
A SZ Ó D  V Á R O S H A V IL A P JA

A PEDAGÓGUSOKAT KOSZONTJUK!

Szabó Lőrinc: Köszöntő

Érzés, tudás tiszta méze 
gyűlt a szívbe, gyűlt az észbe, 
betűk hordták: ők a mi 
lelkünk arany méhei.

Züm-züm, rétet és virágot, 
bezárják a nagyvilágot, 
s ma mint hála, mint kiáltás 
csordul szívünkből az áldás:
"ÉLJEN A TANÍTÓ BÁCSI!"

Az 1994—1995-ös tanév a végéhez közeledik. Min
denki — tanár és diák egyaránt — várja már a szü
netet, a pihenést.

A pedagógusnap a tanév vége előtt egy alkalom 
a tanév során elvégzett munka értékelésére, újra
gondolására, de egyben alkalom a kiemelkedő tel
jesítmények megköszönésére is.

Városunk -  némi jóindulatú túlzással -  iskola
városnak nevezhető. A nagy múltra visszatekintő 
hagyományok és a térségben betöltött szerepünk is 
indokolttá teszik e megállapítást. Ez az iskolavá
rosi szerep azonban az eredmények hangsúlyozásán 
túl a problémák hangsúlyosságát is fokozni tudja.

Jó lenne a lelkiismeretesen végzett munka, az 
eredményesen lezárt tanév után gondtalanul pi
henni a szünidőben. Az oktatásügy krízishelyzete 
azonban nem teszi felhőtlenné sem az ünnepet, sem 
a nyári pihenést. Pedagógusnak és diáknak, szü
lőknek és az önkormányzatnak is kívánatos lenne, 
ha a gazdasági és szakmai viták minél hamarabb 
lezárulnának. Bízzunk abban, hogy az értelmes vi
ták, amelyekben az érzelmek kevésbé uralkodnak 
el, mihamarabb mindannyiunk számára kedvező 
megoldásokat eredményeznek, s így energiánkat az 
iskolavárosi jelleg megőrzésére, az oktató-nevelő 
munka színvonalának javítására tudjuk fordítani.

/ ------------------------------------------------------------X

„A szellem világában nincsenek nagy or
szágok és kis országok, ott nincsenek or
szághatárok, minden ország akkora, 
amennyivel hozzájárul az emberi haladás
hoz, teljesen függetlenül attól, hogy a térké
pen mekkora terület jelöli helyét a világban.

... ha a szellemi feltételek adva vannak, 
és pénz nincs, vagy kevés van, akkor még 
mindig lehet valamit alkotni."

(Szent-Györgyi Albert)

\ ________________ _____________________/

A kép megelehetősen borús, azonban a szünidőt 
váró nebulók vidámsága talán át fog sugározni a 
pedagógusokra is. A diákok sikere a pedagógusok 
sikere is, a gyermekek jókedve pedig a felnőttekéből 
is táplálkozik.

A gyermekek, diákok szülei -  városunk lakói -  
is érzik a nehézséget, ezért is tudnak tiszta szívvel 
örülni minden apróbb és nagyobb sikernek, s nagy
ra értékelik a nelevőtestületek egész éves erőfeszí
téseit.

A város polgárai nevében szeretettel köszöntőm 
az oktatási intézmények minden dolgozóját, s kö
szönöm a tanévben végzett fáradságos munkájukat. 
Büszkék vagyunk a sikerekre, a szép teljesítmé
nyekre, azok kovácsaira, és szomorúak vagyunk a 
meglévő nehézségek láttán. Az előrelépés reménye 
a városunk évtizedek alatt fejlődött iskolai hagyo
mányaira, a felhalmozódott szellemi értékekre ala
pozható, amely egyben kötelez is bennünket -  a 
gyermekeink jövője érdekében -  az állandó meg
újulásra, a megoldások folyamatos keresésére.

Mindezt persze csak közös akarattal, együttmun- 
kálkodással érhetjük el. Ezt a tevékeny együttmun- 
kálkodást kívánom mindannyiunknak a nevelők 
napján, s ehhez jó egészséget és erőt kívánok!

Bugyin J ó zsef  
p olgárm ester
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KORÉN ISTVÁN-DÍJ
Az Aszód Város 

Ö nkorm ányzata á l
ta l a lap íto tt Korén  
István-díj k itü n te 
tést  a k ép v ise lő -tes
tü le t ebben az é v 
ben P achert Ká- 
rolynénak, az 1. sz. 
Á ltalános Iskola  
gyógypedagógia i 
tanárának  íté lte  
oda.

Pachert Károlyné 1965 óta dolgozik az aszódi 1. 
sz. Általános Iskolában gyógypedagógiai tanárként. 
A közel 30 év alatt kiváló eredményeket ért el az 
enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatásában és 
nevelésében.

Kimagasló szakmai felkészültsége alapján egy 
évtizedig látta el a járási gyógypedagógusok mun
kaközösségvezetői tisztét. Szervezte és jelenleg is 
szervezi a körzet kisegítő iskolás tanulóinak szel
lemi, kulturális és sportversenyeit.

A 3-4. évfolyam tanulóit magába foglaló osztat
lan osztályaiban magas szintű szervezettséget, ma
ximális tanulói foglalkoztatottságot valósít meg.

Módszereit, az osztatlan osztályokban való okta
tást, számtalan járási illetve megyei szintű bemu
tató óratartásra való felkérés is bizonyítja.

Értelmi fogyatékos és zömében halmozottan hát
rányos helyzetű tanulókkal foglalkozik évtizedek 
óta. A társadalom alapvető erkölcsi normáit nem 
igen tisztelő szülők elfogadják nevelési eljárásait. 
Nagyon sokat tett a szülők "neveléséért", életmód
juk megváltoztatásáért is.

Munkája eredményességét bizonyítja, hogy tanít
ványai továbbtanulnak, szakmát szereznek, és ké
sőbb az életben is helytállnak. Felnőtt korukban is 
gyakran keresik fel tanácsáért, segítségéért.

Városi szinten alapítóként vett részt a logopédiai 
oktatás bevezetésében és a Nevelési Tanácsadó 
megszervezésében. Normál osztályokban tanító 
kollégáit rendszeresen segíti a dyslexiás gyerekek 
kiszűrésében és fejlesztésében, valamint a tűlmoz- 
gékonyak relaxációs terápiájában.

A nevelőtestület szakmailag elismert, megbe
csült tagja. Segítőkészsége, embersége révén is köz- 
tiszteletnek örvend, a helyi és a városon kívüli pe
dagógus társadalomban és a szülők körében egya
ránt.

Gratulálunk a kitüntettnek, s kívánunk további 
pedagógusi munkájához sok sikert!

Pünkösd ünnepe Csiksomlyóson
A hagyományok szerint immár négyszázhar- 

minckilenc éve annak, hogy Csiksomlyón Pünkösd 
napján búcsút tartanak.

Örömmel értesültem róla, hogy ebben az évben 
is sok aszódi vesz részt ezen a rendhagyó székely- 
földi vallási ünnepen, amely amióta ismét szabadon 
gyülekezhetnek a zarándokok, évről évre több lá
togatót vonz.

Jönnek ide katolikusok és nem katolikusok, ha
zaiak, nyugaton élő magyarok és moldvai csángók 
is.

Rendhagyó ünnepnek neveztem a búcsút, amely 
többszörösen is az. Hogy miért? Mert egy csata em
lékét őrzi.

Ebben a csatában, mint történelmünk folyamán 
oly sokszor, magyarok harcoltak magyarokkal. A 
székelyek jogaikat védték. János Zsigmond meg 
rendet akart teremteni Erdélyben.

Nem volt jelentős csata, nem is került bele a 
történelemkönyvekbe. A székelyek megkergették a 
fejedelem kis létszámú seregét, de pár év múlva 
János Zsigmond mégis érvényesítette akaratát, 
aminek felemás eredménye lett. Újra elveszett a 
székely szabadság és még rend sem lett a fejede
lemségben. Igazi magyar sors.

Az is, hogy a székelyek továbbra is megtartották 
győzelmi ünnepüket, ami lassan, lassan átlénye
gült. Az egykori szembenállás feledésbe merült, a 
találkozó pedig egyházi ünneppé szelídült.

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című 1869- 
ben megjelent művében így számol be a búcsúról: 
"... E búcsúk még most is igen látogatottak a szé
kelyföldi katolikus népesség összesereglésével, s 
roppant ünnepélyességgel szokták megtartani, el- 
annyira, hogy 20-30.000 ember szokott pünkösdkor 
itt összeseregleni, minden falu lakossága díszöltö
zetben, lengő zászlókkal, szent himnuszok éneklése 
s hatalmas csengetéssel vonul ilyenkor Somlyóra.

A búcsújáratok központja a Kis-Somlyón lévő 
Salvator kápolna, magyarul Silátor kápolna..." E 
kápolnát a rege szerint Szent István király építtet
te a pogány hitet valló Gyula legyőzetésének emlé
kére. (Még egy magyar győzelem!)

Ma ez az ünnep magyar ünnep, a nemzeti ösz- 
szetartozásnak is az ünnepe, és az is természetes, 
hogy egyben hitbéli ünnep is.

Az idegen tengerben, a templomok és a temetők 
maradtak meg magyarnak Erdélyben. Az egyházi 
ünnepek azok, ahol az egybetartozásnak a hitét is 
sikerül megőrizni.

Jó utat, aszódiak!
D in n yés László
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKE

SZTÁN ISTVÁN
EZREDESNEK

BEOSZTÁSÁBAN 
HUZAMOS IDŐN ÁT VÉGZETT 

KIEMELKEDŐ MUNKÁJA 
ELISMERÉSEKÉNT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOM.

Kelt Budapesten,
1995. évi május hó 19. napján

A Magyar Honvédség napja alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke Sztán István ezredes úrnak, ezredparancs
noknak hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND TISZTI 
KERESZTJE kitüntetést adományozta.

Aszód Város Önkormányzata nevében gratulálunk Sztán István úrnak kitüntetése alkalmából, s kívánunk további 
munkájához, városunkért kifejtett tevékenységéhez is jó egészséget.

Bagyin József polgármester

Nyárádszereda 
várja aszódi vendégeit!
Bizonyára sokan olvasták az Aszódi Tükör má

jusi számában a nyárádszeredai meghívót, illetve 
sokan hallottak már ismerőseik, barátaik révén ar
ról, hogy testvértelepülésünk, Nyárádszereda hívja 
és várja városunk polgárait az 1995. július 15-én 
felállítandó Bocskai szobor avatási ünnepségére.

Az újságban megjelent felhívásra már sokan je
lentkeztek. Ahogy a meghívóban is szerepelt, örül
nénk, ha minél többen elfogadnák a meghívást és 
részt vennének az ünnepségen, amelyre különbuszt 
(buszokat) indítunk az igénynek megfelelően.

Mivel lassan meg kell rendelni a buszt vagy bu
szokat, s a kiutazók listáját is szeretnénk minél ha
marabb eljuttatni Nyárádszeredára, arra kérjük az 
érdeklődőket, hogy legkésőbb június 15-iq jelent
kezzenek a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

őszinte szívvel reméljük, hogy sokan megtiszte
lik erdélyi barátainkat, eljönnek, s együtt ünnepel
nek Nyárádszereda lakóival. Bizonyára a sok közös 
élmény emlékezetessé fogja tenni ezt az ünnepi al
kalmat, s mindezzel tovább szélesedik a két tele
pülés közötti kapcsolat.

Gál Tibor
a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Ön hogyan készülne a 
honfoglalás 1100. évforduló

ja megünneplésére?
Jövőre ünnepeljük a honfoglalás 1100. évfordulóját. A 

következő év számos rendezvénye, akciója fog kapcsolódni 
az évfordulóhoz.

Azt szeretnénk, ha városunk méltóképpen, az esemény 
rangjának és súlyának megfelelően, a településünk és 
minden lakója érdekében készülne a következő évre.

Olyan programokat, akciókat szeretnénk a város lakó
ival közösen szervezni és rendezni, amelyek mind a gyer
mekek és az ifjúság, de a felnőtt lakosság szellemi és 
kulturális gyarapodását, városunk épülését és szépülését 
eredményezik.

Ezért felhívással fordulunk városunk valamennyi la
kója felé, hogy ötleteivel, hasznos javaslataival, elgondo
lásaival segítse az évfordulóra való készülődést.

Az Aszódi Tükör oldalain szeretnénk folyamatosan be
m utatni az Önök által le írt elképzeléseket, program ter
vezeteket, a városunk egészét megmozgató akciókat.

Reméljük, hogy minél több Önök által javasolt elgon
dolást sikerül megvalósitani a következő év folyamán.

