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Aszód város önkormányzata képviselő-testülete ASZOD 
VÁROSÉRT kitüntetést adományozott Sztán István 

ezredesnek, helyőrségparancsnoknak
Sztán István ezredes 30 éve áll a haza védelmének szolgálatában. 

1978-ban került az aszódi helyőrségbe, 1989 óta a helyőrség parancsno
ka. Az elmúlt év májusában, a Magyar Honvédség napja alkalmából a Ma
gyar Köztársaság elnökétől a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti ke
resztje kitüntetésben részesült a beosztásában huzamos időn át végzett 
kiemelkedő munkája elismeréseként.

Sztán István igazi közéleti ember. Katonatisztként, helyőrségparancs
nokként és aszódi polgárként egyaránt a város meghatározó egyénisége.

Sz ív ó s , a változásokra, az újra nyitott és fogékony munkastílusának és 
vezetésének köszönhetően maradt Aszódon a helyőrség. Az ott dolgozó 
hivatásos tiszteket, polgári alkalmazottakat és családjaikat a megfelelő 
emberi környezet és lakáskörülmények megteremtésével igyekezett hely
ben letelepíteni. A Régész úti lakótelep kialakítása, környezetének rende
zése, a terület folyamatos ápolása, rendben tartása is az ezredes igé
nyességére utal.

Nyitottságát és közéleti érzékenységét mutatja a katonai eskük városi 
eseménnyé válása, az első katonai búcsú megszervezése a fesztivál té
ren. Önzetlensége és segitőkészsége révén a helyőrség a város intézmé
nyei számára nyitottá vált. Az általános iskolák a farsangi báljaikat, a kö
zépiskola pedig a szalagavató ünnepségeket rendezi a laktanyában. Se

gítséget nyújtott az ezredes a honvédelmi nevelésben, a különböző lőgya- 
korlatok és bemutatók, valamint a püspökszilágyi kiképzőbázison tartott 
táborok szervezésével.

Kötődése a városhoz, a Galga mentéhez példaértékű. Ezt a kötődést 
igyekszik erősíteni a helyőrség tiszti- és legénységi állományában is a ha
gyományápolás különböző színtereivel. Segítségével és támogatásával 
emlékezhetünk április 9-én a dicsőséges Tavaszi Hadjáratra, amikor is a 
Történelmi Lovasegyesület huszárjai Aszódra is ellátogatnak, s koszorút 
helyeznek el Miskolczy Sándor huszárkapitány sírjánál.

A helyőrséghez és a városhoz való kötődést erősíti a Régész úton felál
lított kopjafa is, amely azon hősi halált halt katonáknak állít emléket, akik 
aszódiak voltak, vagy itt teljesítettek szolgálatot, s haltak hősi halált szol
gálatteljesítés közben, hadifogságban vagy a fronton.

Az ezredes helyőrségparancsnokként megteremtette a laktanyában 
mindazon feltételeket, amelyek a tisztek és sorkatonák kulturált szórako
zását, művelődését, sportolását biztosítják, hozzájárulnak az egészséges 
lelki fejlődéshez. A laktanyában kialakított istentiszteleti terem is ezt szol
gálja.

Sztán István fogékony az ifjúság problémái iránt. A helyőrségbe bevo
nult fiatalok számára lehetőséget teremt különböző sportszakosztályok
ban való tevékenységre, évente sportnapot, mezei futóversenyt szervez, 
amelyen városunk fiataljai is részt vesznek. A városi gyermeknap a hely
őrség segítsége, a technikai, tárgyi feltételek biztosításai nélkül nehezen 
valósulna meg.

A helyőrség városunk mindennapi életének szerves szereplője. A hóel- 
takarításban, vízhiány esetén víz biztosításával segít, hozzájárul a min
dennapi létfeltételek, a zavartalan működés megteremtéséhez.

Sztán István 2 cikluson keresztül választott képviselőként dolgozott vá
rosunkban. Dinamikussága, szervezőkészsége és kapcsolatai révén sokat 
segített városunk feladatának ellátásában, nagyban hozzájárult városunk 
fejlődéséhez.

A város és a helyőrség kapcsolatainak ápolását, a helyőrség nyújtotta 
lehetőségek biztosítását a város polgárai számára mindig szem előtt tar
totta. A honvédség fenntartásában működő helyőrségi klub városunk mű
velődésének, kulturális életének is egyik színtere.

