erről a kijelentésről, igaz! A csoport kihúzott maga alól 
egy színpadot. A Tiszti Klub színpadát. Azok a rendezők, 
akikkel a csapat hajlandó lett volna együtt dolgozni, nem 
vállalták a feladatot (Magyar Zoltán a Tiszti Klubot, Aranyos 
Péter a rendezést), más rendezőt pedig a csapat nem fogadott 
el!

Azazhogy a csapat többsége, ugyanis hárman (Győrfi Já
nos, Hajdú Szilvia és Odler Zsolt) Vörös László rendezésében 
újból nekiveselkedtek Albee: Nem félünk a farkastól című 
négyszereplős drámájának; mire azonban rátaláltak volna a 
megfelelő negyedikre, a csoport -  velük együtt -  kilépett a 
Tiszti Klubból, és átment a múzeum felügyelősége alá. Aszód 
Kamarateátrum 1994. néven.

Miért épp a múzeum? Ennek sok összetevője volt; a két 
legfontosabb:

-  Még 1993-ban, az erdélyi út után felkerestük Aszód 
önkormányzatát, hogy vállaljon el bennünket saját csoportjá
nak; akkor a Polgármester úr ezt nem fogadta el, hanem azt 
ajánlotta, hogy a konfliktusokat rendezzük egymás között. 
Mivel azonban sem a csoport, sem Vörös László nem enge
dett, ennek lehetősége elúszott, s úszik szépen ma is!

-  A másik ok Asztalos Tamás személye volt, benne látta a 
csoport azt az embert, aki úgy törődik vele, ahogy elválja tőle.

Sajnos kérészéletűnek bizonyult az aszódi könyvtárbeli 
felolvasóestek terve, mi vek rögtön az első -  Örkény István 
“Egyperceseiből” összeállított műsor Tóth Andrea, Kádár 
András és jómagam előadásában -  érdektelenségbe torkolt. A 
közönség elmaradása “csupán” nekünk játszóknak fájt, vi
szont a videófelvétel elmaradása -  talán -  másoknak is. 
Tervünk ugyanis az volt, hogy számos jeles író, költő művét 
igyekszünk tolmácsolni, amely műsorok videón hozzáférhe
tőek lettek volna az iskolák számára is, ingyen!

Nevelés helyett maradt a színpad... vágya. Elkezdődtek az 
új darabok próbái a kollégiumban, szövődtek tervek egy 
díszterembeli színpadról, világításról, egyebekről. A csoport 
nekikezdett valami “távoli rokon”-szerű életnek, egymást 
ritkán láttuk, és többnyire csak a rossz híreket kaptuk időben 
a többiekről. A legrosszabb persze az volt, amikor véglegessé 
vált, hogy nyáron nem használhatjuk a dísztermet, s mivel 
őszre bemutatót szerettünk volna, békésen (ezt így mondja a 
szaknyelv) elváltak útjaink a kollégiumtól.

Szerencsénkre befogadott bennünket a kartali művelődési 
ház, ahová otthonosan befészkeltük magunkat, s nekiálltunk 
megküzdeni a darabokkal és egyéb problémákkal, mint idő, 
pénz, némely tagok fegyelme és hozzáállása (amatőrök lévén 
ezek mindennapos problémáknak számítanak, csak hát sok az 
a mindennap!).

A tervezettnél lassabban készültek el a darabok -  egy 
hónapot csúsztak a bemutatók-, ráadásul még szeptemberben 
le kellett mondanunk a tíznapos erdélyi kőrútról, holmi rég 
legyőzött kolerabaktérium miatt.

De beszéljünk a bemutatott művekről! Mindkettő Molnár
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Ferenc színmii, Magyar Zoltán rendezésében, sőt a sors ke
gyetlenségéből Zolinak szerepet is kellett vállalnia az egyik
ben. Kérdezték többen is, hogy “miért éppen Molnár”?

Talán mert már egyszer bevált, meg talán szórakoztató és 
közérthető, főként meg valahogy így alakult.

Időrendi sorrendben első bemutató az “Ibolya” volt, 1994. 
szeptember 28-án.

Szereposztás:

Ilonka -  Varga Mária 
Igazgató -  Barabás Tamás 
Zeneszerző -  Sóvári Péter 

Koboz kisasszony -  Füleid Henrietta 
Márkus kisasszony -  Dnzs Márta 

Rakó! nőid kisasszony -  Hegedűs Szilvia 
Thúz Janka-T óth Andrea 

Széli kisasszony -  Szilágyi Ramóna

Kritikák már jelentek meg itt-ott az előadásról (bár több és 
elemzőbb elkellett volna), azonban kalapot emelek Sóvári 
Péter és Varga Mária előtt ezennel, s ez a gesztus azért nincs 
benne a kritikákban. Péter első színpadi feladatában jelesre 
vizsgázott -  ennél sikerültebb kezdést nemigen kívánhatott 
magának - ,  Mária pedig fogadja elismerésem azért az utolsó 
hétért, amelyen összekapta magát annyira, hogy a bemutató 
olyan lehessen, amilyen lett. Mert siker lett, letagadhatatlan 
siker! Kár, hogy a hónap végére mindenféle külső s belső 
okok eredményeképpen megtorpant a darab lendülete, sőt az 
utolsó napokban új embernek kellett beleszokni az előadásba 
(Hegedűs Szilviát váltotta fel Juhász Edit).

Be kell vallanom, hogy szemben a “Doktor úr” Sárkány 
ügyvédjével, az “Ibolya” Igazgatójával sikerült közös neve
zőre jutnom: így született meg az első magam által is elismert 
Molnár alakításom.

Október 1-én mutattuk be Molnár Ferenc -  legalábbis 
véleményem szerinti -  legjobb darabját, a “Játék a kastély
ban” címűt.

A szereposztás:

Tarai -  László Ferenc 
Gál -  Magyar Zoltán 
Annié -  Hajdú Szilvia 

Alm ády-Győrfi János 
Ádánt -  Odler Zsolt 
T itkár-T óth Attila 
Lakáj -  Péter Balázs

A “Játék a kastélyban” pontosan ellenkező “karriert” futott 
be, mint az “Ibolya”. Döcögősen kezdett -  bemutatót megelő
ző személyváltások rovására írhatóan - , majd egyre magabiz
tosabbá vált, az október 29-i előadása pedig egészen fantasz
tikusra sikeredett! A Pest Megyei Hírlapban 1994. okt. 10-én 
megjelent kritika (Nádudvari Anna tollából) hűen tükrözi az 
én véleményemet is; csak a kritikusnak nem volt módjában 
végigkísérni előadásról-előadásra a fejlődést, míg nekem 
igen. Hát, nem volt semmi!

Ebben az előadásban is történt menet közbeni változás: 
Magyar Zoltánt Kovács Károly váltotta fel. Bátran állíthatom, 
hogy a váltás zökkenésmentesen sikerült!

Az októberi “hajszát” -h e ti három-négy előadás -  csendes 
pihenő követte, amely azonban inkább kifelé volt csendes, a

társulatban forrt a levegő, s benne a “hogyan tovább?” kérdé
se. Kérem, hogy most álljunk meg kicsit, fontos közlendőm 
lenne!

A Kamarateátrum Aszód tagsága heterogén, mind ízlését 
és vágyait, mind felkészültségét tekintve. Egyben közös: va
lamennyi munkájában részvevő emberke a színpadot válasz
totta, hogy megmutasson magából valamit! S arra, hogy eltérő 
szemléletek, vélemények közös célért tudjanak dolgozni -  
mert a színpadon időigényes, roppant fárasztó munka folyik, 
ha nem folyik ilyen munka, akkor nincs eredmény! -  mai 
világunkban nem sok példa akad! A két Molnár darab e kevés 
példák közé tartozik. Csak remélni tudom, hogy ez a csapaton 
belüli tolerancia a későbbiekben is megmarad!

Mert a “hogyan továbbot” sokféleképpen képzeljük el. 
Felmerült már idáig is néhány ötlet, melyektől most megkí
mélem Önöket, s csak a biztosat fogom leírni: január első 
felében -  valószínűleg még a kartali Művelődési Házban -  
kerül színre Harold Pintér Étellift című darabja, Aranyos 
Péter, Győrfi János és hát az én közreműködésemmel. De ez 
már a következő korszak zenéje lesz.