Kérjük Önöket, hogy elképzeléseiket au gu sztu s 15-ig 
ju tta ssák  el az Aszódi Tükör szerkesztőségéhez.

Köszönjük segítő együttgondolkodásukat.

S zerk esztőség
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1995. április 26-i testületi ülés határozatai
L, a. Aszód Város Önkormányzat Képviselö-tes- 

tülete a településen folyó alapfokú oktatás 
helyzetéről készített intézményi beszámolót 
elfogadja.
Köszönetét fejezi ki a tantestületnek 
az eddig végzett oktató-nevelő munkáért, 
valamint az intézményvezetőknek az 
elkészített beszámolóért.

b. , A képviselő-testület szükségesnek mondja ki,
hogy az 1995/96-os tanévre az evangélikus 
gimnáziumi osztályok elhelyezéséről 
a megállapodást kösse meg.

c. , A képviselő-testület kimondja, hogy
a Korén István Díj adhatóságával kapcsolat
ban a 158/94. (IX. 07.) ÖKT. határozat felül
vizsgálása szükséges.

d. , A képviselő-testület az intézmények részére
biztosított pénzügyi forrásokat a költségvetési 
koncepció összeállításakor mérlegeli.

2., 1. Aszód Város Önkormányzat Képviselö-testü-
lete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 
elfogadja

-  az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerveknél 1994. évben vég
zett ellenőrzésekről készített jelentést, va
lamint

-  az önkormányzat 1995. évi ellenőrzési 
ütemtervét.

2. A gazdálkodási munka hatékonyságának 
további javítása érdekében kimondja, hogy

-  az intézményvezetők a munkaköri leírásuk
ban foglaltak alapján anyagi felelősségük 
tudatában irányítsák az intézmény gazdál
kodását.

-  a költségvetési ellenőrzést végző revizor vizs
gálatai során továbbra is fokozott figyelmet 
fordítson a gazdálkodás szabolyozottságára, 
a belső rend kialakítására, s a belső ellenőrzés 
zárt renszerének megteremtésére

Ellenőrzései során a gazdálkodás területén 
fokozott takarékosságra, a belső tartalékok 
feltárására ösztönözzön.
3. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy

a Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 
1994. évi ellenőrzési ütembervében foglaltak 
szerint, a hivatal revizorával közösen ütemez
zen, illetve végezzen éves ellenőrzéseket.

4. A képviselő-testület kimondja, hogy
az intézmények belső ellenőrzési szervezetét 
javítani, bővíteni szükséges elsősorban 
a vezetői ellenőrzéseken keresztül.

3., Aszód Város Önkormányzat Képviselö-testüle- 
te önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő települések állami támogatására 
készített pályázat kiegészítésére -  mely
a 3. sz. melléklet e pontja kiegészítésére 
irányul, -  a további adatok beszerzésére 
felhatalmazza a pénzügyi iroda vezetőjét.
A Pénzügyi Bizottság Elnökéhez fenti 
adatokat jogcímenként és végösszeggel 
juttassa el, mely alapjául szolgál a város

kiegészítő állami támogatásának 
megigényléséhez.
A Képviselő-testület az összeg módosításáról 
utólagos beszámolást kér.

4., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód, Pesti út 19. sz. alatt lévő, a 
TEXTIL ARREDÓ Kft. által bérelt önkormányzati 
tulajdonú ingatlan eladási szándékát kinyilvánítja 
a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés lejárta 
után (1995. VIII. 31.)
A Képviselő-testület szükségesnek mondja ki 
a jelenlegi bérlővel egyeztető tárgyalás lefolytatá
sát az eladási ár kialakítása érdekében.

5., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pest Megyei önkormányzat által adományozható 
ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI DÍJRA FRAJNA 
MIKLÓS igazgatót javasolja.
A képviselő-testület utasítja a művelődési 
főelőadót, hogy a kitüntetés felterjesztésével kap
csolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

6., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pest Megyei Önkormányzat által adományoz
ható LAJTHA LÁSZLÓ DÍJ KITÜNTETÉSRE 
KOCH OTTÓ zenetanárt javasolja.
A képviselő-testület utasítja a művelődési 
főelőadót, hogy a kitüntetés felterjesztésével kap
csolatban a szükséges intézkedésket tegye meg.

7., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 fő aszódi lakos részére a gázberuházáshoz való 
csatlakozás díjára (70 E Ft) részletfizetést enge
délyez az alábbiak szerint:

-  megállapodás aláírásával egyidejűleg az el
ső részlet 20 E Ft, a fennmaradó 50 E Ft 
megfizetésére 2 év alatt minden év január 
10-ig kerül sor.

Utasítja a jegyzőt, hogy a fennmaradó részletre 
a jelzálogjog bejegyzése iránt tegye meg a szük
séges intézkedéseket.

8., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 
Ház hangos zenés programjával kapcsolatban 
elrendeli a Művelődési Bizottság javaslata 
alapján a helyi csendrendelet kidolgozását.

9., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód, Kossuth L. u. 24. sz. alatt lévő, nem 
lakás céljára szolgáló bérlemény bérleti jogát
a jelenlegi üzemeltetőnek Tamás Rezső Zoltán, 
Gödöllő, Remsey stny. 3. sz. alatti lakosnak 
2000. december 12-ig átadja.
A képviselő-testület a jelenlegi bérleti díjat az 
1995. április 15-től elrendelt bérleti díj emeléssel 
(20%-kal) megemeli.

10., Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Aszód, Szabadság tér 4. sz. alatti bérlemény 
bérleti díj csökkentése iránti kérelmének 
elbírálásához szükségesnek mondja ki
a bérlemény felmérését, a hasznos alapterület 
figyelembevétele érdekében.

A képviselő-testület kimondja, hogy a felmérés ter
jedjen ki arra, hogy leválasztással megoldható-e kü
lön bérlemény kialakítása.
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11., Aszód Város Önkormányzat Képviselö-testülete 
az Aszód, Szabadság tér 5. sz. alatti nem lakás 
céljára szolgáló bérlemény bérleti díj 
csökkentésére beadott kérelmet nem támogatja.

1995. május 17-i testületi 
ülés határozatai

L, A Képviselő-testület "Aszód Városáért" Alapít
vány 1994. évi gazdasági teljesítéséről szóló 
mérlegbeszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a képviselők részére az 
alapítvány alapító okiratát sokszorosítás után 
adja ki.
a. Felhatalmazza a Művelődési és Közoktatási 

Bizottságot, hogy az alapítványi célok 
felhasználására dolgozzon ki szempontrend
szert, mely alapján ösztöndíj lenne adható 
a hallgatók körében, mely tartalmazza az 
esetleges munkaerő megtartását a településen.

b. Az alapítvány kuratórium tagjainak 
kiegészítését -  megüresedése miatt -  szüksé
gesnek mondja ki.
Utasítja a polgármestert, hogy két új tag 
felkéréséről gondoskodjon, és ezt terjessze 
a Képviselő-testület elé.

2., A Képviselő-testület a Zeneiskola meghirdetett 
vezetői állására beérkezett pályázat alapján 
RÓNAI LAJOS pályázót bízza meg az Aszód

Város Zeneiskola igazgatói feladatainak 
ellátásával, 1995. július 1-től 5 évre.

3., A Képviselő-testület tudomásul veszi az 
Evangélikus Petőfi Gimnázium 1995/96-os 
tanévre történő elhelyezését az 1. sz. Általános 
Iskola épületének alsó szintjén lévő 4 teremben. 
Utasítja a polgármestert, hogy az Evangélikus 
Petőfi Gimnázium fenntartójával a szükséges 
megállapodás kiegészítését kösse meg.

4., A Képviselő-testület előterjesztés alapján az 
1995. évre
a. KORÉN ISTVÁN kitüntető címet PACHERT 

KÁROLYNE 1. sz. Iskola tanárának ítéli oda. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezzel 
kapcsolatban a szükséges intézkedést
tegye meg.

b. A képviselő-testület kimondja, hogy a 
Korén István díj 1995. évi nettó összege
15 E Ft. A 158/1994. (IX. 7.) ÖKT. sz. hatá
rozat pontjait kiegészíti az alábbi szöveggel:
-  „Korén István" díjat elnyert közalkalmazott.

c. A Korén István díjat elnyert -  Aszód Város 
Önkormányzat intézményei alkalmazásában 
lévő -  közalkalmazott ,,F" fizetési osztályba 
soroláshoz az adott intézmény részére 1995. 
június 1-től biztosítja a szükséges pénzügyi 
fedezetet.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

\

MÓNI FOTO
AGFA GYORSLABOR I
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Színes negatívját 1 óra vagy 
2 nap alatt kidolgozzuk!

3 napos filmkidolgozáskor 
ajándékfilmet adunk vagy 
dupla sorozatot kérhet!

EZ EGYSZERŰEN REMEK! 
Igazolványképét 1 perc alatt 

elkészítjük!

SZO LID  

ÁRAK, 
SZUPER 

M IN Ő S É G !

Továbbá vállalunk:
-  műtermi esküvők
-  portrék
-  gyermekfotók
-  tárgy fotók
-  riportfotók készítését

Nálunk egy helyen megvásárolható: fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, 
fotóalbumok, képkeretek, elemek és még sok apró cikk, ami a fotózáshoz szükséges.

NYITVA TARTÁS:hétköznap 9-17-ig, szombaton 8 -12-ig
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Naiv művészek a Galga mentén
A Petőfi Múzeum kiállítása Obernburgban

"Naiv művészek a Galga mentén" címmel az Aszód-Obem- 
burg testvérvárosi kapcsolat keretén belül került megren
dezésre a Petőfi Műzeum kiállítása a Majna-parti városban.

A két város kapcsolata sikeresnek mondható, hiszen 
az eltelt 3 év alatt több száz obernburgi járt Aszódon s 
hasonlóképpen több százunknak volt alkalma belekóstol
ni a német hétköznapok és ünnepek ízeibe. Aki átlépte 
az Oberestor kapuját és megérkezett a Römerstrafie fal- 
tól-falig kövezett világába, gondolom soha nem fogja el
felejteni ezt az élményt.

Számunkra is, a múzeum dolgozói számára, meghatá
rozó élményt jelentett a gerendavázas épületek látványa, 
hol az ódon formával egyesúlyt teremtett a modern épí
tészet. Nem akármilyen látvány a kovácsoltvas cégérek alatti 
üzletek kirakata, hol a választék színessége harmonizál a 
cégér mívességével. Nem keveredik sehol sem a funkció.

A Römerstrafie és a belőle leágazó kis közök, térré 
öblösödé keskeny sikátorok tisztaságát nem zavarják vi
rágágyások, honnan a legnagyobb gondozottság 
ellenére is a kőre kerül a fold. Itt üzletek van
nak, éttermek, bárok, bankok, újságszerkesztő
ség, utazási iroda..., hol az emberek tiszta cipő
ben járnak. Az autók is tiszták és nem csak 
azért, mert többször mossák, hanem mert nem 
keveredik a belváros funkciója a parkok funkci
ójával. A belvárosban minden kövezett, burkolt.
A növényeket konténerekben helyezik ki az ut
cára, a kis csobogók, térplasztikák, szobrok mel
lé, különös gondossággal ügyelve az összhangra, 
látványra.

Aztán, ha elsétálunk a Kochsmühléhez, a Vá
rosi Zeneiskolához, a kertjében találunk egy ró
zsakertet padokkal, csobogókkal, hol elmélázha
tunk mire is lehetnénk képesek, ha tervszerűen 
építenénk városunkat. Ambivalens hangulat 
hatja át az embert Obernburgban. Csodálja s

egyben irigyli is az obernburgiakat gyönyörű kisvárosu
kért, de ugyanakkor méreg önti el az aszódi tehetetlen
ségért. Obernburg a példa, hogy nem minden a pénz 
függvénye. Söpörni, kirakatüveget tisztítani, a meglévő 
értékeket gondozni nem pénzkérdés. Igaz, ehhez megfelelő 
példa kell, hosszútávú, középtávú, rövidtávú tervezés és 
irányszabás, figyelmesség, alaposság és nagyvonalúság. Ta
lán ez a német csoda titka.

Szakmai szempontból igen nagy kihívást jelentett szá
munkra a kiállítás megrendezése a bankban. A modern 
épületben egybefüggő teret nem zárhattunk le a kiállítás 
érdekében, hiszen a munka nem állhatott le, így kisebb 
tereket kelthettünk életre Vankóné Dudás Juli naiv fes
tő, Mészáros Józsefné Varjú Angyalka, ki csuhából és 
szalmából készít koszorút, figurákat; Oszoli József, Kol
lár Pál, Reitmayer József fafaragók alkotásaiból. A ké
pek, faragások mellé az ábrázolt témát bábukkal, hasz
nálati tárgyakkal keltettük életre kihasználva a tér 
adottságait. Igyekeztük azt az egyensúlyt megteremteni, 
amiről a város jellemzésekor írtam, a modern környezet
be beleilleszteni a múltat s a szupercivilizációhoz képest 
kissé archaikus jelent.