A testvérvárosi kapcsolatokat segítve, biztosította a püspökszilágyi bá
zist nemzetközi tábor megszervezéséhez, a teljes technikai háttérrel.

Sztán István ezredes egész tevékenységét, munkáját áthatja a város 
iránti tisztelet, az egészséges lokálpatriotizmus, önzetlensége, segítő
készsége, a problémát megoldó gondolkodása révén városunk tisztelet
ben álló polgára. Eddigi munkásságával beírta nevét városunk történelmé
be. Mint ahogy már a történelem része az évente megrendezésre kerülő 
Aszód Fesztivál is, amelyet idén ötödik alkalommal rendezünk meg.

Sztán István kezdeményezésére, az ő ötleteivel indult el az immár ha
gyományos rendezvénysorozat. A fesztivál szervezésében végzett mun
kája, a technikai feltételek megteremtése, támogatók megnyerése, mind
ezek ékes bizonyítékai önzetlen, a városért elkötelezett és tenni akaró 
magatartásának.

A kitüntetéssel Aszód város Önkormányzata az ezredes majd 20 éves 
városért végzett tevékenységét ismeri el.

Bagvin József
polgármester



2 ASZÓDI

Ezeréves a magyarországi iskola
(Történeti visszatekintés az új tanév kezdetén)

1996-ban nemcsak honfoglalásunk 1100. évfordulóját ünne
peljük, hanem a magyar iskolaügy 1000. évét is. Géza fejede
lem 996-ban alapította meg a Radla pap vezetésével hazánk
ba érkező bencés szerzetesek számára a Szent Márton-mo- 
nostort, amelyet már Szent István szentelt fel 1001-ben. Pan
nonhalmán indult meg Magyarországon az intézményesített 
oktatás. Innen nőtt ki és terebélyesedett tovább az egyházi ok
tatás sokszínű, de többségében a kor elvárásait messzemenő
en kiszolgáló, magas színvonalú rendszere. Itt alapozódott 
meg az a szellemi tudás, amely később hazánkat a művelt Eu
rópához emelte, innen indultak el azok a művelt személyisé
gek, akik tudásuk legjavát honi és külföldi tevékenységük so
rán kamatoztatták, országunk gazdasági és kulturális felemel
kedését szolgálták, hírnevét öregbítették.

A bencéseken túl más szerzetesrendek is alapítottak kolos
tori iskolákat, így megemlíthetjük a cisztercita, domonkos, fe
rences és premontrei kezdeményezéseket. Ezek az iskolák a 
szellemi nevelésen és képzésen túl gyakorlati (földművelés, ál
lattenyésztés, egyes kézműves ágak) ismereteket is tanítottak. 
Ezen iskolatípuson túl a püspöki székhelyeken, vármegyeköz
pontokban és nagyobb városokban szintén kiépültek sajátos 
iskolák, ilyenek voltak a székeskáptalani és a plébániai isko
lák. Ez utóbbiból váltak ki a városi iskolák, amelyek folyamato
san eltávolodtak az egyházi iskoláktól és önállóvá váltak. 
Az eddig említett iskolai képzés döntően az egyház igényeit 
elégítette ki, hiszen az iskolázottak jelentős része szerzetesi 
vagy világi egyházi szolgálatba lépett. Magyarországon csak a 
XII. század végétől, III. Béla uralkodásától (a királyi kancellária 
megalapítása) kezdve nő meg az igény a magasműveltségű 
világi emberek iránt, s ez ad lehetőséget arra is, hogy minél 
több hazánkfia a tanulmányait külföldi egyetemeken folytathas
sa. Az uralkodók környezetében egyre több magasan művelt 
világi személyiség is megjelenik a művelt egyháziak mellett. 
Ezt az igényt segíti a XIV. és XV. századi magyar egyetem 
alapítási kísérlet. Nagy Lajos király Pécsett, Zsigmond király 
Óbudán, Hunyadi Mátyás Pozsonyban alapít kérészéletű 
egyetemet. Valószínű, hogy tartós anyagi és szellemi háttér 
nem állt rendelkezésre s ezek a próbálkozások nem vezethet
tek eredményre. így az egyházi és világi értelmiség képzését 
továbbra is a külföldi egyetemek biztosították.