Van még egy téma, amely nem kerülhető meg: hol lészen 
lakása a mi csoportunknak? Egy állandó kis lakás, ahol némi
képp maradhatnánk a magunk urai, hiszen el kell ismernünk, 
hogy ekkora csapat időbeosztásához elég nehéz dolog igazod
ni. Nos, még nem tudom, hogy hol lesz ez a lakás. De jön a 
tél, jó lenne beköltözni végre!

Sorsok, em lék ek  és  
egyéb tö r tén etek

“...Bekerülök egy közösségbe és rögvest kineveznek veze
tőnek, pedig én nem akarok mindenáron az lenni. így volt ez 
a színjátszóban is (lsd. Kovács Károly-korszak, Aszódi Tükör 
1994. 6. sz.), pedig játszani mindig jobbban szerettem, mint 
rendezni! A "Doktor úr"-ban túlontúl előtérbe kerültem Pu- 
zsérként, ma már inkább az ügyvédet játszanám!" (Kovács 
Károly)

A “Doktor úr” hatásáról:
“Megnéztem és arra gondoltam, hogy ebbe a csoportba 

érdemes visszajönni... (Szilágyi Ramóna)
“Még a "Doktor úr" környékén fogant meg bennem, mon- 

dogattamis a páromnak, hogy én ebben a csoportban dolgozni 
fogok, akár néma szerepben is, csak legyen közöm hozzájuk... 
(László Ferenc)

Az “Imposztor”-sztori:
“Aztán jöttél te, és felajánlottad az "Imposztor" Guberná

torát, hát az maga volt a beteljesülés! Én tényleg úgy mentem 
a próbákra, hogy tele voltam lendülettel, elképzeléssel, még 
a szöveget is tudtam valamennyire! Aztán Forró István las
sanként lehűtötte a kedvem: ad-hoc módra rendezett, nem volt 
semmi koncepciója; és már a társaságban sem uralkodott az 
a hangulat, amiért jöttem." (László Ferenc)

“Nem akadt olyan személy, aki összefogta volna a társula
tot. Ha színekben kellene megfogalmazni -  sokszor így csi
nálom - , akkor az "Imposztor" lenne a szürke," (Szilágyi 
Ramóna)

“Nem éreztem ’lmposztor’-ra érettnek a csapatot, halvány 
lila elképzelésem sem volt arról, hogy Vörös László miből 
fogja fizetni a vendégrendezőt, és vidám darabot akartam a 
színpadra!” (Varga Mária)

“Óriási csalódás ért, amikor a csapat lemondta a darabot. 
Kaminska szerepében kiléphettem volna eddigi skatulyám
ból, ráadásul -  úgy érzem -  a próbákon jó felé indultam el!” 
(Tóth Andrea)

Személyes véleményem, hogy az “Imposztor” a legjobb
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tananyag a színházról, nézőnek, szereplőnek egyaránt. Leszá
mol rengeteg illúzióval, ami körüllengi a színészeket, sőt 
leszámol magával a sztársággal! Boguslawski nem csupán 
eljátszani, hanem megérteni és megértetni akarja a Tartuffe-t, 
bebizonyítani, hogy az öncélúságnál, konvencióknál meny
nyivel fontosabb a darab. Ez az üzenet az akkori siker-eufó
rikus hangulatban nem jutott el a csoporthoz. Vagy nem 
törődtek vele. Mindenesetre valahol erre kell keresgélni a 
darab buktatóját.

Díszlet: Mindhárom Molnár-darab az eddigieknél munka
igényesebb, drágább díszletet igényelt, s hát az ezzel járó 
többlet munkát fel kellett vállalnia valakinek. Valamiért úgy 
alakult, hogy szinte magától értetődő természetességgel há
rult ez a feladat a csoport három tagjára: Győrfi Jánosra, 
László Ferencre és Péter Balázsra, akik zokszó nélkül dolgoz
tak tökéletesen. Köszönet nekik érte, így utólag is!

Volt nekünk Győrfi Jánossal egy régi megállapodásunk, ■ 
miszerint akkor fogunk megnyugodni a csoport sorsát illető
en, ha ünnepi öltözetben, hátradőlve egy nézőtéri széken 
figyelhetjük valamely előadását. Most ez mindkettőnkkel 
megeshetett volna, ha idegeskedés, izgulás nélkül tudtuk vol
na átvészelni egymás előadását. Egyikünknek sem ment. Eny- 
nyit a megnyugtató jövőről.

Amikor Varga Máriától érdeklődtem az elmúlt két év tör
ténéseiről, idézetekkel dúsított véleményeket hagyott az utó
korra:

“Két fő élményem van! 1. Zoli (Magyar Zoltán) a kezdet 
kezdetén elnevezett Márinak, ma már sokan így hívnak. Na
gyon szeretem ezt a nevemet! 2. Sokat féltem az elmúlt két 
évben! Fiatal (20 év) korom ellenére kavartam magam körül 
a port Aszódon és környékén. Nem tehetek róla! ’Én igaz, 
őszinte életet választottam, mely veszélyeket hozhat. Csupán 
egyvalamitől félek: a félelemtől!’”

Vélemény a darabokról:
A “Doktor úr”: “Színház az egész világ, és színész benne 

minden férfi és nő”...(Shakespeare)
“Játéák a kastélyban”: “Minden lehetséges annak, aki 

hisz.” (Mk. 9,23)
Az “Ibolya”: “Ahol több az érzés, több a szenvedés is!” 

(Leonardo da Vinci).
Mi baj volt Vörös Lacival? Idézettel válaszolok, hátha 

sikerül így is kihámozni a véleményemet: “Ha a kalapács az 
egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel!” (A. Maslow)

Az eltelt két évben a legnagyobb felelősséget Magyar Zol
tán vette a nyakába -  rendezőként - , hogy ő miként élte meg 
ezt az időszakot, arról valljon maga: “A Doktor úr után úgy 
éreztem, még csak félmunkát végeztem; ebből a csapatból 
sokkal többet lehet kihozni. Ehhez olyan darabokra volt szük
ség, amelyek könnyedek, de már nem szimpla bohózatok; 
ráadásul figyelembe kellett venni a létszámot, hogy minden
kinek jusson jó szerep-maradt Molnár. Szerencsémre többen 
-  Varga Mária, Sóvári Péter, Győrfi János -  túlteljesítették az 
elvárásaim. Te annyiban -  mint ahogy írod is - , hogy az 
"Ibolyában" láthatóan élvezed a játékot, ezzel viszed a többi
eket is. Mindkét előadás hozott igazi színházi mozzanatokat! 
Bár a “Játék...” jobb is lehetett volna, ha Kovács Karcsi nem 
a bemutató előtt bólint rá a szerepre. ...A Doktor úr után még 
nem féltem attól, hogy egyeseket skatulyába szorítok -  nem 
is voltam tisztában mindenkivel - ,  ma már félnék többekre 
ugyanilyen szerepet osztani. (Elhangzott nevek: Győrfi János, 
Odler Zsolt, Dúzs Márta, Tóth Andrea) ...Hatalmas élmény 
volt ez a két év! Örültem, hogy sokat átadhattam mindabból, 
amit Pesten megtanultam, ellestem; ugyanakkkor rengeteget 
tanultam is. Tudom, követtem el hibákat, de azokat is válla
lom!

...A repertoár-színházról (többen — köztük én is -  hívei 
ennek a megoldásnak; B. T.) szólva... hát, elég nehéz dolog. 
Szükség van hozzá állandó helyre, ebből következően állandó 
anyagi támogatásra, egy főállású emberre, aki csak a szerve
zéssel foglalkozik, és figyelembe kell venni, hogy amatőrök 
lévén heti három-négy próbánál több nemigen megy. így is 
megingott néhányunk, mikor ráébredt, hogy már felelősség 
játszani, nem csupán kikapcsolódás vagy buli!"

Egy k is  s ta tisz tik a

A Molnár-éra eddigi legrövidebb korszaka volt a csoport
nak, ám mégis a legsikeresebb! Az előző korszakoktól elté
rően a próbaidőszakok kétszeresére nyúltak, s ezzel lehetőség 
nyílt teljesen kidolgozott darabokkal való színre lépésre (bár 
az “utca” véleménye szerint sok az egyéves szünet két előadás 
között, amivel egyetértek, azonban figyelembe kell venni, 
hogy a folyamatosan felmutatható színház több síkon futó, 
szinte mindennapi munkát igényel, sőt megkövetel).