A kiállítás anyagát összeválogatta és rendezte Korkes 
Zsuzsa néprajzos kolléganőnk. A tárgyakat a kiállításra 
előkészítette és a gyakorlati munkát végezte Jurinka Ká
roly restaurátor. A munkában részt vett dr. Kulcsár Va
léria régész, Asztalos Tamásné kiadványszerkesztő, Re- 
pellik József és Magyar Zoltán gyűjteménykezelö.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a megnyi
tón megjelent Zöller képviselő úr a Bundestag-ból.

Az ünnepséget a Népművészet Ifjú Mestere, Maczkó 
Mária népdalénekes, Deák István citeraművész és Varjú 
Angyalka naiv művész fellépése színesítette.

Bagyin József polgármester, a magyar delegáció veze
tője társaságában jelen volt Hegyesi Sándor képviselő, 
Gál Tibor művelődési és közoktatási főelőadó, Incze Bar
na Nyárádszereda polgármestere és Adorjáni Árpád a 
nyárádszeredai líceum igazgatója.

Mint ahogy a kiállítás megnyitóján beszédemben 
mondtam, remélem e testvérvárosi kapcsolat a híd sze
repét tölti be Magyarország és az egységesülő Európa 
között.

Bizakodjunk és tegyünk érte, hogy ez így legyen!
Asztalos Tamás
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ÉLT 45 EVET
200 éve végezték ki Hajnóczy Józsefet

A Petőfi Gimnázium fölött váro
sunk egyik leghangulatosabb utcája 
a Hajnóczy nevet viseli. Vajon tud- 
juk-e mindnyájan, ki is volt Haj
nóczy József, milyen kapcsolata volt 
Aszóddal, miért is kellett meghal
nia?

Hajnóczy Sámuel evangélikus lel
kész, aki 1755-1768 között Aszódon 
szolgált, Wittenbergben, Jénában ta
nult, mely a XVIII. század egyetemi 
képzéstörténetében előrelépést jelen
tett. Különösen a Schlöser professzor 
nevével fémjelezhető Göttingen hatá
sa kimutatható. Fiát Hajnóczy Sámu
el ennek megfelelően nevelte.

József 1750-ben született Modor
ban. Iskoláit 16 éves koráig az aszódi 
latin iskolában végezte, majd Po
zsonyban magasabb képesítést szer
zett. 1774-ben ügyvédi vizsgát tett. 
Mária Terézia uralkodása alatt 1780- 
ig a protestánsok és a nem nemesek 
nem vállalhattak hivatalt, így hát 
nem volt könnyű helyzetben az ifjú 
Hajnóczy.

Először Forgách Miklós Nyitra me
gyei főispánhoz szerződött titkárnak. 
E szabadgondolkodó, Franciaország 
eszmei kisugárzására érzékeny főűr 
környezete formálta Hajnóczy József 
látókörét. Jellemző, hogy Forgách tit
káraként Batsányi János is kereste a 
kenyerét.

1779- ben Széchényi Ferenc gróf 
könyvtára rendezésével bízta meg 
Hajnóczyt. A Magyar Nemzeti Múze
umot alapító gróf könyvtárában ala
pozta meg az egykori aszódi diák al
kotmányjogi és jogtörténeti tudását. A 
gróffal közelebbi barátságot kötött 
melynek legbensőségesebb pecsétje, 
hogy Hajnóczy hozzá írta egyik utolsó 
levelét a siralomházból.

1780- ban anyja halálát követően, II. 
József elfoglalta a trónt. Új intézmé
nyeket vezetett be, melyek a közigaz
gatás szintjén is jelentkeztek. A kerü
leti rendszer életbeléptetésével s a hí
res jozefinista türelmi politikával fel
csillant a protestánsokban és a nem 
nemesekben a remény a hivatalválla

lásra, karrierépítésre. Széchényi ja
vaslatára Hajnóczy kerületi titkár 
lett, majd 1786-tól Szerém megye 
alispánja. Kortársai is elismerték, 
hogy a világosság elvei szerint mű
ködött hivatalában.

A kalapos király halálát követő 
1790/91-es országgyűlésen tanács
adóként vett részt.

Csupán érdekességként jegyzem 
meg, hogy ezen diéta állította föl azo
kat a szakbizottságokat, melyek némi 
frissítést követően alapelveiket meg
tartva, az 1825-ös országgyűléstől a 
reformországgyülésekig éreztették 
hatásukat.

I. Ferenc (1792-1835) kabinetpoliti
kája újra nehéz helyzetbe hozta Haj
nóczy Józsefet. Elvesztette hivatalát. 
Nem csoda hát, ha a fiatal tudós, ki 
frissen fogyasztotta kora európai esz
méinek gyümölcsét, a századra jellem
ző szabadkőművesség irányába tapo
gatózott.

A budai körben Verseghy, Berze- 
viczy Gergely és Szentmarjay társa
ságában találjuk.

A Martinovics összeesküvést koráb
bi történetírásunk nem jellemezte kel
lőképpen pontosan. Túlontúl kihang
súlyozta Martinovics Ignác szerepét, 
ki igaz a XVIII. század kalandorainak 
egyik kiemelkedő típusa, mint Be- 
nyovszky Móric, Cyrano de Bergerac, 
sőt életmúvészetét, érvényesülési 
technikáját is érdemes bonckés alá 
venni, de mint embert elég halvány 
ecsetvon ásókkal ábrázolhatnánk csu
pán.

Elég megemlíteni, hogy ő volt az, ki 
az általa alapított társaságokat Bécs- 
ben följelentette. No persze ez egy ko
rábbi besúgótól nem meglepő.

Martinovics -  annak ellenére, hogy 
katedrát is elnyert Lembergben nem 
volt mély tudós, csak ügyesen játszot
ta azt - megismerte Hajnóczy elveit, 
azt könnyed eleganciával magáévá 
tette, érvényesült belőle.

Mik is ezek az elvek?
Hajnóczy vezérgondolata az elnyo

mott tömegek emberi jogaiért való

küzdelem volt. A hazai jogviszonyok 
kiszélesítésével remélte az emigrá
ció csökkentését. A sajtószabadságot 
minden szabadságok alapjának te
kintette. Elítélésükkor a bécsi tár
gyaláson a jakobinus mozgalom fő
céljaként jellemezte ezt.

A nem nemeseknek biztosítani kí
vánta a szabad hivatalvállalást és a 
birtokszerzés lehetőségét. Ennek ér
dekében eltörlendőnek tartotta az ősi- 
ség és az úrbériség intézményrendsze
rét, melyet -  az archaikus történész
szóhasználattal élve -  a feudalizmus 
jelképeiként jellemzett.

Megoldást az örökváltságban látott, 
melynek módját a nemesek meggyő
zésével tartotta megvalósíthatónak, 
óvatosan, kíméletesen.

Egyetlen állam sem képzelhető el 
közteherviselés nélkül -  írta. Az or
szággyűlésen mindenkinek annyi joga 
van, mint amennyi terhet visel.

Ugye mennyire kézzelfoghatóak 
Hajnóczy elveiben a későbbi korok re
formereinek elvei?

Hajnóczy polgári alkotmányt akart 
már a XVIII. század végén egy füg
getlen ország szabad népe részére. 
Gondolatai egymásra épülnek, bővül
nek, radikalizálódnak. Nem csoda hát, 
hogy I. Ferenc besúgóhálózatra tá
maszkodó igazságszolgáltatása rend
kívüli ijedelemmel ítélte bakó általi 
halálra.

Az ítélethirdetést méltósággal fo
gadta, tudta, a kor nem kínál számára 
mást, csak a halált.

1795. május 20-án Budán a királyi 
kaszálón -  e területet ezért nevezik 
Vérmezőnek -  a bakó kioltotta a fo- 
vádlottak közt Hajnóczy József a ki
váló tudós, a méltóságos hazafi, s egy
ben a rendkívüli ember életét.

Példáját bátran állíthatjuk gyerme
keink elé!

Hajnóczy Józsefre való emlékezése
met, Nagy János Hajnóczy utcai la
kosra, atyai barátomra tisztelegve 
gondolva írtam.

1995. május 25-én.
A. T.

Időszaki k iá llítá s a P etőfi M úzeum  G alériájában:

Losonczi Lilla festőművész tárlata
M egtekinthető:

1995. jú n iu s 2-tól a m úzeum  nyitva  tartási id eje  alatt.
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NYUGDÍJAS ÉRDEKKÉPVISELET MEGALAKÍTÁSA
ASZÓD VÁROSÁBAN

A nyugdíjasok és időskorúak érdekeinek érvénye
sítése rendkívül fontos feladat.

Ez a réteg, amely a társadalom igen jelentős -  
és sajnos növekvő — része, jelenleg városunkban 
nem rendelkezik megfelelő érdekképviselettel. Tör
téntek ugyan próbálkozások egyes szakmák vagy 
csoportok elsősorban klubszerű összefogására, de 
átfogó, valamennyi nyugdíjas érdekeit képviselő 
szervezet még nem létezik.

A nyugdíjasok és időskorúak helyzete az ország 
elszegényedésével, a gazdasági helyzet súlyosbodá
sával, a szociális és egészségügyi ellátás szűkítésé
vel, valamint az inflációtól messze elmaradó, ér
tékvesztett nyugdíjakkal a társadalom egyéb réte
geihez képest nagyobb mértékben romlik.

Körük az utóbbi években jelentősen bővült a vál
lalatok tönkremenésével és a privatizációval ösz- 
szefüggő korkedvezményes nyugdíjasok számával, 
akik hosszú évtizedek szakmai tudásával, tapasz
talataikkal képesek segíteni a környezet problémá
inak megoldásában, ha erre a társadalom igényt 
tart.

Miután a pártok eltérő elvei az elmúlt években 
jelentősen megosztották a társadalmat, ezért úgy 
véljük, hogy a nyugdíjasok és időskorúak megfelelő 
képviseletét csak pártoktól független szervezet ké
pes ellátni.

A képviselet megfelelő módját keresve, az Önkor
mányzat segítségével találtuk meg a Nyugdíjasok 
Országos Képviseletét (Kamaráját). Ez a szervezet 
országos szinten kapcsolatot tart fenn a törvény- 
hozással, a kormányzattal, a társadalombiztosítási 
önkormányzatokkal, a helyi és egyéb társadalmi 
szervezetekkel. Részt vesz a nyugdíjasokat érintő 
intézkedések előzetes megtárgyalásában, s felaján
lotta segítségét egy Aszód Városi Képviselet meg- 
alapításásában.

Ez a szervezet most építi ki megyei szintű kép
viseleteit, s az Aszódi Képviselet a júniusban meg
alakuló Pest megyei Képviselet teljes jogú tagszer
vezeteként működhetne.

A megalakuláshoz kérjük a városban élő vala
mennyi nyugdíjas és időskorú állampolgár segítsé
gét, valamint a városban működő nyugdíjas szer
vezetek aktív közreműködését.

Az Aszód városban megalakítandó "Nyugdíjasok 
és Időskorúak Aszód Városi Képviseletiének célja: 
hogy a nyugdíjasokat és időskorúakat érintő intéz
kedések kidolgozásában részt vegyen, ebben véle
ményt nyilváníthasson, ezt a véleményét a dönté
sek meghozatalánál vegyék figyelembe.

Feladatának tekinti: a város területén élő nyug
díjas és időskorúak problémáinak feltárásában az 
önkormányzattal és más társadalmi szervezetekkel 
együttműködve részt vegyen,

-  a problémák megoldására javaslatokat dolgoz
zon ki, s ezeket egyeztesse az önkormányzati és 
más szervekkel

-  a nyugdíjasok tapasztalataival és szakmai is
mereteivel segít a város problémáinak megoldásá
ban.

E munkájával szeretné elősegíteni az önkéntes — 
elsősorban térítés nélküli -  tevékenység megbecsü
lését, valamint a társadalom egyéb rétegeivel tör
ténő hasznos együttműködést.

Szorgalmazza érdekeinek a társadalombiztosí
tási- és városi önkormányzatokban való képvisele
tét, ezen belül kiemelten a nyugdíjasok és idősko
rúak helyzetét javító intézkedések meghozatalát. 
Ezekhez saját javaslataival is tevékenyen kíván 
hozzájárulni.