A XV. és XVI. század európai társadalmi és szellemi moz
galmai (huszitizmus, humanizmus, reformáció) döntő hatással 
voltak a hazai iskolákra is, hiszen folyamatosan háttérbe szo
rult a skolasztikus szemlélet, s folyamatosan előtérbe kerül a 
korszerű természettudományok oktatása, a polgári iskolarend
szer előkészítése s a XVII. században Magyarországon is fo
kozatosan kiépül a protestáns iskolarendszer (református, 
evangélikus), amely elősegíti az anyanyelvű népoktatás bein
dítását és elterjedését. Ebben a munkában nagyon sok neves 
személyiség kiemelkedő munkát vállalt. így a székely szárma
zású Apáczai Csere János, valamint néhány évet Sárospata
kon tanító cseh-morva pedagógus: Coménius. A katolikus egy
ház az iskolaügy területén tapasztalt térvesztése miatt határo
zott intézkedésekkel igyekszik meggyengült pozícióit erősíteni. 
Oláh Miklós esztergomi érsek letelepíti a jezsuitákat Nagy
szombatban és megalapozza a katolikus népoktatást. Páz
mány Péter esztergomi érsek tovább folytatja előde iskolapoli
tikáját, s ennek betetőzéseként Nagyszombaton 1635-ben 
egyetemet alapít (mely működése az utódintézményeken ke

resztül máig folyamatos). A XVIII. században, döntően a felvi
lágosodás hatására, Mária Terézia az 1777-es Ratio Educa- 
tionis (Oktatásügyi rendelet) szellemében igyekezett egységes 
szervezetbe rendezni, állami felügyelet alatt a hazai iskolákat, 
azok felekezeti jellegének, valamint feudális fenntartási mód
juknak megváltoztatása nélkül. A XIX. század legfontosabb 
változása a magyar iskolaügy területén, hogy a középszintű 
oktatás nyelve a század közepétől magyar lett. E korszaknak 
néhány kiváló iskoláját érdemes megemlíteni. Az országnak 
ekkor egy egyeteme van, az előzőekben már említett Pázmány 
Péter által alapított. Ez az intézmény 1777-ben Budára, majd 
1784-ben Pestre települ (a mai Eötvös Lóránd Tudomány- 
egyetem). Híres katolikus gimnáziumok: Pozsony, Győr, Kas
sa, Nagyvárad, Eger, Pécs, Szombathely, Szeged. Evangéli
kus líceumok: Sopron, Pozsony, Eperjes. Református kollégiu
mok: Sárospatak, Debrecen, Nagyenyed, Kecskemét, Miskolc, 
Pápa. A XIX. és a XX. század iskolaügyének modernizálásá
ban és továbbépítésében nagyon sok neves személyiség mun
kálkodott. Ezek közül csak két nevet említek: Eötvös József és 
Klebelsberg Kunó, mindketten koruk kiemelkedő oktatásüggyel 
foglalkozó miniszterei, akiknek köszönhetően a magyar iskola
ügy Európa élvonalába emelkedett. Ez a tény azzal is alátá
masztható, hogy Magyarországon minimálisra csökkent az 
analfabétizmus, az általános- és szakképzés közép- és felső 
szintje kiépült, döntően jól képzett fiatalok kerülnek ki a külön
böző oktatási intézményekből, akik nemcsak Magyarországon, 
de külföldön is megállják helyüket.

A XX. század végi Magyarországon, döntően a rendszervál
tás után, sokszínű iskolarendszer jött létre. (Állami-önkormány
zati, egyházi, alapítványi fenntartású.) Remélhetőleg minden 
tanulni vágyó fiatal- és felnőtt korú megtalálja a neki megfelelő 
általános- és szakképesítést nyújtó iskolát. így kibontakoztat
hatja tehetségét, egyéni ambícióit.

Amikor áttekintjük a magyar iskolaügy ezer évét, nem feled
kezhetünk meg lakóhelyünk, Aszód 1720-as évek táján alakult 
iskolájáról sem, amely neves középiskolává nőtte ki magát, hi
szen ennek az intézménynek a története is része a magyar is
kolaügy történetének. 125 éve (1871. nyarán) kezdték meg át
építését és emelet ráépítését az akkori aszódi gimnáziumnak, 
ahol 1835-38 között Petőfi Sándor is tanult (a mai Petőfi Múze
um épülete). 80 éve (1916. június 24-én) az 1915/16-os tanév 
végén tartották az aszódi főgimnáziumban az első érettségit. 
1996. májusában, a magyar oktatás kezdetének 1000. évfor
dulóján megkezdődött egy új gimnázium építése városunkban.