Mit mondanak a számok? A “Doktor úr” 8 előadást ért meg 
(Erdéllyel együtt); az “Ibolya” valamint a “Játék a kastély
ban” ez év végéig előreláthatóan egyaránt 12 előadással büsz
kélkedhet, ami megdönti eddigi rekordjainkat!

Ugyancsak rekorddöntő a nézőszám, amely a három Mol
nár darab esetén 1994. október végéig kb. 4000 embert jelent 
-  nem számítva ide az erdélyi turné 700 nézőjét kettő előadá
son! Ezek a számok egyértelműen jelzik, hogy működésünkre 
igény is és kereslet is van, s számunkra mi lehetne ennnél 
fontosabb?!

Valószínűleg a sikernek köszönhetően az eltelt két évben 
közel duplájára ugrott a csoportban megfordulók száma, igaz 
közülük “csak” 19-en léptek ki a közönség elé.

Az 1993-1994-ben játszó személyek:

Barabás Tamás 
Dúzs Márta 

Fülek! Henrietta 
Győrfi János 
Hajdú Szilvia 

Hegedős Szilvia 
Juhász Edit 

Kádár András 
Kovács Károly 
László Ferenc 
Magyar Zoltán 
Módos Tibor 
Odler Zsolt 
Péter Balázs 
Sóvári Péter 

Szilágyi Ramóna 
Tóth Andrea 

* Tóth Attila 
Varga Mária E3
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Ő szi program ok a
Tervünk szerint október 26-27-én tartottuk az őszi faülte

tést. Reggel több szülő úgy kísérte be gyermekét az óvodába, 
bogy hóna alatt facsemetét, töves bokrot hozott. Nem bízták 
a- gyerekre, mutatva neki, hogy óvatosan kell bánni a fa- és 
bokor-csemetékkel, akárcsak a kisbabákkal.

Előző nap már a pincénkbe került 4 kis fácska, amit a 
faiskolából vásárolt kérésünkre a Gamesz. Kis cédulákra írtuk 
a fák nevét, s minden csoportból egy gyerek húzott belőle 
egyet. Mikor az óvónők megmutatták a kisorsolt fácskát, 
máris a birtokos gondosságával vették körül. Megnevezték a 
gyökér, törzs, ág-részeket, megfigyelték, hogy kell a gyökér 
végéből kicsit lemetszeni. Az ültetésben is segíthettek. 
“Olyan, mint a vitamin plussz tabletta” -  állapították meg, 
mikor a táp-tablettákat elhelyezték a gyökér közelében. Utána 
szórogatták a földet rá, hogy laza talaj vegye körül a gyökér
zetet. A nagyoknak “Érdi bőtermő” meggyük, “Springtime” 
őszibarackjuk, a kicsiknek “Münchebergi korai” cseresznyé
jük, a középsősöknek “Olaszkék” szilvájuk terem majd pár év 
múlva. Lehet, hogy ők akkor már nem lesznek óvodások, nem 
élvezik a gyümölcs finom ízét, zamatát, de nagy öröm lesz 
évszakonként megfigyelni kis védencükön a változást: a rü- 
gyezést, virágzást, lombosodást és lombhullást.

Folyamatosan ápolhatják a környezetét, locsolhatják, gon
doskodhatnak róla. így szoknak hozzá, hogy szeressék, tisz
teljék a fákat, mint élőlényeket, védelmezzék és soha ne 
bántsák!

Köszönöm a szülőknek a számos bokrot, fát, amit a játszó 
udvarra telepíthettünk. Megbeszéltük, hogy a díszbokrok 
szép virágja, változatos levélformája, gallyazata kellemeseb
bé teszi az udvarunkat. A közvetlen környezet szépítése, 
megszerettetése kifejleszti a készséget a természet védelmére.
Ezt szeretnénk elérni!

Az utóbbi hónapokban kétszer is meglátogatta intézmé
nyünket Bagyin József polgármester úr és Gál Tibor köz- 
műv. főelőadó.

Első alkalommal Obemburg testvérvárosból hozták el 
Wendelin Imhof polgármester úr küldeményét az óvodának. 
Foglalkozási anyagok (színes ceruza, festék, ecset, gyurma, 
karton papír, ragasztó), eszközök (bábok, hangszerek, ollók) 
és játék (Lego, étkészlet, építőkocka, orvosi készlet, kisautók) 
volt az ajándék. Nagy örömet szereztek a gyerekeknek, vala- 
mennyiüknek köszönöm szépen!

Másodszor vendégekkel jöttek november 11-én. Bár kértük 
a szülőket, hogy kicsit később jöjjenek péntek délután a 
gyermekükért, mégis csak néhányan tartózkodtak a csoport- 
szobákban, amikor az idegen beszédű “nénik-bácsik” megér
keztek. Pedig sokan szerettek volna találkozni az ajándék 
küldőjével, hogy kedvesen megköszönjék azt. Kis kézimun
kákat készítettek a szép anyagokból, s azt adták viszonzásul 
a látogatóknak, akik rádiós magnót és kazettát adtak a látoga
tás emlékére.

Beszélgetésünk során kiderült, hogy egy óvónő is jött, hogy 
valamit megfigyeljen, eltanuljon Magyarországon, a magyar 
óvodákban a magyar óvónőktől.

Megbeszéltük, hogy 12-én délután kötetlen beszéletésre, 
szakmai tapasztalatcserére a Polgármesteri Hivatalban talál
kozunk.

A beszélgetés, mely gyakran a metakommunikáció eszkö
zeivel folyt, nekem a német családokról és óvodákról adott 
információt. Pl:

-  A német édesanyák vagy nem dolgoznak, vagy legfeljebb 
4 órát töltenek a munkahelyen, s az ottani gyerekek csak délig 
vannak óvodában.

2 . sz . Ó vodában
-  Ebédet otthon fogyasztanak.
-  Az óvónők napi fél órát és hetente egyszer másfél órát 

töltenek foglalkozások előkészítésére, megbeszélésekre.
-  A búcsúzó ünnepen kívül van évente nagyszabású “óvo

dai fesztivál”, ahol a gyerekek mesét játszanak, a szülők pedig 
az általuk felajánlott étkek, csemegék, italok árusításával 
igyekeznek minél több bevételt szerezni az óvodának Obem
burg polgáraitól.

Érdekes volt a beszélgetés, melyet egy autó hangjelzése 
szakított félbe. Megérkeztek a tisztítószerrel, ruhaneművel, 
édességgel, játékkal megrakott vöröskeresztes kamionok, 
melyek 13-án hajnalban indultak a mi vendégeinkkel együtt 
Nyárádszeredára. Oda vittek ajándékot. Az obernburgiak 
jelszava: “Segíts a testvérvárosodon, hogy segítsen a test
vérvárosán” -  így realizálódott

A csomagok között gondosan elkészítve Aszód feliratúak 
is voltak. Azokat berakták a Polgármesteri Hivatalba. Bele
néztünk a nagy dobozokba: mi minden új ajándékot kapunk?! 
Babák, labdák és vegyes játékszerek... sok-sok-sok!

Lehetőségünk volt még megköszönni, s utána hamarosan 
elbúcsúztunk a delegációtól. AufWiedersehen! Viszontlátás
ra! Esetleg Obemburgban.

Mi a testvérvárosi látogatásokból nyertünk!: játékot, bará
tokat és tapasztalatot.