Kéri feladatának végrehajtásához a Pest megyei 
Képviselet, a Városi Önkormanvzat, alapítványok, 
és magánszemélyek, valamint pártok kivételével 
társadalmi szervezetek pénzbeli és természetbeli 
támogatását. Ezzel is hozzájárulhatnak a rászoruló 
nyugdíjasok és időskorúak gondajainak enyhítésé
hez.

Vállalja a Képviselet keretén belül bizonyos jogi, 
munkaügyi, közgazdasági, adóügyi és egyéb kérdé
sekben ingyenes tanácsadás-megszervezését hely
ben, illetve bizonyos esetekben megyei illetve or
szágos képviseletek segítését.

Az alakuló ülést 1995. június 2-án pénteken 18 
órakor tartanánk a Művelődési Ház színháztermé
ben.

Kérjük minél nagyobb számú megjelenésüket.
Tisztelettel:
a Szervező Bizottság nevében:

B oth O ttó ny. közgazdász

Hogyan ünnepeljünk?
Iskolánk, a 2. sz. Á ltalános Iskola 1995 

őszen  ünn ep li fen n á llásán ak  30. évfordu ló 
ját!

H ogyan ünnepeljünk? Ö tleteket, javasla 
tokat várunk  vo lt d iákjainktól, szü lőktől a 
szü letésn ap i rendezvén yre.

Kérjük azokat a vo lt d iákokat, akik a 2. 
sz. Á ltalános Iskola tan u ló i vo ltak  és sz ív e 
sen  írnak versek et, novellákat, k isebb  lé leg 
zetű  irodalm i a lkotásokat, hogy  m üveikkel 
je len tk ezzen ek  a 2. sz. Á ltalános Iskola igaz
gatójánál. S zeretn én k  isk o lán k  fen n á llá sá 
nak 30. évfordulójára a lk otása ik at könyv
ben m egjelen tetn i.
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Hol volt, hol nem volt...
cím alatt olvastam H. Zs. E. írását. Teljesen igaza 

van abban, hogy az említett két Köz valóban olyan 
rossz állapotban van, mint ezelőtt 70-80 évvel volt, 
bár énmagam csak 39 éve ismerem őket. E két 
közön emberek közlekednek, hisz két forgalmas ut
cát kötnek össze, így nagyobb figyelmet érdemel
nének. No de észre kell venni azt is, hogy a 2-es 
óvodától a Berek széléig épült egy olyan útszakasz, 
melynek költségéből az említett két közt rendbe 
lehetett volna hozni. Igaz, ezen megépített útsza
kaszon csak gépkocsik közlekednek eléggé ritkán, 
tehát ennek megépítése igen nagy összeggel sürgő
sebb és fontosabb volt. (Aki nem hiszi, járjon utána.)

A Kossuth L. utcát is csak 39 éve ismerem, de 
emlékezetem szerint néha-néha csak a Petőfi házat 
festegették kívülről, de a belső része már nem volt 
érdekes. így Aszód város forgalmas Fő utcája igen 
siralmasan nézett ki mind addig, amíg pár évvel 
ezelőtt meg nem jelentek az általunk olyan sokat 
szidott "újgazdagoknak" nevezett vállalkozók. Va
lóban szidjuk őket a magas árakért, de ez egy más 
téma lenne. Tény, hogy ezek a bátor emberek egé
szen megváltoztatták a Kossuth L. utca képét. 
Szebbnél szebb üzleteket hoztak létre, melyek nem
csak színesebbé tették a környéket, hanem egy új, 
udvarias szellemet vittek bele a kereskedelembe.

Útlevél fényképre volt szükségem, így felkeres
tem MÓNI fotót, ahol olyan udvariasan és előzéke
nyen fogadtak, mintha nyugati tőkét vittem volna, 
és mire a kalapomat megkerestem volna, már ké
szen is voltak a fényképek. Ezek után vásárlási cél 
nélkül bementem több üzletbe is. A cipőboltba, a 
Samu gazdaboltba, könyvesboltba, míg eljutottam 
a volt Szabadidő üzletig, a jelenben Gála bolt. Ez 
az üzlet is úgy kívülről mint belülről teljesen meg
változott. Lehet úgy jellemezni, hogy gyönyörű lett. 
Nem vásároltam, de láttam, a kiszolgálást, udva

rias, gyors, preciz volt. Szovics úr és felesége meg
mutatta a varrodát is (a volt községi tanács tanács
terme volt) gázfűtéses, világos nagy ablakokkal. 
Keveset értek hozzá, de úgy ítélem meg, hogy egy 
kényelmes munkahely. Itt már elgondolkodtam, 
hogy mennyi időt, energiát, fáradságot igényelt, mi
re ezt az üzletet és a munkahelyet is teremtő var
rodát így létrehozták. Azt már nem mertem meg
kérdezni, hogy mennyibe került.

Egy üzletbe már vásárlási céllal mentem be. Meg 
is kérdeztem, hogy van-e az az áru, amelyre szük
ségem van. Közölték, hogy nincs. Ezt követően egy 
másik árut kerestem, mire a hölgy nem éppen ud
varias hangon közölte: "megmondtam, hogy nincs, 
menjen a barkácsboltba, ott majd kap”. Kidobtak. 
Valóban visszamentem a barkácsboltba, ahol a tő
lük megszokott udvariassággal fogadtak, de sajnos 
amire szükségem volt, ott sem kaptam, de közölték, 
hogy meg fogják szerezni. Csak így lehet vállalkoz
ni ilyen hangnemben, mert ilyen helyekre szívesen 
tér vissza a vásárló.

A lakótelepi "három iker" (Ibolya virágüzlet, fes
ték-tapéta bolt, videókölcsönző) üzletsor bármelyik 
üzletébe valóban nem csak vásárolni, hanem egy 
pár szóra is betérnek az emberek, és akkor is szí
vesen fogadják őket. _

Nem újgazdagok Ök, hanem dolgozó emberek, 
kockázatot is vállaló, hozzáértést és nagy fáradsá
got is követelő vállalkozók, kik ott vannak a város 
közéletében is, de ott vannak akkor is, amikor se
gítségre van szüksége iskoláknak, óvodáknak, az 
Idősek Klubjának.

Ezért viszont tisztelet és köszönet valamennyi
nek.

Aszód, 1995. május 7.

D ancs A ntal, Falujárók u. 5/5.

A szód és a környező  te lep ü lések  (Bag, D om ony, Iklad, K artal, V erseg) 
részére  k ia la k íto tt h étvég i és ü n n ep i á lla torvosi ü g y e le t jú n iu s  havi 

b eosztása  az alábbiak  szer in t alakul:

június 3-án 

június 10-én 

június 17-én 

június 24-én

8 órától június 6-án 8 óráig 

8 órától június 12-én 8 óráig 

8 órától június 19-én 8 óráig 

8 órától június 6-án 8 óráig

DR. SOÓS ENDRE
Aszód, Kossuth L. u. 51. Tel.: 62

DR. SZŐKE ZSOLT
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413

DR. SZŐKE PÁL
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413

DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207

Dr. N ém eth  M ihály  
körzeti állatorvos
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Legolcsóbban 
öltözhet a 

FORINTOSBAN!
Im port, használt bébi, gyermek, 

férfi, nól ruhák választéka

-  bébi ruhák 20 Ft-tól
-  gyermek ruhák 50 Ft-tól
-  női blúzok 70 Ft-tól
-  ruhák 80 Ft-tól
-  nadrágok 120 Ft-tól
-fa rm e ro k  160 Ft-tól
-  kabátok 120 Ft-tól

M inden  h éten  ú j á ru vá la sz ték !  
Jö jjön  el, m eg lá tja , m egéri!

Cím: Aszód, Falujárók útja 5 /13 . 

Nyitva: hétfőitől péntekig 1 3 -1 8-ig 

szombaton 9 -1 3-ig

OTP és K e re s k e d e lm i 

B a n k . R t. 

a s z ó d i f ió k

Nyitva tartás: 1995. május 15-től 
h étfő tő l csütörtök ig: 7.45-15 óráig  

pénteken: 7.30-13 óráig  
Ebédidő: 12.35-13 órá ig  

SZOMBAT, VASÁRNAP ZÁRVA! 
Az alábbi szolgáltatásokkal állunk 

tisztelt ügyfeleink rendelkezésére:
-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés
-  lakossági betét,

lakossági folyószámla-kezelés
-  (ATM, EC/MC ügyfélkártya)
-  Vállalkozói számla kezelés

/

-  Értékpapír-kötvény forgalmazás

a z  OTP g a ra n c ia b iz to s ító  
s z o lg á lta tá sa i

ó lb
B A N K

ÓK)
B Á N  K

Bemutatjuk

A vagyonvédelem ma "divatszakma". Szeret
nénk Önöknek felvilágosítást adni, amely segít
séget nyújthat az eligazodásban ezen az igen
csak ismeretlen területen.

A közelmúltban bemutatkozott a Polgármes
teri Hivatalnál a kistarcsai székhelyű (1992 óta 
működő) PESTOR Biztonsági Szolgálat. A cég 
sokrétűen foglalkozik biztonsági szolgáltatások
kal (őrszolgálattal, recepciós szolgalattal, rendez
vények biztosításával, biztonsági futárszolgálat
tal, gépkocsizó járőrszolgálattal, riasztóberende
zések szerelésével, riasztokozponttal >.

Gépkocsizó járőrszolgálatuk -  amely nagy
ságrendekkel kevesebb összegbe kerül, mint a 
személyes őrzés, de hasonló biztonsági szintet 
tud nyújtani -  több községben es varosban, nap
pal és éjszaka "felségjelzéses" gépkocsikkal dol
gozik, és eközben térítésmentesen a lakosság 
érdekeit is szolgálja (intézkednek ugyanis ak
kor is, ha pl. a lakosság vagy onát látják veszé
lyeztetettnek).

Riasztóberendezések szerelését, távfelügyele
ti riasztóközpontra történő rákapcsolást is el
látják. A szolgáltatás bővítése érdekében tár
gyalásokat folytatnak a helyi távközlési fejlesz
tést elnyert társasággal. A riasztóközpont szol
gáltatása kivonuló készenléti egységgel, kár
helyreállítással is igényelhető Néhány gondo
lat a szolgáltatásról:

Az "objektum" -  amely lehet üzlet, iroda, te
lephely, lakás -  egy elektronikus védelmi be
rendezés segítségével a központh :z csatlakozik. 
Egy rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
(mely lehet betörés, tűz, vízkár, elromolhat a 
fűtés, a légkondicionáló, szünetel a gáz-, víz-, 
áramszolgáltatás, egyéb hasonló események) 
minden esetben automatikus jelzés érkezik a 
riasztóközpontba. Ezesetben a gépjárművel fel
szerelt, riasztó fogadását ellátó keszenlétesek 
rövid időn belül az "objektumhoz mennek, ahol 
az ügyfél igényeinek megfelelő kárelhárítást 
hajtják végre. A riasztóközpontra történő csat
lakozás TERÍTÉSMENTES! A 24 órán keresz
tül működő központ igénybevételének havi dí
ja  600 Ft-tól 6.000 Ft-ig -  AFA terjed. (Az 
ár az igényelt szolgáltatásoktól függ! i Az eset
leges hibaelhárításokra 24 oras ugyeletet tar
tanak fenn. Munkájukra garanciát vállalnak, 
referenciahelyekkel és biztosítássá] rendelkeznek.

TÉRÍTÉSMENTES Tanácsadói ügyele- 
tü n k  éjjel-nappal hívható!

A PESTOR Kft. Biztonsági Szolgalaténak te
lefonszáma: 06-1/263-07-32

A riasztóközpont szolgáltatásai iránt érdek
lődök a fenti telefonszámon jelentkezhetnek!
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OLVASÓTÁBOR
az

ASZÓDI VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

1995. június 12-17.

Programja Janikovszky Éva írónő élete és mun
kássága alapján került összeállításra.

Létszáma: 20 fő

jú n iu s 12. h étfő
9.00 Megnyitó
10.00- 12.00 Ismerkedés a könyvtárral
12.00- 13.00 Ebéd
13.00- 16.00 Könyvtárhasználati ismeretek

elméleti és gyakorlati alkalmazása. 
Janikovszky Éva bibliográfia 
összeállítása

jú n iu s 13. kedd
9.00- 12.00 Janikovszky Éva életének és

munkáinak tanulmányozása 
a könyvtárban fellelhető dokumen
tumok alapján.