Az összeállítás az alábbi irodalom felhasználásával ké
szült:

1. Az ezeréves Pannonhalma Pax Tourist 1989. 79 p.
2. Kelemen Elemér: A magyar iskola ezer éve. História 1996.

5-6. szám 63-65 p.
3. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon

996-1777 között Akadémiai Kiadó 1981. 671 p.
4. Mészáros István: Középszintű iskoláink Kronológiája és

topográfiája 996-1948 Általánosan képző középiskolák.
Akadémiai Kiadó 1988. 367 p.

5. Mészáros István: Oskolák és iskolák. Tankönyvkiadó Bp.
1988. 321 p.

Koncz István
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Hogyan látja a polgármester?
Elgondolkodtató írást olvastam Kisvárosi politizálás címmel, Bilecz End

re közírótól. A kissé pesszimista lecsengésü cikk azt sugallja, hogy a mai 
körülmények között -  gazdasági függőség az államtól, személyi függőség a 
polgármestertől -  nem igazán működőképes az önkormányzati demokrá
cia. Mi a tapasztalata egy kisvárosi polgármesternek?

Erről beszélgetünk Bagyin Józseffel.

B.M.- Az előző rendszerben tanácselnök voltál Aszódon. Milyen változást 
hozott a rendszerváltás a vezető és a lakosságot képviselő testület 
munkakapcsolatában?

B.J.: A tanácstörvényben a végrehajtó-bizottság nem volt felelős a gazdál
kodásért. Az önkormányzati törvény megosztja a felelősséget: a gaz
dálkodásért a képviselő-testület felel, a törvényességért a polgármes
ter.
Ebből adódóan a képviselők sokkal komolyabban foglalkoznak a 
részletkérdésekkel, és sokkal kritikusabbak a Polgármesteri Hivatal 
munkájával szemben.

B.A/f.Az említett közíró szerint a kisvárosi polgármester “kakas a maga 
dombján', ugyanis a polgármester leválthatatlan, a képviselők laiku
sok.

B.J.: Számomra az a meghatározó a testületi munkánál, hogy nem állhat 
elő az a helyzet, melyben az egyik embernek mindig igaza van, az 
összes többinek sosincs. Ott, ahol a polgármester rátelepszik a testü
letre, csak idő kérdése, mikor robban ki a konfliktus. A másik eset -  
amikor a polgármester “zsebében tartja” valamiért a képviselőket -  
csak ott fordulhat elő, ahol a testület 3-5 tagú. Ahol ennél többen van
nak, ez képtelenség. Azonkívül a polgármester jogosítványai elég 
rendesen a testülettől függnek. Ha igaz az, hogy a polgármester min
dent megtehet, akkor a képviselő-testület alkalmatlan. S én szerintem 
az embereknek el kell gondolkodni azon, kiket választottak.

B.M.: Azért vannak olyan helyzetek, amikor egyszemélyben hoz döntést a 
polgármester.

B.J.: Így van. De az is más, ha ezek szándékosan olyan helyzetek, hogy a 
képviselő-testület ne tudjon állást foglalni, meg az is, hogy egyszer
egyszer fordul elő, hogy egyetlen képviselőt sem lehet telefonon elér
ni, s nem lehet egy percet sem várni. És az sem mindegy, hogy gyors
segély kiutalásáról van-e szó, vagy arról, mennyiért adjunk el egy ön- 
kormányzati vagyont.

B.M.: Nagyon sokféle, szakértelmet kívánó ügyekben kell a képviselőknek 
véleményt mondani, vagy dönteni. Lehet-e mindenhez érteni?