Kovács Dezsőné 
2. sz. Óvoda Vezetője

Farmosi László

Ballada

Hullat Hold - repesz fakoronákon 
A fű zúzmara lepkétől eleven 

Köd-baglyos fény érkezése 
Láthatatlan suhan szemeden 

Fehér csend lepi a tájat 
Algás agancs fenyő' ágak 

Földre hullok tisztás nyugalomba 
Ősi csontok köve közé fogva 
Ballagó út és szél-ösvények 
Ringatják a hó-oltáros rétet 

Nyár életek vércseppjei rajta 
Vadrózsa bokrok tűz harangja 

Tonnás ürességben Bakony menedék 
Harckocsi csövére akasztott mesék

Kiteljesedés

Hűvös tükrű vizeket szelj 
Csend-halat fog folyó ágból 

Kelő Napból nevetésed 
Júliusi ragyogásból

Szemed éjébe csillagok 
Almaidba ezüst dalok 

Csikói mind beleférnek 
Átkaimból visszakérnek

Lombok közé partok fölé 
Sodornak szívdobbanások 
Szélbe lobbantod a hajad 
Mikor neveddel kiáltok
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kül 35. Szívütés, angolul 36. Varró 37. Csalitba páratlan betűi 38. Szelídített angolul, 
45. Tabu egynemű betűi 47. Morzehang

Vízszintes:
1. A megfejtés első része, zárt béták: M, 

N 12. Kedves, angolul 13. Kis patak 14. 
Napszak 15. Római 101 16. Duplán: 
édesség 17. Alida egynemű betűi 18. Su
mer város az ókorban 19. Magad 20. Ves- 
pucci keresztneve 22. Fél Edit! 24. Mon
gol (tatár) uralkodói cím 25. Háziszár
nyas 27. A megfejtés ötödik befejező ré
sze, zárt béták: K, N  32. Szövetség 33. A 
hét vezér egyike 34. Római 1500 35. A 
megfejtés negyedik része 39. Ázsiai folyó 
40. Igekötó 41. Atmoszféra röv. 42. 
Rangjelző 43. 3,14 44. Férfinév 46. A 
görög abc betűje 48. A megfejtés harma
dik része, zárt betá: É, T

Függőleges:
2. Ede becézve 3. Germánium vegyjele

4. Edényed 5. Országos Rendező Iroda 6. 
Kevert téma! 7. Furcsa Orient! 8. Shakes
peare egyik királya 9. Telesport röv. 10. 
Vissza: agyvérzés, szélütés 11. “őrült” 
római császár 15. A megfejtés második 
része, zárt betá: S, E  20. Angelika bee. 
21. Fára festett bizánci stílusú szentkép 
23. Sorszámnévképző 26. Csengő, ango
lul 28. O3 29. Magamban éneklem 30. 
...-lom 31. Finom csokoládé ékezet nél- 
fordítva 42. Idegen levegő 43. Stan páija

(Készítette: Szilágyi Ramóna)

VÉNÁM -  NEM VÉN ÁM Vitéz Monostori Arzén későőszi/koratéli
hunorkulacsának nedvéből

Visszatérő ízek?
Dzsón Lenin zenekara sztálinorgo- 

nán, buharingben játszott.
Bér híján Berija brezsnyelvet szolgált 

föl csemyenkólával.
A desszert hruscsoki és andropi volt. 

Hál’Istennek azért nekünk maradt egy 
kis gorbacsont.

És reméljük a jel nem cinkelt!

Lesz -e pörkölt ma még?
Csak annyit mondott a hentes inas, 
hogy a marhalábszár nagyon inas. 
De akár mennyire is magyarázta, 
a vevő a fejét továbbra is rázta. 

Megoldás ilyenkor csak az lehet, 
az ember egy másik boltba elmehet.

Budapest -  Vörösmarty-tér
Néhány manust ezerért leskiccelek, 

aztán gyorsan elspriccelek, 
mert dilettáns vagyok a javából, 

de megélek a sok sznob madárból.

Nyolcsörös kétsoros O. K.

Hiába intették a búrokat, 
hogy ne feszítsék túl a húrokat.

Azért nem szereti Anci Pált, 
mert túlzottan emancipált.

Elküldték Thomasi Lampedusát 
csavaija be a lámpabúrát.

Nem volt a legjobb alkalom, 
mikor levágták az alkarom.

Kérdezte egy német: Wie geht’s? 
Miközben Julcsit smárolta egy vigéc.

Iszákos vagy Pável?
Kérdezte Isaac Bábel.

Nem volt sumák sarlatán, 
csak sárba lépett La Taine.

Az oroszlánnak odaszóltak: Leó, told! 
A gladiátor neve ennyi volt: Leopold.

Fejedből zúdulnak a mindenféle 
tanok ottan,

én pedig hiába tanakodtam -  itten.

A börtönőr füle megneszelte, 
hogy a fogoly a rácsot elreszelte.

Köszöntek a színésznek: Szevasz, Topol! 
Hallottad, hogy elesett Szevasztopol?

Az idegenvezető ennyit szólt: 
Mindez itt andezit.

Amióta kedvenc filozófusom Sartre, 
kevesebben etetik meg velem a s...-t.

Hármasok egy négyes. EL.

Brenda Lee 
Bruce Lee 

Sámli

Csak megszólaljon az óra, 
mielőtt lemegyek a laborba.

Óra et labora.

Voltaire annyira eredeti volt, 
hogy előtte még senki sem volt R.

A kőműves kezéből ki is esett a 
maltaire.

Toledo mellett folyik a Tajo, 
minek a sodrása igen jó.

Bele is fulladt egy spanyol tahó, 
hiába kiáltotta: Hahó, hahó!

Szilveszteri tanács
Inkább kevesebbet egy slukkal, 

mintsem összefuss a ravaszdi Vukkal!



TÜKÖR

A tél számkivetettj ei
Pála Sándor műkedvelő ornitológussal (madarász) a 

közelmúltban találkozott Asztalos Tamás. Felvetődött egy 
munkáját, a madárvédelmet ismertető cikk gondolata.

“Magamon keresztül kívánnám népszerűsíteni a mada
rászkodást. Minthogy tudomásom szerint Aszód városában 
egyedül fáradozom, a tél számkivetettjei megmentésén, 
akik mind mostohább körülmények közé kerülnek, részben 
az emberi gyarlóság, gondatlanság, tudatlanság vagy fe 
lelőtlenség következtében. Ehhez szeretnék társakat tobo
rozni. Én teszem, amit tudásom, fizikai szellemi felkészült
ségem megenged. Ez kimerül abban, hogy nyáridőszakban 
madárházakat készítek - ebben az évben huszonnyolcat 
sikerült -, igaz, ebből csak nyolc került az én erdőmbe. 
Birtokos jelzővel illettem tudatosan, mert azt a hozzávető
leg száz négyzetkilométert magam uralom, egyedül járom 
be, esetleg egy-egy 'zöldkalapossal ’ - vadásszal vagy er
désszel - találkozom, azzal tudok szót váltani. Rendszerint 
közös nevezőre jutunk: ő  is végzi a dolgát, én is a magamét.

Azon fáradozom, hogy gyarapítsam a madarászok tábo
rát, hogy ne egyedül legyek ebből a városból.

Ha mindenki csak egyszer tesz valamit tollas barátaim 
érdekében, máris nagyobb az esély, hogy átvészeljék az 
előttünk álló telet.

Elsődleges az etetés. Hogy mivel? Ki mit tud adni. 
Semmiképpen sem szabad kenyeret, illetve élesztőt tartal
mazó péksüteményt adni, mert az megbetegedést okoz.

Kifejezetten magvakat, diót (hibásat), faggyút, esetleg 
húst. A napraforgó az, amelyikre minden madár rámegy, 
sőt civakodnak is rajta. Lényeges, hogy ha egyszer meg
kezdjük az etetést, az rendszeres legyen, mindaddig amíg 
a tél legénykedése, mostohasága, gorombasága alább nem

Hajdanában Szent Miklós püspök saját javai
ból ajándékozta meg a gyermekeket.

Én csak a ránt bízott adomány oka t tov ábbítot
tam a bölcsődések számára.

Ahogy számolom, ez volt a hetedik év puttony- 
nyal a hátamon. Nem emlékszem, hogy valaha 

is volt ilyen nehéz puttonyom.
-  Fodor Miklós, Szűcs Tibor, Mertán József, Ve- 
setksné, Marika virágboltos, Juhászné a köny

vesboltból bízták rátthíz ajándékok eljuttatását. 
Csak én láthattam a gyermekek boldog arcát, a 

tapsot, a köszönő szavakat is én kaptam.

Kedves Megbízóim!
Én továbbadom a gyermekek köszöntését Nek

tek!
Örülök, hogy ebben az évben ts voltak 

Mikulás-élményeim!

A Mikulás

hagy, különben ápoltjainkat gondozottjainkat tőrbecsal
juk.

Miután rászoktak az etetésre és üres, terítetten asztalkát 
találnak, bizony könnyen a végzetüket jelenti. Rendkívül 
fontos, hogy úgy osszuk be a készletet, hogy míg nem 
tudunk táplálékot szerezni, kitartson.

Szeretném, ha társaim lennének a madárvédelemben, 
iskolás gyermektől a magam korosztályáig. (Maholnap 
hatvankét éves leszek.)