12.00- 13.00 Ebéd
13.00- 16.00 Az élmények feldolgozása alapján

illusztrációk készítése vegyes 
technikával (rajz, textil, szalma stb.)

jú n iu s 14. szerda
9.00- 12.00 Regényrészietek dramatizálása
12.00- 13.00 Ebéd

13.00- 16.00 Kézműves foglalkozás természetes
anyagokból

jú n iu s 15. csü törtök
9.00 -12.00 Vendégszínjátszók műsora
12.00- 13.00 Ebéd
13.00- 16.00 Rejtvénykészítés csapatmunkával 

jú n iu s 16. p én tek
9.00- 12.00 Zenehallgatás mellett az elkészült

alkotásokból kiállítás rendezése
10.00- 12.00 Vendégünk: Janikovszky Éva

-  személyes találkozás az írónővel
12.00- 13.00 Ebéd
13.00- 16.00 Záró ünnepség, jutalmazás, táncház

Az olvasótábor programjaira általános iskolás, 
alsó tagozatos gyermekek jelentkezését várjuk 
1995. június 9-ig.

A tábor az Aszód Ifjúságért Alapítvány támoga
tását élvezi, a részvétel ingyenes.

Ebédet mindenki számára TÉRÍTÉS ELLENÉ
BEN biztosítunk.

Tájékoztatás és jelentkezési lapok a könyv
tárban.

Az olvasótábort vezetik:
Csehné Kolozsi Zsófia, Gyalog Mária, Sáhóné 

Bordás Éva

Budapest-vidéki
Vfagvar Posta Postaigazgatóság Magvar Posta 

— ASZOD-POSTA '

NYITVA TARTÁSA:
Minden hónap 
első és második hétfőjén 

PÉNZTÁR

minden további hétfőn
PÉNZTÁR

kedd-péntek 8.00-16.00
PÉNZTÁR

8.00- 17.00
8.00- 16.30

8.00- 16.00
8.00- 15.30

8.00- 15.30 

Z Á R V Aszombat-vasárnap

A biztosítási üzletág az alábbi 
szolgáltatásokkal áll Tisztelt Ügyfelünk 

rendelkezésére:
- személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítás
- életbiztosítás
- cím közvetítése lakás és egyéb biztosítás 

kérése esetén

PROVIDENCIA

Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 

Aszód Posta

Helytörténeti pályázat
Az aszódi Városi Könyvtár helytörténeti pályázatot 

hirdet 14-25 éves fiataloknak az alábbi témákban:
I. Aszód ipara és kereskedelme a század elején

II. Élet a két világháború között Aszódon
III. Aszód élete a nyomtatott sajtó tükrében 1958-ig 

A pályázat célja elsősorban az írásos dokumentu
mok (könyv, újság, irat, levél, fotó képeslap, plakát, 
meghívó stb.) gyűjtése, valamint visszaemlékezések 
rögzítése hangszalagon vagy videón. A hang- és kép
felvételek anyagát írásban is mellékelni kell. A pályá
zati anyag maximum 10 oldal terjedelmű, A/4-es lapon, » 
másfeles sortávolságú gépi írás legyen. A pályázat 
jeligés, az adatokat lezárt borítékban kell mellékelni.
A pályaművek leadási határideje:
1995. december 1.
A pályaműveket felkért szakemberekből álló zsűri bírálja el. 

Díjak:
I. 2.000 Ft értékű könyvcsomag

II. 1.500 Ft értékű könyvcsomag
III. 1.000 Ft értékű könyvcsomag

Részletes felvilágosítás: Városi Könyvtár Aszód,
Kossuth L. u. 8. sz. Tel.: 42 
Sáhóné Bordás Éva könyvtárvezetőnél
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A 2. sz. óvoda életéből 
MÁJUSI ÉLMÉNYEINK

Gazdag programot terveztünk május hónapra az 
óvodásoknak. A jó idő beköszöntését vártuk, s an
nak kihasználásával sok örömteli elfoglaltságot 
szerveztünk a szülőkkel együtt.

Az év legszebb napját, az édesanyák napját min
den csoport kedves műsorral ünnepelte. Nagy örö
münkre szolgált, hogy nemcsak a szülők, de a nagy
szülők és némely rokon is eljött meghallgatni a 
kicsiket.

A műsor gazdag volt, hiszen az év közben tanult 
versek, dalok csokrát is ezen az ünnepen nyújtottuk 
át, mivel az évzáró és az iskolások búcsúztatása is 
akkor történt. Nem láttam csalódott vendéget. Min
denki elismerte, hogy sokat tanultak, fejlődtek, s 
nagyon ügyesek a gyerekek.

A szép szereplés jutalmaként is felfoghatjuk azt 
az autóbuszos kirándulást, melyet 10-én Vácrátót- 
ra, a botanikus kertbe szerveztünk. Két esős nap 
között éppen egy szép napon sétálhattunk a tó kö
rül. Felfigyeltettük a gyermekeket a vízi növények
re, a madarakra, a különleges és sokféle fára. Egyi
ket nyolc gyerek kézfogással körülölelte, így jegyez
ték meg, hogy az egy „óriás tölgyfa". Ez a kirán
dulás a „madarak és fák napja" jegyében szolgálta 
az éves fő feladatunk megvalósítását a környezet 
megismerésére, megszerettetésére nevelésünket.

Az Aszód Ifjúságért Alapítványtól két pályáza
tunkra kaptunk támogatást. Az egyik „az egész
séges, szép környezetünkért" című. Ennek kereté
ben volt egy „világszép virágok" elnevezésű vizuális 
kiállításunk. A művek egy része az öltözőkben volt 
elhelyezve, másik része az udvar aszfaltjára ké
szült krétával. A jó pedagógiai érzékű szülők meg
dicsérték nemcsak a saját gyermekük munkáját, 
hanem az egész udvari kiállítást.

Május 24-ére meghívtuk Dr. Orosz Mária ortopéd 
és mozgásszervi szakorvost, hogy vizsgálja meg az 
óvodásokat. Sajnos sok a tartáshibás, lúdtalpas 
gyerek, akiket gyógytornára, 
betétes cipő hordására, rönt
gen felvételre javasolt.

Ezzel segítettünk a szülők
nek a komolyabb panaszok 
megjelenése előtt az egész

séges, szép tartásra nevelés
ben. Javasolta a doktornő az 
úszást is. Május 17 óta heti 4 
foglalkozásra visszük a legna
gyobbakat az uszodába. Már 
ügyesen buknak, siklanak és 
kar-lábtempót tanulnak.

Másik pályázatunkat a ha
gyományos sportnapunk tá
mogatására írtuk. Szeretném 
megköszönni az Alapítvány 
Kuratóriumának, hogy idén is 
támogatta ezt a rendezvé
nyünket, s megnyugtathatom

valamennyiüket, hogy nagyon jó helyre adakoztak!
Május 26-án, pénteken délután nem hazafelé 

igyekeztek az óvodások. Sót a szülök is itt csopor
tosultak az óvoda udvaron. Innen indultunk, 
ugyanis a szülő-gyermek sportnapi rendezvényre, 
a közeli sportpályára.

Hossútáv futással, az INO épületét megkerülve 
jutottunk a pályára. Ott minden résztvevő megkap
ta a nyakba akasztható jelvényt. Tóth Lászlóné óvó
nő, a nap főszervezője hangos-bemondón ismertette 
a progrmot. A bemelegítő szabadgyakorlatok után 
korosztályonként szervezték az óvónők a játékos 
versenyeket. Karika-emelő, célbadobó, zsákbafutó, 
labdasepregető, labda-adogató, kötélhúzó stb. ver
senyek után a szülők is bekapcsolódhattak a „gólya 
viszi a fiát", „zsákos trojka", „lufi-fújó" játékba. 
Mindenki nyert valamit:

könyvtől napszemüvegig, több száz nyermény- 
tárgy volt.

Jól esett a Pharmavit ajándéka, a C vitaminos 
Plusssz ital, mellyel még a szurkolókat is megkí
náltuk.

A kisiskolások „labdatartó", „kötélhúzó”, „zsák- 
badobó", „zsákbafutó" és versenyfutó győzteseit is 
m egaj án dékoz tűk.

Utoljára egy pályahossz futással elérhette min
denki az emlék zászlócskát, mely a hazainduló csa
ládoknál lobogott, mikor elégedetten távoztak.

Május utolsó előtti rendezvényére, a 27-i gyer
meknapra régen készülünk. Kis gipsz falidíszeket 
öntöttünk, s azt vittük festésre a gyerekeknek. 
Nemcsak a festés öröme, de a „remekmű" hazavi
telének lehetősége, sót ajándék vatta cukor, fagyi, 
pattogatott kukorica is gazdagította a gyermeknap 
élményét.

A májusi programok sikeres lebonyolításáért kö- 
szönetemet fejezem ki kollégáimnak, a 2. sz. Óvoda 
minden dolgozójának a hónap 29-én rendezett ün
nepén, a pedagógus napon.

K ovács D ezsőné  
óvodavezető
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Akikre büszkék 
vagyunk!

Az aszódi 1. sz. Általános Iskola az 1994/95-ös 
tanévben is figyelemmel kísérte a meghirdetett ver
senyeket matematika és magyar tantárgyakból. 
Nevelőink fontos feladatuknak tekintették ebben a 
tanévben is a tehetséggondozást.

Ezt bizonyítják az iskolai házi versenyek, vala
mint a területi, megyei és országos versenyeken 
elért eredmények is.

Március 3-án Vácon került sor a Zrínyi Ilona ma
tematika feladatmegoldó verseny megyei fordulójára. 

Iskolánkat 13 tanuló képviselte.

3. o. Sütő Edit, Nagy Gábor, Haraszti Norbert
4. o. Gerlai Katalin, Richter Beáta, Rigó Edina
5. o. Soós Ádám, Such Zoltán, Tegze Bálint
6. o. Barthos Gergely, Gódor Attila,

Gesztiványi Szilvia
7. o. Soós László

A tanulókat felkészítette: Soós Éva és Sisáné Ma- 
czó Ibolya tanárnő és Korpás Lászlóné tanítónő. 

Köszönjük lelkiismeretes munkájukat.
A versenyen feleletválasztásos teszt tette próbára 

korcsoportonként a tanulók tudását.

3. 4. o. 20 feladat 60 perc alatt
5. 6. o. 25 feladat 75 perc alatt
7. 8. o. 30 feladat 90 perc alatt

Aszód Város Önkormányzata pályázattal 
meghirdeti az A szód, K ossuth L. u. 3. sz. 

alatti nem  lakás cé lú  bérleményt ideiglenes 
jelleggel 300 Ft/m 2/hó bérleti díjjal, melynek 

alapterülete 48 m2.
A bérleménybe beépített nyílászárókra 

vonatkozóan a pályázónak egyezség 
formájában lehetősége van megállapodnia az 

előző bérlővel.
A pályázat lead ásán ak  helye:

Városi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat leadásának határideje: 
a megjelenéstől számított két héten belül.

- —                            - - — i

Í AZ AMEDIK ÉRTESÍTI KEDVES BETEGEIT, i
j HOGY KONZULENSE, DR. HORVÁTH PÉTER |
I BELGYÓGYÁSZ, ÉRSPECIALISTA
• AZ AMEDIK RENDELŐJÉBEN |

(Aszód, Kossuth L. u. 84.)
; AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN j
j FOGAD 8.00-tól 11.00-ig: j
j JÚNIUS 17. SZOMBAT j
i JÚLIUS 15. SZOMBAT ii i
i Amedik Alapellátó \

Orvos Szövetkezet '•i i
i ................................................................................j

A 806 fő 5. osztályos versenyző közül 5. helyezést 
ért el Soós Ádám 5. z. osztályos tanuló.

1-5 helyezett indult a 3 napos országos versenyre 
-  köztük Soós Ádám is -  Kecskemétre április 1-3-ig.

A 92 fő 5. osztályos tanulók közül 35-dik lett a 
versenyen.

Dicséretes teljesítményéhez gratulálunk neki és a 
többi versenyzőtanulónak is.

A versenyek fordulóira az utazás költségeit a szü
lők vállalták: Soós Éva, Gódor Ervin, Rigó László, 
Sütő Tibor.

Köszönjük segítségüket!

A Kazinczy Ferencről elnevezett "Szép magyar be
széd" területi versenyen április 22-én Nagytarcsán, 
3 tanuló képviselte iskolánkat.
Kurucz Ágnes, Rondella Mihály, Zatureczki Ágnes

Az 1-3 helyezésből:
II. helyezett Rondella Mihály 5. z.
III. helyezett Zatureczki Ágnes 6. z.

Gratulálunk a szép eredményekhez.
A versenyre felkészítette a tanulókat: Magyar 

Mihályné igh., Visy Györgyné tanár-könyvtáros
Köszönjük segítő munkájukat.
A versenyzők utaztatását Kurucz János szülő 

vállalta.
Köszönjük a segítséget.

Igazgatóság

TISZTELT LEENDŐ 
ÜGYFELÜNK!

Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

BB AUTÓSISKOLA BT.
folyamatosan indítja gépjárművezetői tanfolyamait Aszódon. 

A tanfolyamokra a következő kategóriákban 
várjuk jelentkezésüket:
-  „SM" segédmotor 

-  „Ai" motorkerékpár 150 cm3-ig 
-  „A" motorkerékpár 150 cm3 fölött 

-  „B" személygépkocsi 
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez 

részletfizetési kedvezményt biztosítunk. 
DIÁKOKNAK AZ ELMÉLETI TANDÍJ 

50%-ÁT ELENGEDJÜK 
EXTRA SZOLGÁLTATÁS!

Hogy Önnek ne kelljen feleslegesen fáradnia:
A forgalmi vizsga kivételével, mely ,,B" kategória ese
tén Vácon, a többi kategóriánál Gödöllőn történik, az 

összes többi vizsga 
Aszódon kerül lebonyolításra.

Rutinvizsga minden kategóriában az aszódi tanpályán! 
Jelentkezés és részletes felvilágosítás: 

Aszódon a könyvesboltban: Kossuth L. u. 24.
Tel.: 06-20/413-208

vagy Farkas László oktatónál Aszód, Petőfi u. 14.
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M ajális az aszódi lakótelepen
Egy áprilisi vasárnap egy pár tenni akaró ember 

elhatározta, hogy a lakótelepen jó volna megren
dezni egy majálist. Az elhatározást tett követte, és 
ezek az emberek elkezdtek szponzorok után nézni. 
Elmondták a város polgármesterének, aki nagyon 
örült a kezdeményezésnek és maximális támoga
tásról biztosította a rendezőket.

Meglepő volt tapasztalni, hogy e nemes cél érde
kében hány ember mozdult meg, vállalkozók, bér
ből és fizetésből élők, de egyszerű nyugdíjasok is, 
mindenki azért, hogy e kezdeményezés jól sikerüljön.

Felbolydult a lakótelep, és mindenki erről be
szélt. Volt aki lelkesen, de természetesen, mint 
mindig, voltak ellendrukkerek is. Hála istennek, 
nem ezeknek lett igazuk. Itt szeretném rögtön le
szögezni, hogy nem csak a lakótelepnek rendeztük, 
de az egész városhoz nem volt meg a kellő anyagi 
fedezetünk, viszont a jövőben úgy kell majd gon
dolkozni, aki vagy akik folytatni kívánják e nemes 
kezdeményezést, hogy ez városi szintű legyen.

Még az időjárás is nekünk kedvezett és kegyeibe 
fogadott bennünket. Napsütésre és igen meleg nap
ra ébredtünk április 30-án, a majálisunk napján.

Mint minden első kezdet, nehéz. Mi is elszámí
tottuk magunkat, mikor a megnyitó beszédet 9.00 
órára terveztük. Ma már tudjuk, hibáztunk, de ru
galmas volt a polgármester, és kérésünkre egy órá
val elhalasztottuk a megnyitót. Lehet, hogy a köz
ben bekapcsolt hangfalak, amiből szólt a zene, vagy 
főrendezőnk mikrofonba mondott felhívása megtet
te a kellő hatást, mert fél tíz után meglódultak a 
kíváncsiskodók. Jöttek a szülők a gyerekekkel. És 
itt ért az első kellemes meglepetés, mikor a szülő 
megjelent gyermekével, vagy egyedül jövő gyerek, 
egy banánt kapott. Látni kellett volna azokat a 
csodálkozó gyerekarcokat, vagy szülőt, hogy a mai 
világban ilyen is létezik. Mindez nem jöhetett volna 
létre, ha két zöldséges szponzorunk nem támogat: 
Sóvári József és Szűcs Tibor.

A polgármesteri megnyitó után kezdődtek a ver
senyek, ami a következő számokból tevődött össze:

Akadályfutás:

Lepényevés:
Kötélhúzás:

Célba dobás: 
Főzőverseny: 
Rajzverseny:

lányok 3 fő 
fiúk 11 fő 
6 fő
lány csapat
fiú csapat felnőttekkel megerősítve 
30 fő
vegyesen lányok-fiúk 20 fő 
2 pár és 1 fő
amit a megnyitó után közszemlére 
kitettünk és úgy lehetett rá 
szavazni.

Kosárlabda dobás -  vegyesen lányok-fiúk -  mint
egy 30 fő, de felnőtt is indulhatott versenyen kívül. 

Tenisz páros verseny felnőtteknek 3 pár.
A győztesek mindenhol értékes ajándékokat kap

tak, amit megköszönünk szponzoraiknak.

A versenyek győztesei:
Akadályverseny:
Lányok 1. hely Majoros Hajnalka

2. hely Balogh Brigitta
3. hely Kun Bea

Fiúk 1. hely: Majoros Péter
2. hely: Horváth Ferenc
3. hely: Horváth János

Jutalmuk pólók és könyv. A díjat átadta: Füleki 
Tiborné szponzor

Lepényevésnél minden résztvevő csokoládét, 
üdítőt, vattacukrot, és fagylaltjegyet kapott. Ezeket 
szponzoraink biztosították, név szerint: Marosi Ist
vánná, Füleki Tiborné, Papp Árpád. Köszönet nekik.

Kötélhúzás: Nagy harc alakult ki a lányok és a 
fiúk között, hogy ki lesz a győztes. Természetesen 
felnőtt segítség után a nagyon lelkes lánycsapat 
győzött.
1. helyezett lány csapat
2. helyezett fiú csapat

Minden résztvevő csokoládét és narancsot kapott 
Éliás József főrendezőtől.

Célba dobás:
1. helyezett Bányánszki Gábor
2. helyezett Ábrahám László
3. helyezett Ecker Dániel
A díjakat (póló és könyv) Füleki Tiborné szpon
zor adta át.

Főzőverseny: itt nagyon őszintén el kell monda
ni, hogy jobban is sikerülhetett volna, mert kevés 
volt a benevező, viszont amit főztek, azt a Gundel 
étteremben is felszolgálhatták volna.

A három tagú zsűri úgy döntött, hogy csak első 
helyet ad ki, így minden versenyző egy értékes sza
kácskönyvet kapott. A díjat Juhász József (Cérna) 
adta át.

A zsűri tagjai: Bagó Erzsébet, Füleki Tiborné, Ju
hász József

Ezután a főzőverseny résztvevői kiosztották főzt- 
jüket, amit jó étvággyal a kedves vendégek elfo
gyasztottak.

Rajzverseny: köszönettel tartozunk a 2. sz. Ál
talános Iskola vezetésének, hogy részünkre bizto
sították a rajzokat.
1. helyezett: Maksa Andrea

Lajtos Annamária 4. o. tanulók
2. helyezett: Farkas József 3. o. tanuló
3. helyezett: Sápi Katalin

A díjakat az iskola igazgatónője, Jenei Lászlóné 
iskolagyűlés keretében adja át. Díjak: pólók és 
könyv.
Kosárlabda dobás: 1. helyezett Pallagi Zsolt

2. helyezett: Mayer Viktor
3. helyezett: Horváth Sándor
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A díjakat Füleki Tiborné szponzor adta át. Sap
ka és könyv volt a jutalom.
Páros teniszverseny felnőtteknek:
1. helyezett Molnár László

Tukora Miklós 1-1 üveg pezsgő
2. helyezett Bagyal István

Turányi István 1-1 üveg pezsgő
3. helyezett Huszár Mihály

Kiss Viktor 1 üveg Tini pezsgő 
A díjat Éliás József főrendező adta át. 
Köszönettel tartozunk minden egyes szponzor

nak, hogy ezeket az értékes díjakat ki tudtuk adni.
Szeretnénk köszönetét mondani először is a Pol

gármesteri Hivatalnak, akik mindenben mellénk 
álltak és támogattak bennünket, valamint a GA- 
MESZ vezetőjének.

Továbbá a váci és aszódi ezred parancsnokának, 
akik az első szóra segítségünkre siettek.

Megköszönjük a Fiúnevelő Intéze igazgatójának 
azt a támogatását, hogy kérésünkre a talaj- 
egyengetéshez erőgépet biztosított.

Köszönjük a 2. sz. Általános Iskola igazgatónő
jének, hogy tanítványait mozgósította erre a napra.

Köszönettel tartozunk a kenyérgyár vezetésének, 
hogy támogattak bennünket.

De mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs 
mögöttünk egy mindenre elszánt vállalkozói és 
egyéni csoport, akik felkaroltak és buzdítottak ben
nünket a munka továbbviteléhez.

Felsorolni is nehéz, de a tisztesség is így kívánja: 
Füleki Tiborné (Mini presszó tulajdonos), Juhász 

Attiláné (könyvesbolt), Bangó Istvánná (virágbolt), 
Sóvári Józsefné (zöldséges), Major Lászlóné (vállal
kozó), Pásztoráé Braun Julianna (vállalkozó), Ma
ros Istvánné (vállalkozó), Kanizsár László (vállal-

£«:•»•» »; *  •» ». »c •» •» »  «  •» »: w  •» »  »: «  •» •» x< »: •» •» »; »»íj

ALKUDNI KÖTELEZŐ!
í *

Kiárusítás a
F p  rrnmt* nhan ikáriái

\ Értesítjük városunk lakosságát, hogy a ii
FERROMECHANIKA IPARI {

* SZÖVETKEZET 1995. június 17-én, *
l szombaton 8-12 óráig a raktáron *

maradt (ép és sérült) bútorait és 
t hulladék anyagait
* kedvezményes áron KIÁRUSÍTJA. \
* Az árusítás helye: l

Ferromechanika belső udvaraí í

l Látogasson el hozzánk, )
* és alkudjon! Megéri! *
t Chugyik János
« Ferromechanika lp. Szöv. s
* elnöke

kozó), Varga Márton (sörpatika társtulajdonosa), 
Remenár József (bedolgozó), Franka László (vállal
kozó), Szamosvölgyi István (vállalkozó -  külön 
munkát is végzett!), Szovics Pál (vállalkozó), Kó
mámé Jancsek Magdolna (vállalkozó), Szűcs Tibor 
(zöldséges)

De nagy tisztelettel kell beszélni mindazon nyug
díjas és magánszemélyekről, akik segítettek:

Körösi Józsi bácsi, Juhász József (Cérna), Kádár 
András, Hidasi László, Szászi Istvánné, Gubó Lász
ló, Farkas Gábor, Farkas István, Barát István, 
Adám Tibor, Szécsi Jenő, Kárász László, Keresztes 
György külön munkát is vállalt, Mihalik József, Ko
csis Mihály, Geizer György

De ne feledkezzünk meg azokról, akik nem kí
mélték fáradságukat, szaladgáltak a szponzorok 
után, tervezték a plakátokat, takarították a tere
pet, ahol majd a majális lesz. Közben versenybírók 
voltak illetve kiszolgálták a nagyérdeműt, a tisztelt 
gyerekeket és felnőtteket, egyszóval a közönséget.

Éliás József (főrendező), Székely József, Kiss Gá
bor, Batta László, Virág György, Hidasi László, Mi
halik József, Tolmácsi János, Jelencsik István, Far
kas Gábor, Szécsi Jenő, Farkas István, Adám Tibor, 
Tenke József, Bükki Gábor, Budai János, Kiss Ist
ván.

A majális problémamentesen befejeződött, ezért 
köszönettel tartozunk minden kedves vendégünk
nek. Mi szervezők úgy gondoltuk, hogy ebben a 
rohanó világban nem árt, ha kicsit kikapcsolódunk, 
és megismerjük egymás gondjait, problémáit, vala
mint barátságokat kötünk.

A rendezőség nevében

Bán J ó zse f  
főrendező

Új 120 literes  v illan yb oy ler  eladó!

Érdeklődni lehet: DOBÁK SÁNDOR 
2173 Kartal, Béke u. 79.

K eresek  szovjet  
KSC-M kazán  végelem et!

D obák Sándor  
2173 K artal, B éke u. 79.

BORGYÜJTÖK FIGYELEM!
100 palack (7 dl-es) különböző minőségi bor, 

20-25 éves, egy tételben eladó.
Érd.: Juhász József Aszód, Falujárók útja 5/5.

E gytonnás csu k ott V olk sw agenn el 
ren delkezem , á ru szá llítá st vállalok . 

Érd.: Ju h ász  József, Aszód, 
F alujárók útja  5/5.

•» •» »: »: •» »: »: •» »• »:
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HÉTSZER NYOLC 
-  AZ MENNYI?

E gy rövid  m egtörtén t élm ényem et sze 
retném  m egosztan i a T iszte lt O lvasóval. A 
történ et h e ly sz ín e  a F. I. sportpálya  m el
le tt i rész. Ideje kb. 15-18 évvel eze lő tt. S ze
rep lő i három  analfab éta  c igán yszárm azá
sú  n övendék . A  n ev ek et azért m ellőzöm , 
n eh ogy  valak i v é le tlen ü l is  m agára véve  
m egsértődjön. Inkább szám okat használok.