B.J.: A képviselői demokráciának az a lényege, hogy sok képviselői hely 
van, tehát kerülhet oda különböző érdeklődésű ember. Mondjuk egy 
óvónő véleménye óvodai kérdésekben valószínű, hogy egy más fog
lalkozású embert megnyugtat? Én, aki nem értek a szakmához, nyu
godtan elfogadhatom, használhatom a véleményét. Ha meg kételye
im vannak, kérdezek. Ahhoz, hogy a képviselő-testület dolgozni tud
jon, egy viszonylagos konszolidált munkahangulat kell. Ehhez meg 
kellenek apró kompromisszumok. Amik nem megalkuvások, csupán 
az ellenvélemény elviselése. Az élet nem tisztán vagy fehér vagy fe
kete.

B.M.. A Magyar Polgármesterek I. .Világtalálkozóján Kuncze Gábor, a rend
szerváltás legfontosabb törvényének nevezte az önkormányzati tör
vényt. Mit jelent az autonómia egy állandó forráshiánnyal küszködő, 
az állami támogatásra igencsak rászoruló településnek?

B.J.: A törvény, ami szabályozza a települések kötelező alapfeladatát, nem 
mondja meg milyen szinten kell azt ellátni. A demokráciában az is 
benne van, hogy az alapellátást működtethetem napi 24 órában vagy 
heti egy alkalommal is. A fejkvóta -  amit az állam ad -  ehhez hozzá
járul. A település a többi pénzét -  amit be tud szedni -  fordíthatja az 
alapellátásra is, meg másra is. Az a kérdés: mennyi a bevétele? A te
lepülések között nincs esélyegyenlőség. Ki van zárva, hogy mondjuk 
a csővári lakos ugyanolyan körülmények között éljen, mint a székes- 
fehérvári. Innentől kezdve nem is az a kérdés, mekkora az önállóság, 
vagy látszat önállóság-e? Hanem az, hogyan tudom megmagyarázni 
az én polgáromnak szegénységünket, a másik gazdagságához viszo
nyítva. Tehát nem látszat-önállóság ez, hanem inkább a települések 
pénzéhez igazított önállóság.

B.M.: Mi a különbség?
B.J.: Hiába van pénzed, ha nincs jogod megvalósitani az elképzeléseidet. 

A hatáskört sokkal nehezebb megkapni, mint a pénzt megszerezni 
hozzá.

B.M.: A polgármesterek világtalálkozóján te is részt vettél. Vannak-e közös 
gondok?

B.J.: Hát, persze: rengeteg jogosítványuk van és kevés pénzük -  mondja 
nevetve. Én a gazdasági szekció programjain voltam, Gödöllőn. Ezt 
nagyon célirányosan készitették elő a szervezők. A kollégák érezhet
ték, hogy a lehetőségek fontosabbak, mint a pénz.

B.M.: A külföldi magyar polgármestereket is foglalkoztatják hasonló problé
mák?

B.J.: A gyárak, üzemek letelepítésében a gazdasági környezet az alapve
tően meghatározó tényező. Gödöllőn sok olyan történt, amiből jól 
hasznosítható tapasztalatot lehetett gyűjteni. De én úgy gondolom, 
ennek a rendezvénynek nem is a szakmai része volt a legjelentősebb 
számukra. Inkább a határon túli magyarok újabb kapcsolódási lehető
ségére adott alkalmat, amit a nem magyarországi polgármesterek na
gyon jó néven vettek. Úgy érezték, Magyarország törődik velük.

B.M.: Gyakran elhangzik, hogy a viszonylag kedvező gazdasági környezet 
ellenére sem jönnek Aszódra a befektetők. Nem kellene a várost job
ban menedzselni?

B.J.: De, lényegesen több pénzt kellene erre fordítani. 1993-ban volt szó 
róla, hogy az aszódi önkormányzat létrehoz egy vagyongazdálkodási 
irodát. Spórolásból nem csináltuk meg. Ma is érdemes lenne -  ha 
nem is irodát - , legalább egy embert alkalmazni, aki ezzel foglalkoz
na. Igazából ehhez senki sem ért Aszódon, a Polgármesteri Hivatal
ban. Ez olyan szakma, ami a város gazdasági lehetőségeit szaporít
hatná. De amikor óvodából, iskolából egy embert is el kell küldeni, 
úgy érzem nem morális létszámot emelni a Hivatalban. Jelenleg ún. 
sikerdljért, vagyongazdálkodással foglalkozó céget bízunk meg. 
Azonban sokkal áttekinthetőbbek lennének az ügyek, ha mi magunk 
csinálnánk.