Munkánk érdekességét a Túzokprogram leírásával is 
' 'szemléltetném:

A Magyar Madártani Egyesület címermadara, a rónák 
büszkesége is a kipusztulás szélére jutott, annak ellenére, 
hogy már eddig is megtettek mindent, amire az ornitológia 
képes. Létesítettek egy túzokkeltető állomást Dévaványán, 
ez azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.,

Ezek után azt a módszert választották, hogy 'az anya 
alatt költsék ki a madarakat’. Másképpen: A madármegfi
gyelőnek az a feladata, hogy felderítse a túzokfészket, 
táplákozás ideje alatt kiveszi a tojást és műtojásai helyet
tesíti. A kivett tojást mindaddig ápolják-gondozzák, míg a 
héja meg nem reped.

Ezután visszahelyezik egy fészekbe. A fiókának termé
szetes körülmények között kell kibújnia a tojásból, az anya
madarat kell először meglátnia, mert ha az embert veszi 
észre először, akkor később is ahhoz ragaszkodik, s így 
könnyen az orvvadászok zsákmányává válhat."

Pála Sándor még sok érdekes tudnivalót mondott el a 
madarakról, a madarászairól. Akinek sikerült felkeltenie 
az érdeklődését, keresse fel lakásán (Falujárók u. 5/10.), 
legyen társa a madarak gondozásában, ápolásában.

Repedik József

Angiológus szakrendeléssel 
bővíti profilját az 

AMEDIK Orvosszövetkezet

Szombatonként dr. Horváth Péter an- 
giológus-belgyógyász, külső konzu

lensként 8-11 óráig fogadja majd az ér
gondokkal bajlódó betegeket, akik 

háziorvosi beutalóval 
- beutaló nélkül is -megkereshetik őt. 
Főprofil: visszértágulatok, visszér- 

gyulladások, érszűkületek, lábszárfe
kélyek diagnosztizálása, kezelése.

E rendelés megkönnyíti azon betegek 
nehézségeit, kik ezidáig Kerepestarcsá- 
ra vagy Hatvanba voltak kénytelenek 
ilyen típusú panaszaikkal szakorvos

hoz fordulni.
AMEDIK Orvosszövetkezet
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H ely reh o zo tt sú ly o s  té v e d é se k !
Az Aszódi Tükör 1994. 3. számában megjelent “Társasház 

alapítás kis hibákkal” című cikkemben foglalkoztam a Falu
járók u. 5/5. sz. épület felmérésével, eladásával, majd társas
házzá való alakításával. Ebben a cikkben felvetett törvénysér
tések azóta sorfa igazolódtak. Az egész végrehajtást már 
akkor is törvénysértőnek tartottam és a jelenben is annak 
tartom annak ellenére, hogy a Polgármesteri Hivatal azóta a 
cikkben felvetett sok tévedést már helyreigazított, de a bizal
matlanság a Polgármesteri Hivatallal szemben továbbra is 
megmaradt.

A legsúlyosabb törvénysértés a sok közül ami a volt bérlő
ket anyagilag is érintette az volt, hogy a 16/69. sz. ÉVM.* 
MÉM. és a PM. együttes rendeletének tilalma ellenére is a 
felmérési díjat a volt bérlőkre hárították. A felmérést végző 
Pannon In veszt Bt. igazgatója szerint ezen összeget ők nem 
írták ki, így a lakásonkénti 11.500 és a 11.000 Ft felmérési 
díjat a Polgármesteri Hivatalban kellett hogy áthárítsák, me
lyet azonnal be is kellett fizetni, mert addig az adásvételi 
szerződést nem is láthattuk, amiben már csupán a lakás vételi 
ára szerepelt és a felmérési díj nem. Éppen ez lett feltűnő, 
hogy a felmérési díj csupán az árajánlatban szerepelt utólago
san beírva, de az árajánlat nem jelent sem megállapodást sem 
szerződést.

Ezek után úgy éreztük, hogy becsaptak bennünket, jogaink
ban megsértettek, mert nem volt helye semmi kifogásnak sem, 
sőt megaláztak bennünket, így már csak az igazunkért, a 
becsületünkért is ki kellett állni, mivel valaki vagy valakik 
úgy gondolták, hogy minden szó nélkül elfogadjuk a dönté
süket tehát semmibe sem vettek bennünket.

Megkezdődött a levelezés, telefonálás azokra a helyekre 
ahonnét segítséget kaptunk, majd a társasházzá alakult volt 
bérlakások közös képviselőivel a megbeszélés, kik valameny- 
nyien a lakók érdekeit képviselve csatlakoztak is e munkához. 
Sajnos éppen az 5/5. sz. épület Intéző Bizottságának elnöke 
és egyik tagja különböző kifogások miatt nem vállalta a lakók 
képviseletét.

Időközben sorra érkeztek hivatalos helyekről a válaszok, 
melyek valamennyien jogsértőnek értékelték a Polgármesteri 
Hivatal eljárását. Június 21-én érkezett meg a Belügyminisz- 
tériumTelepülésfejlesztési és Lakásügyi Főosztály válasza is, 
mely világosan és érthetően kimondta, hogy a költségek nem 
háríthatók át a “vásárlási jog jogosítottjára”. Augusztus 25-én 
a Magyar Országgyűlés Elnöke Panaszirodája is értesített 
bennünket, hogy mivel csak helyi ügyről van szó, kivizsgá
lásra és a volt bérlők értesítésére a Polgármester Urat kérték 
fel.

Igaz, dátum nélkül meg is kaptuk a Polgármester Úr levelét, 
mely rendelkezett az összeg visszatérítéséről, de úgy értékeli, 
hogy az összeg áthárítása külön megállapodással történt. Mi 
vásárlók a Polgármesteri Hivatallal csupán adásvételi szerző
dést kötöttünk, amiben az összeg nem szerepelt, más megál
lapodást vagy szerződést nem. Ilyen szerződést vagy megál
lapodást mén is köthettünk volna, hiszen ezen kérdést már 
jogszabály rendezte, melyre egy külön szerződés kötése is 
jogszabályellenes lett volna.

így rendeződött kb. 180 család ügye és ilyen kellemetlen 
helyzettől mentesülnek azok a családok, kik majd később 
vásárolják meg a lakásaikat. Sajnos volt pár olyan volt bérlő 
is, kik nem értettek egyet a jogtalanul befizetetett összeg 
visszatérítésével, ehhez aláírását sem adta arra való hivatko
zással, hogy a jegyző megmondta, hogy úgy sem fizetnek 
vissza semmit. Csupán azt feledték el, hogy a végső szót nem 
a jegyző, hanem az Önkormányzati Képviselőtestület mondja

ki. Sajnos ezen volt bérlők nemcsak a jogtalanul befizetett 
összeg visszatérítéséről, hanem igazuk és becsületük megvé
désének harcáról is lemondtak. Vajon miért?

A visszautalt összeget azóta ők is felvették az egyet nem 
értés ellenére is. Becsületesebben, őszintébben és a Korm. 
rendelet szerint kellett volna eljárni. Nem kívánok rossz taná
csot adni, de amennyiben az illetékesek azt a bizonyos felmé
rési díjat nem ezen a címen, de beépítik a lakások vételárába, 
senki nem szólt volna, mert akkor azt törvényesnek tartotta 
volna.

A lakásukat megvásárlók, igaz némi utánjárással, anyagi
lag is, erkölcsileg is elégtételt kaptak, hisz ezt a Polgármester 
Úr levele is bizonyítja, de kik a felelősök mindezért? Hol 
vannak most a nagy pénzügyi kombinátorok kik mindezt 
eltervezték és végrehajtották? Miért maradt el a felelős- 
ségrevonás a Polgármesteri Hivatalban?

Aki ilyen pénzügyi manipulációt akár szándékosan, akár a 
jogot rosszul vagy egyáltalán nem ismerve követte el, alkal
matlan a beosztására, de alkalmatlan a tanácsadásra az is, ki 
mindezt tanácsolta.

Mindezek után egy könyv címe jutott eszembe: Játék a 
tisztességgel. .

Ez az volt, játék a tisztességgel és az állampolgárokkal is.
Id. Dancs Antal

Nyílt levél az illetékeseknek 
Hivatalok malmai...