Szeptem berben  történ t. Az egyes szám ú  
n öven d ék  k érd ezte  a kettesszám ú tó l. -  
U gye h étszer  n yo lc  az tizennyolc? A k ettes  
szám ú válaszolta: -  Nem . Te buta vagy. 
T udhatnád, hogy h étszer  nyolc, az h u szon 
nyolc. -  E zen összev ita tk oztak . Arra jö tt a 
harm adik  növendék , aki a legokosabb  h í
rében  állt az  analfabéta  csoportban . N ö
ven d ék társa i fe ln éztek  rá. M agasnövésű , 
izom zata fejlett, v iszon y lag  ápolt. V állait 
len g etv e  k öze led ett. A k ét v itatkozó  felk ér 
te  v itá juk  e ld ön tésére . A hárm as szám ú fö 
lén y esen  vég ig n ézett a k ét v itatkozón  és  
kijelen tette: -  M indketten  buták  vagytok! 
Igazán tudhatnátok , h ogy  h étszer  nyolc, 
az negyvennyolc .

A „kioktatás" után b illegő  vállakk al to 
vábbm ent. A k ét k iok ta to tt tovább v ita t
k ozott azon, h ogy  m ely ikük  a butább.

Ez a k is történ et m ostanában sokszor  
eszem be ju t. N em  azért, m ert a m últat k í
vánom  m agam ban fe lid ézn i, hanem  azért, 
m ert akaratom  e llen ére  -  a hétköznapok  
je len  tö rtén ése i -  fron tá lisan  ü tk öztetn ek  
hason ló  esetek k el...

K aáli N agy Kálm án ny. t.

UDVARSZÉPÍTÉS A 
CSENGEY ÚTI ISKOLÁBAN

Az egyik szeles szombat délelőtt a Csengey úti 
iskola játszóudvarán társadalmi munkára jöttek ösz- 
sze szülők, nevelők és kisdiákok. A jó hangulatú 
munkával egy kedves pihenőrészt sikerült kialakí
tani az udvar egyik szögletében.

Ezúton köszönjük meg Sándor János, Haraszti 
Csaba, Kerényi Normann, Fónagy Ernő, Kazi Zol
tán és Kerényi Normanná szülőknek, Sándor Zoltán 
4. a osztályos kisdiáknak, valamint Király Gabri
ella és Baranyi Márta tanítónőknek önzetlen mun
kájukat.

Bizonyára minden diák örömmel vette birtokába 
a farönkökből kialakított pihenőrészt. Reméljük, sok 
hasonló kezdeményezéssel tovább szépül az iskola 
udvara.

1. z  osztály

SZÓT ÉRDEMEL
Idő: 1995. április utolsó vasárnapja, ragyogó 

napsütés, nyárias idő
Hely: Lakótelep, Surányi-domb (teniszpálya) 

játszótér, sportpálya.
Ide hívott egy plakát áprilisi majálisra.
Mondhatná bárki, hogy nincs ebben semmi 

különös, hiszen hasonló jellegű rendezvények 
máshol is, máskor is vannak. Amiért mégis más 
volt ez, mint a többi, az az, hogy ezt nem az 
ezzel "hivatalból" foglalkozó intézmények ren
dezték, hanem néhány lelkes ember (civil), akik 
vissza szerették volna hozni a régi majálisok 
hangulatát.

Támogatókat kerestek és találtak.
így jött létre ez az igazán jó hangulatú nap. 

Nem volt körhinta, céllövölde, dodzsem, de volt 
lepényevés, akadályfutás, célbadobás, tenisz, 
kötélhúzás és főzőverseny.

Ezek résztvevői elsősorban a gyerekek voltak 
(kivéve a teniszt és a főzőversenyt), akik szinte 
kivétel nélkül nyertek valami apróságot, és él
vezték a vetélkedést.

Néha még a vállalkozóbb szellemű felnőttek 
is beszálltak egy-egy versenyszámba (lásd: kö
télhúzás, kosárlabdadobás)

A főzőversenyben három csapat vetélkedett, 
az eredményt pedig a közönség értékelte -  azaz 
jóízűen elfogyasztotta.

Senki nem volt ideges, senki nem kapkodott.
Egy csomó ember dolgozott egész nap a ver

senyszámok lebonyolításában, az eredményhir
detésben. Tették ezt jókedvűen, szívesen. Fizet
ségük a gyerekek öröme, és az általános jó han
gulat volt. Még az ég is jó szemmel tekintett le 
rájuk, hiszen egész tavasszal ez volt a legme
legebb vasárnap.

Köszönet a főrendezőnek (Éliás József) és csa
patának, valamint a támogatóknak.

Kívánjuk, hogy még sok hasonló majálisban 
legyen részünk.

B u zásin é  S zen tiván y i Aliz

V_________________________________________y
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Ismét Kamarateátrum
Kedves Olvasó! Elérkezettnek látszik az idő, ami

kor is a mély, s egyesek számára sokatmondó hall
gatásból végre a felszínre merészkedtünk. Itt a kí
nálkozó alkalom, hogy oly sok szünet után ismétel
ten hallassunk magunkról.

Hogy a csend fátyla mögött mi történt?
1994. dec. 27. Kartal Művelődési Ház, 17.00 óra 

Molnár Ferenc: Az Ibolya; 19.00 óra Molnár Ferenc: 
Játék a kastélyban előadások. Aztán még ezen a 
napon 22.00 órakor évzáró társulati ülés.

Itt két ember, a csoport addigi politikájának, ar
culatának két meghatározó személyisége lemond 
vállalt tisztségéről. Magyar Zoltán művészeti veze
tő, kilépve a társulatból, Barabás Tamásra hagyomá
nyozza tisztségét. Asztalos Tamás csoportvezető László 
Ferencet kéri fel a csoport további vezetésére.

Az ezt követő időszakban több felkérésnek, ven
dégszereplésnek tettünk eleget. Közben február 23- 
án a csoport négy lelkes tagjának (Aranyos Péter, 
Barabás Tamás, Győrfi János, Sziráki Béla) mun
kája nyomán bemutatásra kerül Harold Pintér: 
Étellift című darabja. Természetesen kerestünk 
más új darabokat is, olyanokat, melyekben a cso
port összes tagjának tudunk munkát biztosítani.

Majd elérkezett az idő, mikor is kedves kötele
zettségünknek tettünk eleget, miszerint egy nyolc 
napos erdélyi turnén vettünk részt. Hogy ide ismét 
eljutott a csoport, elsődlegesen az aszódi önkor
mányzat képviselőinek illetve a polgármester úr
nak jár köszönetünk, akik lehetővé tették szá
munkra, hogy a felmerült buszköltség (120.000 Ft) 
tetemes részét (100.000 Ft) az általuk biztosított 
forrásból fedezhettük. Köszönet érte.

Ez a turné a csoport valamennyi jelenlevő tagjá
ban mély nyomokat hagyott. Páran, ki az út élmé
nyei hatására, ki más egyéb elhatározásból, elhagy
ták társulatunkat. Viszont örömmel és büszkén je
lenthetem, hogy többen jelezték abbéli szándéku
kat, miszerint a Kamarateátrum tagsága közé kí
vánnak tartozni.

De lépjünk tovább! Bizonyára kíványcsiak rá, 
hogy lesz-e tovább? Hogyan, hol, mit szeretnénk 
csinálni?

Nos a kérdés jogos, a válasz nem olyan egyszerű. 
Először is a fő kérdés sokáig az volt, hogy hol? 
Ebben a kérdésben egyhangú a társulat véleménye. 
Egyenlőre a levelezési címünk megegyezik a kartali 
Műv. Ház címével. Ám továbbra is keressük annak 
lehetőségét, hogy mi módon tehetnénk szert olyan 
próba — illetve előadóteremre — amit a társulat a 
magáénak vallhat, ahol a próbaterv, próbarend 
nem zavarja más csoport, csoportok életét, munká
ját. Úgy tűnik, útkeresésünk lassan célba ér. Ezt 
látszik bizonyítani az is, hogy a készülő három új 
darab egyikének próbáit már itt, a Fiúnevelő Intézet 
volt szakszervezeti helységében kezdtük el próbálni.

Hogy hogyan képzeltük el a fennmaradásunkat? 
Több alternatíva is felmerült. Mindenek felett elő

ször is a tagság megállapodott abban, hogy önálló 
jogi személy kíván lenni. Júniustól tagdíjat fogunk 
fizetni, amit a készülő darabok kiállítására kívá
nunk fordítani. Továbbra is szeretnénk használni 
a pályázatok adta lehetőségeket, és természetesen 
nagy köszönettel veszünk minden anyagi és más 
segítséget, támogatást, melyet eddig is, és reméljük 
ezután is megkap csoportunk.

Természetesen beszéltünk még több lehetőségről 
is, ám ezeket alaposan meg kell vizsgálni, fel kell 
mérni, és csak ezután lehet érdembeli döntéseket 
hozni.

A végére hagytam a legizgalmasabb kérdést, bár 
már érintőlegesen említettem, hogy mit szeretnénk 
csinálni?

Először is szeretnénk erőnkhöz, energiánkhoz és 
lehetőségeinkhez mérten minden részünkről érkező 
meghívásnak, felkérésnek eleget tenni.

Erre rögtön jó alkalom adódott. A Fesztivál meg
nyitójának előestéjén, augusztus 17-én este 20 órai 
kezdettel a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Mű
velődési Ház meghívásának eleget téve szeretnénk 
bemutatni Ászodon is Harold Pintér: Étellift című 
darabját. Hogy mindez sikerül-e, csak azon múlik, 
hogy Aranyos Péter állapota lehetővé teszi, vagy 
sem.

Aztán, mint ahogy azt fent említettem, három új 
darab próbáit kezdtük, kezdjük meg. Hogy mi ez a 
három darab? Egyenlőre maradjon műhelytitok. 
Annyit azonban elárulhatok, hogy a premierek, 
amennyiben rajtunk kívülálló okok meg nem hiú
sítják elképzeléseinket, a késő őszi illetve téli idő
szakban lesznek.

A Kamarateátrum aktuális névsora a következő:
Aranyos Péter 
Barabás Tamás 
Budai András 
Dúzs Márta 
Füleki Henrietta 
Győrfi János 
Hajdú Szilvia 
Katona Lászlóné 
Kiss Judit 
László Ferenc

Módos Tibor 
Nyemecz Ildikó 
Odler Zsolt 
Péter Balázs 
Rehorovszki Krisztina 
Sóvári Péter 
Sziráki Béla 
Sziráki Renáta 
Tóth Andrea 
Tóth Attila

Nos, röviden ennyi a „volt", és az elképzeléseink 
szerinti ,,lesz" a Kamarateátrum társulatának éle
tében. Én, személy szerint mindent megteszek 
azért, hogy vágyaink, elképzeléseink valóra válja
nak, és úgy gondolom, ezzel a csoport valamennyi 
tagja így van.

Tudom, hogy még ez is kevés, ám úgy gondolom, 
hogy az Önök segítségével, együttérző támogatá
sukkal csoportunknak sikerül ismételten bebizo
nyítani, hogy nem felesleges, amit csinálunk, és 
hogy van létjogosultságunk ezen a sárgolyón.

L ászló F eren c  
K am aratetrum  vezető
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1995. 04. 04 -  1995. 04. 11.
A KAMARATEÁTRUM vendégszereplése Erdélyben

Erdélyről nekem mindig Dinnyés József daltulaj
donos frappáns meghatározása jut eszembe: "A 
szomszéd átmegy a szomszédba, és most ugyanott 
van!" Igazából ez a mondás mostanra ért be, ugyan
is meglepve tapasztaltuk, hogy Erdély pontosan 
azokkal a problémákkal küzd, mint itthon mi. Ki
nek hol lesz állása, ha lesz; mit privatizálnak; mire 
költse az ember azt a kevéske pénzét? A fiatalok 
kilátástalan jövőről beszélnek, de leülhetnek Szé
kelyudvarhelyen a televízió elé, és megnézhetik a 
labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjét. Szóval 
van kitekintésük a világra, s talán ennek köszön
hetően változott csoportunk vendégjátékának súlya 
is: már nem az egyedüli hírhozók voltunk, hanem 
csupán egy színtársulat, amelynek bizonyítania 
kellett, hogy értékes, szórakoztató előadásokra ké
pes. Akárcsak itthon! S valljuk be, azért ez sem 
kevés.