B.M.: Említetted, hogy Gödöllőn sok olyan történt, amiből érdemes okulni. 
Egyre többször lehet hallani, olvasni a város nevét: különböző szak
mai és kulturális rendezvényekkel igyekezett az embereket odacsalo
gatni. Közvetett módon ez is nagyon jó reklámnak bizonyulhat.

B.J.: Ez kétségtelen. A mindennapos problémák elveszik az energiát a fi
nomításoktól, a minőségi problémáktól. Irigylem a 2000 utáni polgár- 
mestert, mert annak lesz energiája erre is.
Mi most azon dolgozunk, hogyan tudnánk megszervezni a szennyvíz
csatorna társulatot. Hogy lehetne személyes hangvétellel meggyőzni 
az embereket ennek a munkának az értelméről. Mindenki ismeri 
ugyan a talajba szivárgó szennyvíz környezetromboló hatását, még
sem érdeke a csatornaépítés. A rosszul megépített emésztőbői keve
sebbe kerül a szippantás, mint amennyi a szennyvízcsatorna dija. 
Egy település csatornázottsága bizonyos kulturáltságot is jelöl. Arra 
fogom biztatni a képviselő-testületet, hogy a csatornázást útépítési 
programmal kössük össze. Készítsünk 4-5 évre előre olyan tervet, 
ami a következő ciklusban is folytatódhatna.

B.M.: Már a negyedik ciklust töltőd a település élén. Ha visszanézel, mi volt 
a legnehezebb feladat?

B.J.: Sok volt, de ha már megoldódott, nem gondolok rá. Ha valami na
gyon könnyen ment, az lehet hogy azt jelenti: csak kétszer kell neki
futni, s nem tizenkétszer.

B.M.: Úgy érzed, a polgármester munkájához hozzátartozik a nehézségek 
leküzdése és elviselése.

B.J.: Nagyon ki lehetne bukni, ha az ember túlságosan elkeseredne egy- 
egy kudarc miatt. Pl. az OTP fiók építése. A halandó azt gondolná, a 
pénzintézet tele van pénzzel, s az az érdeke, hogy kulturált körülmé
nyek között szolgáltasson üzletfeleinek. Úgy érzem, nekem ez sokkal 
fontosabb, mint az OTP-seknek. L. Józsi bácsiék házának szanálása 
után csak tíz év múlva kezdődött meg az építkezés. De én nem arra 
emlékszem, hogy a megyei OTP igazgató féléve mindig azt mondta 
el, miért nem lehet megépíteni, hanem a szerződés aláírására.

B.M.: Mi a túlélési taktikád?
B.J.: Amikor kudarc ér, igyekszem olyan tevékenységbe fogni, amiben si

kerélményhez juthatok.
B.M.:Mire emlékszel szívesen? Mi okoz örömet?
B.J.: Amikor a magánember hozzá fogott egy olyan közfeladathoz, ami 

nem volt kötelessége, és segítséggel vagy anélkül megcsinálta. Pél
dául Dinnyés Laci az Aszódi Tükröt, Asztalos Tamás a zsidótemetőt, 
a Fiúnevelősök a szakmai konferenciát. Karcsi bácsi, Rajtáné Tériké 
a nyugdíjas klubot... stb. Amikor nem azt nézik az emberek, mit nem 
lehet megcsinálni.

B.M.: Hogyan kapcsolódik mindez a munkádhoz?
B.J.: Valahogy katalizálni ott voltam. Ezekkel sokat dolgoznom nem kellett, 

de amikor olyan helyzetbe kerültek, hogy mozdítani kellett a szeké
ren, és megkértek rá, tudtam segíteni.

B.M.: Mit jelent számodra a siker?
B.J.: Azt, hogy minden reggel van kedvem dolgozni jönni.

B.M.
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Sok éves hiányt pótló rendeletet alkotott vá
rosunk önkormányzata. Világos, mindenki szá
mára érthető nyelvezettel tette közzé a helyi 
környezetvédelemről, a közterületek és ingatla
nok rendjéről és a település tisztaságáról alko
tott elképzelését és követelményrendszerét. 
A rendelet megjelenését csak üdvözölni lehet.