Már többször szó esett az aszódi utcák, közterületek rende
zettségéről, tisztaságáról, az itt parkoló hatalmas járművekről, 
buszokról. Sérelmezték az ott lakók, hogy rongálják a lakásuk 
előtti zöld terepet, zajonganak akár még a késő esti órákban 
is, olajfoltokat, kitaposott növényeket hagyva maguk után. 
Hiába a reklamáció, nem történik semmi, az itt lakók érdeké
ben.

Személy szerint jómagam ott tartok, hogy minden reggel 
10-15 percet a lakásunk előtt melegítik a buszt (helyi járatról 
van szó), s ezáltal a ház szép lassan megtelik kipufogógázzal.

Már fordultam az aszódi illetékesekhez (úgy tudom, a 
Gamesz az), de nem kaptam választ ez idáig. Ha nem rájuk 
tartozik az ügy, akkor kérem, továbbítsák az érintetteknek a 
levelem

Ha valaki ezt neveséges dolognak tartja, próbálja ki, hogy 
mit jelent minden reggel erre a szagra és dübörgésre kelni neki 
és a gyerekeinek.

Kérdem az illetékeseket (helyi vezetőket) hogyan képvisel
nek minket, ha még válaszra sem méltatnak. Teljes bizonyos
sággal tudom, hogy ezeknek a járműveknek nem ide szól a 
telephely engedélyük.

A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egy közterület 
tisztasági problémát már orvosoltak, de...

Nevezetesen azt, hogy a Falujárók úton a Korona cukrászda 
előtti buszmegállóban majd egy évig nem volt szemetes, mert 
az előzőt még a téli hónapokban összetörte egy autó. Itt csak 
az az elgondolkodtató, hogy az ürítést végző munkásoknak ez 
nem tűnt fel. Mondjuk az is igaz, hogy a megállóban lévő 
szemétkupacot meg a tulaj úgyis összesöpri, ha nem akarja, 
hogy csúfítsa az üzletképét.

Továbbra is kitartóan várom a hatásos intézkedésüket, hi- 
. szén ezért is vannak.

Tisztelettel
Maros István 

Bocskai u. 8/a.
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Utazás '94 -»Megfejtés

16. sz. kép
31. Az Old Royal Observatory udvarán Greenwich- 

ben található a nulla meredián.
32. I. sz. 78-85 között Agricola római hadvezér 

visszahódítja az elvesztett brit területeket. Az <5 udvarán 
állt a "London Stone", ami nulla kilométerkőként szol
gált. Ez volt a Skócia határáig kiépített hadiutak kiindu
lási pontja.

17. sz. kép
33. A Harz-hegység legszebb kisvárosa Wemigero- 

de. A képen a késő gótikus stílusú Városháza látható.
34. Wemigerode Sachsen-Anhalt tartományban ta

lálható, a régi NDK területén.

Helyes megfejtést küldött be.

Czene János Falujárók u. 5/21. 
Bartók Jánosné Bethlen u. 26. 

Nagyné Benedek Éva Falujárók u. 5/23.

Czene János, Bartók Jánosné, Eperjesi Emőné és 
Nagyné Benedek Éva a Petőfi Múzeum és a 

Kamarateátrum Aszód '94 ajándékait nyerték 
egész éves kitartó megfejtéseikért.

A nyereményeket postán juttatjuk el a 
nyerteseknek.

Keresztrejtény megfejtése:
"Igaz barátot pénzzel nem fogunk szerezni/*

Helyes megfejtést küldött be:
Bartók Jánosné Bethlen u. 26.

Molnár Józsefné Kossuth u. 95.

M in d en k i t e s z i  azt, 
a m it  akar!

A Gamesz hulladékszállító vontatója minden nap végigjár
ja a lakótelepet, elszállítja az összegyűjtött falevelet. E mun
kát felügyelő Gamesz illetékese figyelmezteti is a lakókat, 
hogy ne gyújtsák meg a falevelet, mert elszállítják. Ez nagyon 
elismerésre méltó munka a Gamesz részéről.

De történik ezalatt más is. A délelőtti órákban a lakások 
ablakai nyitva, a kimosott ruhák ki vannak terítve, majd a 
lakótelepi idősek klubja előtt három helyen is meggyújtják a 
falevelet annak ellenére, hogy a szállító vontató az 5-ös és a 
4-es épület közötti részen rakodott. Káromkodások, átkok 
hangzanak el, de a gyújtogatónak senki nem mer szólni. 
Rászánom magam és közlöm vele, hogy a ruhák kint vannak, 
az ablakok viszont nyitva, miért nem váija meg a szemétszál
lítót. Nos ebből lett a nagyobb baj, hogy vegyem tudomásul 
azt, hogy nem kommunizmus van és ezt az óvodát ők építet
ték. Kommunizmus vagy kapitalizmus de enyhén szólva ez 
illetlenség.

Ismét szaporodnak a gazdátlan kutyák a lakótelepen. Ez 
azért is van, mert az ételmaradékot nem a kukákba, hanem

melléjük öntik, ami szinte csalogatja oda a gazdátlan kutyá
kat. Az egyik épület előtt, közterületen már kutyaólat is 
építettek az egyik elhagyott kutyának, ott etetik, ami szintén 
csak odacsalogatja a többi gazdátlan kutyát is. Nos ez a 
dédelgetett kutya eléggé támadó kedvű. Már két személyt is 
megharapott, megtámadta az épületbe igyekvő postást, de 
nem hagyom ki magamat sem, mert engem is letámadott 
olyan hirtelen, hogy elszaladni sem tudtam, még szerencse, 
hogy csak a nadrágom jobb szára sérült meg. Nagy előszere
tettel támadja a kerékpárosokat, de mivel ez az 5-ös épület 
melletti járdán történik azt gondolják, hogy az épületben 
lakóké a kutya és egyik, az épületben lakó hölgyet figyelmez
tették is, hogy jobban vigyázzon a kutyájára.

Nos ebből is lett egy kutya ügy. Az egyik hölgy éppen etette 
az elhagyott kutyát, mikor megkérdeztem, hogy vajon ki 
oltatta be ezt a kutyát? Ekkor lettem én vénember, aki min
denbe beleavatkozik. Kaptam ezt olyan hölgytől, kivel soha 
egy szóváltásom sem volt.

Tehát kedves felnőttek! Ezek a nem ismert kóbor ebek, 
kikről nem tudni milyen betegséget hordoznak, előbbre va
lóbbak az embertársainknál?

Nagyon jó lenne amennyiben a Polgármesteri Hivatal is 
odafigyelne ilyen esetekre.

Dancs Antal



ASZÓDI
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Tisztelt Aszódi Polgárok!
•

Közeledik a Karácsony, a szeretet és béke ünnepe. 
Minden család erejéhez mérten készül erre a napra, hogy 
megajándékozza azokat, akik kedvesek neki. Az ünnepi 
asztalra is dúsabban terítünk, hiszen karácsonykor sze
retnénk elfelejteni a napi gondokat, bosszúságokat.

Az igény a szebbre, jobbra mindenkiben megvan, a 
lehetőségnek azonban határt szab a szűkös anyagi hely
zet.

Ott, ahol nem tudják mi kerül holnap az asztalra, a 
karácsony még nehezebb, hiszen az ott élő gyerekek is 
várják, mi lesz a fa alatt, milyen finomságot főz az 
édesanya.

Tudom, hogy a szegénységet nem tudjuk máról hol
napra megszüntetni, mégis hiszem, hogy egy kis odafi
gyeléssel, segítéssel, mosolyt csalhatunk a gyermeki 
sze mekbe, örömet okozhatunk gondokkal küzdő ember
társainknak.

A Gondozási Központ szeretné a szűkös anyagi hely
zetben élő családokat karácsonyra megajándékozni ru
haneművel, élelmiszerrel, játékkal.

Minden hasznosítható felajánlást szívesen fogadunk!
Ezúton szeretném megkérni az aszódi vállalkozókat, 

kereskedőket és minden olyan embert, aki úgy érzi 
bármilyen segítséget tud nyújtani, jelentkezzen a Gon
dozási Központban!

Cím: Aszód, Petőfi u. 6/a. Tel: 103

Köszönettel: Varga Jánosné 
Gondozási Központ vezető

Az Evangélikus Egyházközség 
alkalmai a karácsonyi 

ünnepkörben:
Advent IV. vasárnapja (dec. 18.) délelőtt 10 órakor 

istentisztelet a templomban, délután 3 órakor a gyüleke
zeti teremben.