De vegyük sorra az eseményeket!
Elindulás, némi utazgatás, román határról hátra 

arc Debrecenbe, ott séta (megjegyzem, hogy kitűnő 
a debreceni művelődési ház programja!), újabb ne
kirugaszkodás, határon váratlan átjutás, örömmá
mor. Első benyomások: olcsó üzemanyag és drága 
kávé. Aztán mentünk, mendegéltünk, majd megér
keztünk Székelyudvarhelyre hajnali háromkor. 
Buszban alvás, ehelyett néhányaknak lelépés; ez 
legkínosabbnak Aranyos Péternek sikerült: úgy lé
pett le egy gödörbe, hogy ugrott... az ÉTELLIFT 
valamennyi előadása. Lábtörés, hazautazás (Dacia 
mentővel), később sikeres hazai műtét. Petinek in
nen is jobbul ást!

Reggel szálláskeresés, majd rövid séták a „Tigur 
Mares" partján (lásd Sóvári Péter), esténként elő
adások nulla fok körüli színpadon. Tapsok, gratu
lációk, helyi kábeltévé-felvétel -  amely esetleg még 
ide is eljuthat.

07-én reggel búcsúzás, átkelés a Havasokon (szó 
szerint), légnyomáskülönbség, elveszett az Eric 
Clapton kazettám. Békás-szoros fantasztikus él
mény, mindenkinek ajánlva, akiben még él némi 
romantika és kalandvágy! Este Nyárádszereda. El
osztás után emlékek felelevenítése vagy újak gyűj
tése, később esetleg alvás. Itt külön köszönet Sőregi 
János buszsofőrnek, amiért nem horkol! Két fan
tasztikus este, jéghideg színpaddal, kabátban vi- 
háncoló közönséggel (ez is megvan videón), éjszakai 
"Játék a kastélyban" Havadon, lakodalmas kalács 
+ bor + pálinka. A presszóban felülmúlhatatlanul 
pocsék csokoládé.

Másnap látogatás Marosvásárhelyen: hószaka
dás, előadáson az "Ibolya" jégvirágos változata, csú
szás és egyéb rossz emlékek.

Hazafelé minden simán ment, Szilágyi Ramóna 
vásárolt ugyan valami játékot, amellyel majdnem 
sikerült az őrületbe kergetnie, de megúsztam. Sze
rencsére Tóth Attilát nem érte semmilyen baleset 
(nem is kell mindenből hagyományt csinálni), így 
délután Kartalon lepakolás, s mindenki ment haza.

Előfordulhat, hogy néhányan botránykrónikát 
vártak tőlem (vagy éppen bárkitől, aki ír erről az 
útról), nekik csak annyit: ami belül történik, az a 
csoportunk magánügye, s minden pletyka ellenére 
Önök, Tisztelt Olvasó- és Színházlátogató Közönség 
elégedjenek meg az előadásainkkal, mert azért job
ban szeretünk előadásokat csinálni, mint veszeked
ni; vagy legalábbis majdnem jobban! Legközelebb 
például augusztus 17-én este, mikoris hosszú idő 
után először (de nem utoljára) ismét Aszódon lép 
fel társulatunk!

Remélem nem. untattam Önöket túlzottan, tisz
telettel:

B arabás Tamás

ELLESETT PERCEK
Május 13-án a reggeli órákban Aszód egyik vé

gén egy zöldségárust láttam az utcán (téren) ko
csiból árulni.

Hát ez aztán a fekete gazdaság!?
Ismerősöm vásárolt nála, és mondta, hogy 

ugyanannyiért árul, mint a szomszéd zöldséges. 
Beszélgetésünk alatt megláttam a zöldségbolt tu
lajdonosát, aki rosszallóan szemügyre vette a ve- 
télytársát. Néhány perc múlva kocsival megjelent 
egy fiatalember, aki a "feketéző" zöldségest és 
kocsiját mindkét oldalról, hogy a rendszám is jól 
látszódjon, lefotózta. Kocsijába ült, majd -  mi úgy 
mondjuk -  lement a faluba.

Talán három perc telt el, amikor is megjelent 
a rendőrség egyik autója. A rendőr odament az 
árushoz. Gondolom, kért valamiféle igazolást. A

zöldséges két darab papírt vett elő -  hogy mi volt 
rajta, azt nem tudhatom -  a rendőr megnézte, 
majd visszaadta és elköszönt. Az árus pedig to
vább árult.

Az élelmiszer bolt előtt is volt több árus, nyug
díjasok, akik néhány szál zöldséget árultak, hogy 
így egészítsék ki kevés jövedelmüket. Őket nem 
igazoltatták, vagy hozzájuk nem is "hívták"?

Számomra több dolog is érthetetlen ebben az 
ügyben. Miért nem merünk egyenesen a vetély- 
társaknak szólni, megkérdezni tőle, hogy van 
vagy nincs engedélye. A fotózás lehet, hogy bizo
nyíték, de lehet, hogy nem. A rendőrség gyorsab
ban kijött, mint egy közbotrányos esetben, és nem 
véletlenszerűen, hanem céltudatosan.

Hogy mi lett az ügy vége, nem tudom. Minden 
esetre 10 percben ennyit láttam.

ÉLJ.
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!ASZ>Ó‘.T> fT S Z ‘11‘VBLL '95.: ‘Bemutató és vásár
1995. augusztus 18-20. között megrendezésre kerülő, már hagyományos 

ASZÓD FESZTIVÁL keretei között tervezzük megrendezni a 
GALGA-VIDÉK ÉS KÖRNYÉKE

ELSŐ MEZŐGAZDASÁGI-TERMÉK BEMUTATÓJÁT ÉS VÁSÁRÁT
A Galga-vidék természetes gazdasági és földrajzi egységet képez, és ezért szeretnénk bemutatni a fesztivál

látogatóinak és az ország nyilvánosságának 
az e tájon élő emberek szorgalmát és tehetségét.

A KIÁLLÍTÁS HELYE:
Aszód 1. számú Általános Iskola tornacsarnoka, Cím: Csengey út 30. Tel.: Aszód 44

A KIÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
Tervezett megnyitás 1995. augusztus 19-én 10 óra. Tervezett zárás: augusztus 20-án 18 órakor

A KIÁLLÍTÁS TÉMAKÖREI:
1. NÖVÉNYTERMESZTÉS, KERTÉSZET

Bemutatható a vidékünkön termesztett bármely szántóföldi növény fémládában vagy annak a termése
2. Gyümölcstermesztés

Bemutatható a vidékünkön termesztett bármely gyümölcs -  fajtánként 2-2 rekesz
3. Kertészeti kultúrák

Bemutatható a vidékünkön termesztett bármely fólia alatt termesztett növény földládában vagy termése
4. Virágtermesztés

Bemutatható bármely cserepes és vágott virág a rendezőkkel egyeztetett mennyiségben
5. Növény kuriózumok

Bemutatható a vidékünkön termesztett bármely növény földládában vagy termése.
(pl. 1 db 4-5 kilós karalábé, tök stb.)

6. Technológia
A növénytermesztéshez és állattenyésztéshez szükséges technológiák 
(pl. növényvédelmi szerek, eszközök, takarmányok stb.)

II. GÉPEK, SZERSZÁMOK
1. Kiskerti gépek

Bemutatható a vidékünkön használt bármely mezőgazdasági kisgép, (barkács is) vagy eszköz. 
Növénytermesztési és állattartási berendezések.

2. Nagygépek
Igény esetén a mezőgazdasági művelést segítő gépek, gépkapcsolatok bemutatása.

III. ÉLELMISZERTERMELÉS
Bemutatható a vidékünkön előállított bármely növényi és állati eredetű élelmiszer, amely elviseli 
a kiállítás klímáját (pl. bor, konzerv, savanyúság, tészta stb.)

IV. EGYÉB
1. Vadgazdálkodás

Bemutatható a vidékünkön működő vadásztársaságok trófeái.
2. Népművészet

Bemutatható a vidékünkön készített bármely népművészeti termék
3. Gazdasági informatika

Bemutatásra kerül: mezőgazdasági adatbázisok. Országos és nemzetközi információs rendszerek.
4. Biztonságtechnika

Bemutatásra kerül: távfelügyeleti rendszerek, betörés-jelzők, tűzjelzők, távhőmérők

RENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Résztvevők feladatai: A kiállítandó termékeket és árukat a helyszínre, illetve elszállítani 
A kiállítás rendezői vállalják:

-  Minden tárgyat és terméket ismertetővel látnak el a kiállító útmutatása alapján.
-  A kiállítók saját reklámaikat szabadon használhatják
-  A bemutatott tárgyak és termékek őrzéséről gondoskodnak
-  A kiállítóknak a propaganda lehetőséget biztosítják
-  Szponzori díj fizetés esetén lehetőséget teremtenek a kiállított tárgyak, eszközök árusítására is. A szponzori 

díjak (1000-10.000 Ft) az Aszódért Alapítvány javára történnek!
A résztvevők kérdéseit várja:

Pachert Károly rendező Tel./Fax: (28) 330-497 Aszód 146 Levél: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 80.

FESZTIVÁL SZERVEZŐBIZOTTSÁGA
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H ÍV O G A T Ó
J ú n iu s  9-én 17 órakor

a G ödöllői V árosi M úzeum ban

ÓCEÁNIA VILÁGA
IGNÁCZ FERENC  

GYŰJTEMÉNYÉNEK KIÁLLÍTÁSA

Megnyitja:
DR. KUBASSEK JÁNOS,

a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

Díszvendég:
IGNÁCZ FERENC gyűjtő Ausztráliából

Gödöllő lakói, de a szélesebb közönség előtt sem 
ismeretlen Ignácz Ferenc neve. Városunk szülötte, 
a világutazó, az Ausztrál Múzeum külső munka
társa Sidney-ben él. Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Pápua Új-Guineában és szinte az egész óceániai 
szigetvilágban tett már gyűjtőutakat. Óriási 
mennyiséget kitevő magángyűjteményét 1990-ben 
szülővárosának adományozta.

Az igen sokrétű -  állattani, néprajzi, szemléltető 
és könyvanyagot magába foglaló -  gyűjtemény első 
része 1990 és 1992 között érkezett meg a gödöllői 
Városi Múzeumba. Az ebből készült két kiállítást 
1992 tavaszán és 1993 második felében láthatta a 
nagyközönség. Ez év márciusában -  Vitray Tamás 
televíziós felhívása nyomán jelentős cégek támoga
tásával -  űjabb, rendkívül gazdag anyag érkezett 
haza Ausztráliából, mely június 9-től látható a Vá
rosi Múzeumban. Ízelítőt kaphatnak a látogatók 
Óceánia és Ausztrália növény- és állatvilágából, kü
lönböző népcsoportjainak tárgyi kultúrájából, nép
művészetéből, öltözködési és testdíszítési szokása
iból. Láthatnak hangszereket, ékszereket és szer
számokat, belelapozhatnak az ezekkel a távoli tá
jakkal foglalkozó szak- és ismeretterjesztő köny
vekbe, fotóalbumokba. A rendezvény díszvendége 
Ignácz Ferenc lesz, aki a megnyitó alkalmából ér
kezik haza Sidney-ből.

A kiállítás 1995. október 15-ig várja az érdeklő
dőket, a kiállított tárgyakról készült színes fotók 
és az anyagot bemutató színes katalógus később is 
kapható lesz a múzeumban.

J ú n iu s  11-én 19 órakor

a G ödöllői A grártudom ányi 
E gyetem  aulájában

A GÖDÖLLŐI 
SZIMFONIKUS ZENEKAR 

HANGVERSENYE
Vezényel: GÁL TAMAS 

Műsor:
M endelssohn: H ebridák -  n y itán y  

Csajkovszkij: D -dúr h eged ű versen y

Szólista:
SZECSÖDI FERENC h eged ű m ű vész  

Csajkovszkij: V. szim fón ia

A Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház júniusi 

ajánlata:
június 2. 18.00

június 3. 17.00 

június 9. 19.00

A Városi Nyugdíjas Szövetség^ 
alakuló ülése

A Zeneiskola növendékeinek 
évzáró hangversenye

Rock-est (Fellép a Machine 
Mouse együttes 
(Belépődíj: 200 Ft)

június 16. 18.00 Tinidiszkó (Belépődíj: 50 Ft)

június 17. 19.00 Bluesparty
(Fellépnek: Tengs-Lengs B.B, 
Wigyori és az Unicum 
B.B Cry és a Captured 
együttes) Belépődíj: 250 Ft

június 30. 18.00 Tinidiszkó
(Belépődíj: 50 Ft)

Kiadja a TYPOVENT Kft. 
Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 
Munkatársak: Búzás Mária, Laukó 

Józsefné, Sáhóné Bordás Éva, Gál Tibor, 
Kovács István