Szerdán (dec. 21.) 5 órakor ádventi esti istentisztelet 
van a gyülekezeti teremben.

Szombaton, Szenteste 5 órakor karácsonyesti isten
tiszteletet tartunk a templomban.

Karácsony 1. napján (dec. 25.) délelőtt 10 órakor 
istentiszteletet lesz a templomban, utána űrvacsorai is
tentiszteletet tartunk. Délután 3 órakor a gyülekezeti 
teremben lesz újra istentisztelet.

Karácsony 2. napján (dec. 26.) délelőtt 10 órakor a 
templomban, 3 órakor a gyülekezeti tértemben lesz is
tentiszteletünk.

Óév este (de. 31.) 5 órakor tartunk hálaadó istentisz
teletet a templomban. Ekkor a gyülekezet visszaemléke
zik az elmúlt évben eltemetettekre és a gyülekezeti élet 
eseményeire.

Újévkor (jan. 1.) 10 órakor lesz istentisztelet a temp
lomban, délután 3 őrkor a gyülekezeti teremben.

Vízkereszt ünnepén (jan. 6.) délelőtt 10 órakor tar
tunk istentiszteletet a templomban.

Áldott Karácsonyt és Boldog 
Új esztendőt kíván a város lakói

nak az Evangélikus Egyházközség 
Vezetősége és Presbitériuma.

A Baptista Gyülekezet ünnepi istentiszteletet 
tart decem ber 25-én és 26-án 10 és 16 órakor.

Az aszódi
Római Katolikus Egyház 

december havi szertartás rendje

December hónap folyamán a heti miserend:
Kedd, csütörtök, szombat 16.30 Templomi szentmise
Szombat 17.30 Fiúnevelői szentmise

December 24. Szombat
15.00 Karácsonyi játék (ministránsok és hlttanosok .. 

bemutatásában)
23.30 Karácsonyi játék
24.00 Éjféli szentmise 

December 25. Vasárnap
8.00 Templomi szentmise

17.30 Fiúnevelői szentmise 
December 26. Hétfő
8.00 Templomi szentmise 
December 31.

16.00 Karácsonyi játék
16.30 Hálaadási szentmise
17.30 Fiúnevelői szentmise 

Január 1.
8.00 Templomi szentmise





ASZÓDI

G o n d o la to k  s ín é in
Nem mondhatom, hogy életem az utazás, nem mondhatom, 

hogy szeretem, mégis nagyon sok kilométert leutaztam már. 
így sikerült. Nem voltak kötelezőek ezek az utak, egyszerűen 
csak úgy jöttek.

Aztán jöttek a képek a vonat ablakából: mennyire más a 
föld a vonatból, mint gyaloglás közben! Gyorsan, nagyon 
gyorsan változik, nincsenek egységes, mozdulatlan képek, s 
mindez olyan érzés, mintha a vonat kerekei nem érnék a 
földet. Fut fölöttük, s néha olyan mint az idő, megállíthatatlan. 
Ha megállítanám, ha meghúznám a vészféket, lehet hogy 
súlyos balesetekkel járna. S vajon milyen lenne ha az időnek 
a vészfékét is meg lehetne húzni: mozdulatlanságba dermed
ne minden, s az élet is megszűnne, hiszen időhöz kötött.

Szeretem a síneket. Ahogy elnyúlnak a horizonton, mintha 
azt akarnák mondani, hogy “Nyugi, ne félj, mindig követke
zik valami, az élet soha nem áll meg”.

Az ember is mindig ember marad, s ha rá is alkalmazhat
nánk az anyagmegmaradás törvényét, azt mondhatnánk: 
“nem vész el, csak átalakul”. De mivé alakul át, s lehet-e az 
“ember” fogalmát arra az átalakult lényre is használni? Mert 
mindig valamivé alakulunk át, s mindig valamivé változunk 
át. Átalakulás és változás... mindig van egy végeredmény.

Furcsák ezek a sínek: gondolatainkat elindítják egy irány
ba, aztán ahogy változik a táj, a vonatablakokban látott képek, 
gondolataink is újra más és más irányt vesznek, és megállít
hatatlanul futnak tovább egy előre nem látott irányba. S ki 
tudja, hogy hová jutnak így el?

Visszatérni nem lehet, nem felejthetjük el, amire egyszer 
már gondoltunk.

S ha gondolataink alakítják, befolyásolják felfogásunkat, 
életünket, akkor hová vezetnek, s milyen lesz a vég ahová 
elvisznek?

A vonatablakból erdőket, nagy bozótokat látok, s néha 
feltűnik egy-egy óriási, sima rét, s a messzeségben sincsenek 
hegyek, dombok, akadályok. Eljuthatunk-e oda, elérhetjük-e 
mi, emberek, hogy gondolataink, s ezáltal életünk is olyan 
sima és rögmentes legyen mint ezek az örökzöld rétek...

Tévelyeghetünk-e, átkozódhatunk-e, s utána mondhatjuk- 
e, nyugodtan, hogy “virágom, virágom”.

Futunk a szépség, a jó után, s magunk sem tudjuk, mi az...
Gyárfás Zsuzsa

December volt 
akkor is...

December volt akkor is. 
Hideg, latyakos, kará
csonyfa nélküli, mert nem 
lehetett karácsonyfát kapni. 
Apu kenyérért állt sorba, mi 
otthon a tévét néztük. “El
foglalták a tévét!” Rohan
tam ki a kenyérsorba, szólni, 
már messziről kiabáltam, 
hogy leesett a diktátor.

“Leesett? Honnan?” Kép
telenek voltunk felfogni a 
szó igazi értelmét.

“Megbukott, kész, vége!”
Századmásodpercek alatt 

bomlott fel az órák alatt ki
alakult sor, mindenki lélek
szakadva rohant haza. Még 
most is, hogy visszagondo
lok, újra a torkomban dobog 
a szívem. A felváltva hall
gatott, nézett tévé és rádió 
csak mondta és mondta a 
magáét - amely most végre 
a mienk is volt. A garázs 
tetejéről néztük a gyárból 
kivonuló munkásokat, akik 
a főtérre mentek. Ugyanaz
nap az este sötétjében már 
puskaropogás hallatszott: 
figyeltük a csillagok mellett 
feltűnő, majd lebukó golyó
kat. Másnap a hidegben már 
a vértócsákat nézhettük, a 
hat halott után maradt eltisz- 
títatlan nyomokat. Körbe
álltuk és néztük. De a hadse
reg már a mienk volt - mint 
mondtuk. A fázó, éhes kato
náknak meleg teát és ételt 
vittünk.

Mindenki együtt volt, 
együtt mentünk a középen 
kivágott zászlóval a főtérre, 
énekelni az új himnuszt: 
“Ébredj román!”...

Sütő András szavait hall
gattuk, az úján csengő és bi
zakodó szavakat.

Soha nem fogom elfelej
teni a Kivégzést. Kivégez
ték őket: a diktátort és a fe
leségét - s a tévé felvételről 
levetítette. Két ember egy 
:supasz fal előtt egy hirtelen 
összeállt bírósági tárgyalás 
rtán összeomlik. Vissza
gondolva még most is bele- 
borzongok a képbe: a testek

be vágó golyók, a hirtelen 
összeomlás.

Bennem pedig a félelem.
December volt és sokan 

talán életükben először kí
vántak őszintén bizakodva 
és reménykedve boldog új 
évet egymásnak.

Azután jött az új év, a 
márciusi véres napok, és el
jöttem. Nemcsak én, mi, so
kan. “Árulók” vagyunk, 
érezzük sokszor, otthoni, is
merős, szeretett tájakat lát
va. Visszamenni? Haza
menni? Már nem lenne 
ugyanaz. Mert az arcokon 
már azt látom, ha hazame
gyek és beszélgetünk az ott
hon maradottakról, hogy “te 
ezt úgysemértheted!" Fáj ez 
az arcukról leolvasható 
mondat. Maradni, de menni 
sem tudok. Itt “kinn” sok
szor találkozomolyanokkal, 
akik eljöttek. Órákig beszél
getünk arról, ami ott volt, 
fényképeket nézegetünk a 
jól ismert havasokról. 
Mindegyikünkben felme
rült már, hogy “Hazame
gyünk!”.

“Gyertek haza!” hívnak 
sokan, közöttük olyanok is, 
akik most - a nagy szabad
ságban - egy évből félévet 
nyugaton töltenek. Ők ott
hon maradtak, megmarad
tak.

De ilyenkor arra gondo
lok, hogy hova haza?! A há
zat eladtuk, a holmit - amink 
volt - összecsomagoltuk, s a 
batyuval eljöttünk.

December van, hideg, la
tyakos. Hamarosan kará
csony: nyugodt, csilingelő, 
békés, emlékező. Az indula
tokkal, feszültségekkel teli 
napoknak már csak az emlé
ke tűnik fel elmosódva és 
összegabalyodva.

És sok-sok december 
múlva már ez is csak a rég
múlté lesz, mert a hó tisztára 
mossa és eltemeti az alatta 
megbúvó rögöket.

Gyárfás Zsuzsa



Az “Egy szál gyertya” mozgalom szerve
zői köszönetét mondanak azoknak az aszódi 
lakosoknak, akik az “Egy szál gyertya a te
metők javára” mozgalmat anyagi hozzájá
rulással is támogatták.

1994. november 30-ig 64 .970 ,-Ft folyt be.
A Galga Menti Vízi Társulat, mint kivite

lező a következő munkákat végezte el: 
térbetonozás, járdaépítés, és lépcső kialakítás 
66.066,- Ft összegben.

Hálás köszönetiinket fejezzük ki Bagyin József pol
gármester úrnak, az Aszód Városért Alapítvány Kura
tórium elnökének, Tolmácsi Miklós Gamesz vezetőnek, 
Mankovics Lászlónénak, akik e nemes célt munkájuk
kal is segítették.

Őszinte tisztelettel: a szervezőbizottság

“Az élet csak gyertyaláng” kuratórium a  
a családok nem zetközi éve alkalm ából em 
lékművet avatott. E nem es cél m egvalósí
tásához A szód Város K uratórium i vezető
sége nyújtott erkölcsi tám ogatást. A szó
don, Tóth K ároly sírköves m ester m űhe
lyében készült az em lékm ű, am elynek B u
dapest adott helyet, a Rákospalotai tem ető  

26-os gyerm ekparcellájában. A z em lékm ű sok em 
ber áldozatos m unkájának, adom ányának és erköl
csi tám ogatásának az eredm énye. A z avatáson és azt 
követően a szeretet, m egem lékezés virágai borítot
ták el az emlékm űvet. Az em berek százai gyújtottak  
gyertyát a világ minden táján egykor élt gyerm ek
ekért.
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AZ ASZÓDI TÜKÖR ÚJSÁGOT ÍRTÁK 1994-BEN
Dr. Asztalos István, Asztalos Tamás, Bábosik Dezsőné, Bagyin József, Dr. Balázs Juciit, Balogh János, Balogh Jánosné, 

Bánhegyi Ottó, Bank László, Barabás Tamás, Bánfai László, Bartók Jánosné, Benedek Zoltán, Dr. Bodó Zsolt, Búzás Mária, 
Búzás Pál, Buzásiné Szentiványi Aliz, Chugyik János, Czene János, id. .Dancs Antal, Demse Mártonné, Detre János, Dinnyés 
László, Epeijesi Emőné, Farmosi László, Fercsik Mihály, Fischlné dr. Horváth Anna, Frajna Miklós, Gál Tibor, Geizer Lászlóné, 
Giczey Noémi, Gyárfás Zsuzsa, H. Zsemberovszky Erzsébet, Hegyesi Sándor, Dr. Huszka Mihály, Huszta Csaba, Hónig Antal, 
Jánosi János, Jeney Lászlóné, Dr. Jólesz József, Jurinka Ágnes, Kaáli Nagy Kálmán, Kissné Kulybus Gizella, Kolesza Edit, ifj 
Kollár László, Kolonics Sándomé, Koncz István, Kovács Andrásné, Kovács Dezsőné, Kovács Ferencné, Kovács István, Kovács 
István Csaba, Kovács Károly, Kovács Tamás, Kustra László, Kvaka István, Körösi József, László Ferenc, Dr. Latorczai János, 
Laukó József, Laukó Józsefné, Dr. Lóska Izabella, Lőrincz Kálmán, Magyar Mihály, Magyar Zoltán, Maros István, Medveczky 
Sándor, Dr. Merényi László, Dr. Mné dr. Makar Jolán, Módos Tibor, Molnár Boldizsár, Molnár Józsefné, Nádor István, Nagy 
Miklós, Nagyné Benedek Éva, Dr. Németh Mihály, Odler Zsolt, Oláh Károly, Ősz Éva, Pachert Károly, Págyor Henriett, Pardi 
Lászlóné, Probocskai Lászlóné, Dr. Rácz Zoltán, Repellik József, Sáhóné Bordás Éva, Sári Szabolcs, Dr. Szakács Gyula, 
Szenoráczki Ferenc, Szilágyi Ramóna, Szlanka Ferenc, Szombati Lajos, Dr. Szőke Pál, Tolmácsi Miklós, Tóth Attila, Tóth Zsiga 
Miklós, Urbán Imre, Vankó Magdolna, Vdfga Jánosné, Varga Mária

T is z te lt  O lvasók!
Hosszú vívódások eredményeképpen döntöttem - búcsú

zok.
Négy év egy város életében pillanat, egy újság életében 

szinte már történelem, az én életemben korszak. 1990-től 
vettem részt a Tükör munkájában, mint szerkesztőségi tag, 
1991-től felelős szerkesztőként viseltem gondját városunk 
havilapjának. Tanulással és hibákkal, de sikerekkel és szere
tettel is telt el e négy esztendő.

Tudom, sok embernek okozott örömöt a hónap utolsó nap

jainak érdeklődő várakozása s a megjelent lapok forgatása. 
Igyekeztem nyitottan, mindenkinek teret engedve, az értéke
keket megmutatva szolgálni, de nem riadtam vissza az érvek
kel alátámaszott kritikától sem, mely hitem szerint Aszód 
előrelépését támogatta volna.

Elfáradtam. Új beosztásom a munkahelyemen elmélyülést 
igényel. A több szálon futó vállalásaim hullámai tajtékát már 
szorító gyűrűként érzem összekulcsolódni a nyakam körül. 
Az erőmet meghaladó és megosztó feladatok valamely terület 
rovására válnának. Ezt sem az Aszódi Tükör, sem önmagam 
becsülése végett nem engedhetem és nem is engedem meg.

Átadom a helyem. Tisztelt Olvasók! Ne féljenek az újtól, a 
változástól! Egy más fölállású szerkesztőség szintén az Önök 
igényei kielégítésére fog törekedni. Várják szeretettel és türe
lemmel, de ha a szükség úgy hozza, bátor kritikával munká
jukat. Hiszen a szeretetés a jószándékú kritikaegy tőről fakad.

Végezetül hadd említsem meg négyéves pályafutásom leg
kedvesebb segítőtársait, kikre mindig emlékezni fogok.

Gerlach G. Kornélné, aki nélkül nem lett volna újság.
Pardi Lászlóné, aki míg a város közművelődésében dol

gozott, motoija volt a lapnak.
Gyürky Imréné, Elesne Gubán Kornélia, Liptai Gabri

ella, kik éjszakákon át valósították meg elképzeléseimet a 
számítógépeken.

Bártfai László, Jánosi János, kikkel sokáig hittük, hogy 
Aszódból igazi város lesz, ennek érdekében ismertettük meg 
Önökkel terveiket.

Dr. Asztalos István és Detre János kik tudományos mun
káikat félretéve bármikor a lap rendelkezésére álltak.

Dr. Németh Mihály, ki minden alkalommal közölte az 
állatorvosi ügyeletet.

Repellik József, ki korrektorként a Tükör “leghűségesebb 
olvasója” volt.

Kvaka István és a lapkihordók, kik azonnal vitték a lapot.
Magyar Zoltán, kinek kritikája nagyban segítette munká

mat.
Köszönöm mindannyiuknak!
Engedjék meg, hogy az ünnepek kapcsán boldog Kará

csonyt, biztonságos 1995. évet és folyamatosan megjelenő, 
színvonalát tartó Aszódi Tükör újságot kívánjak Önöknek!

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő (1991-1994)

• Felelős kiadó: Gerlach G. Kornélné • Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás •
• Munkatársak: Liptai Gabriella, Tóth Izabella, Repellik József, Szilágyi Ramóna • 
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