Ennyi dicsérő szó után joggal merülhet fel a 
kérdés: Mi indította e sorok íróját arra, hogy vé
leményt formáljon egy már elfogadott, “törvény
erőre” emelkedett rendeletről? -  Ennek több 
oka van:

1. A rendelet a “város közigazgatási területé
re” terjed ki /1.§.(2)/, ám a tartalom kizárólag a 
belsőséggel foglalkozik részletesen, a külső
séggel vagyis a határral nem, pedig ez is 
Aszód város közigazgatási területe!

Felmerül tehát a kérdés: a település határá
nak a környezetvédelméről, az itt elterülő álla
mi-, szövetkezeti- és magántulajdoni területek 
és utak rendjéről, tisztaságáról külön rendeletet 
alkotnak? -  Ha igen, akkor jó. Mindazonáltal -  
véleményünk szerint -  célszerűbb lett volna ezt 
egy, a jelen rendeletben szabályozni.

2. A rendeletben meghatározott cél elérése 
megköveteli a veszélyes hulladékokkal kapcso
latos intézkedéseket is. Bár a rendelet kimond
ja /1 .§. (3)/, hogy e rendelet hatálya erre nem 
terjed ki, tehát -  feltehetően -  a közeljövőben 
az önkormányzat ezt a kérdést majd külön ren
deletben szabályozza.

Azonban amennyiben ez elmarad, akkor a je
len rendelet nem elegendő a kitűzött cél eléré
séhez.

3. A rendelet jobbára (szinte kizárólag) a köz- 
tisztaságról szól, holott az 1.§. (4) bekezdés c) 
pontja a környezetkárosodás csökkentését is 
feladatának tekinti. A környezetkárosodás (kör
nyezetkárosítás) fogalmi rendszere azonban 
bővebb, mint a köztisztaság kérdése! -  Ennek 
megvilágítására csak egy példát szeretnék 
megemlíteni: a település tekintélyes részén ki
épített csatornahálózat létezik, ugyanakkor a 
magánházak jelentős száma (talán többsége -  
erre nézve nincsen adatom!) nincsen ebbe be

kapcsolva, így a különböző minőségű derítő 
rendszerek környezetkárosító hatása jelentős.
A felnövekvő nemzedék (gyermekeink, unoká
ink) életviszonyaira ez a lehetetlen állapot szin
te időzített biológiai bombaként van jelen, fo
lyamatos környezetkárosító hatása beláthatat
lan káros következményekkel jár.

4. Nagyon egyetértek az Önkormányzat azon — 
lépésével, hogy a rendeletet teljes egészében 
megjelentette. Ám a rendelet szerves részét 
képezi a melléklet (mellékletek) is. Erre egyéb
ként hivatkozik a rendelet is. Ezért nem értem, 
hogy azt (azokat) miért nem jelentették meg?!

5. Teljesen egyetértek Kissné Kulybus Gizella 
jegyzőasszonynak a rendeletet ajánló gondola
taival. Nevezetesen: “Köztudomású, hogy min
den rendelet annyit ér, amennyit a polgárok ab
ból betartanak, azt magukénak érzik, illetve 
amit abból a hatóságoknak be kell tartani, ha 
szükséges kényszerintézkedésekkel is.” -  Nem 
a szavakkal és fogalmakkal akarok játszani, 
amikor arra kérem az illetékeseket, hogy mu
tassanak előbb jó példát saját (intézményeik 
stb.) portájuk körül és így a jó példára hivatkoz- ^  
va elvárhatják, sőt megkövetelhetik mindenkitől
a rendelet betartását.

Kedves Jegyző Asszony! A 15. és 16. §. be
tartását nem tartom “kényszerintézkedésnek”. 
Ezek éppen úgy integráns részei a 18/1996. 
sz. rendeletnek, mint a többi tizenhat paragra
fus, vagyis a “tisztasági rendelet” nem kény
szerintézkedés. Ez tehát egy alapvető szemlé
leti kérdés. Azokkal szemben ugyanis (minden
féle szemponttól függetlenül), akik nem hajlan
dók a rendelet szellemében cselekedni, igenis 
alkalmazni kell a 15. és 16. §-okat. Megnyugta
tom Önt, ezek szigorú és mindenkinél követke
zetes alkalmazásakor a város túlnyomó több
ségét kitevő jóérzésű, lakóhelyüket és a tiszta
ságot szerető polgárai mindig Önök mellett áll
nak.

A.l.
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világtalálkozó
Gödöllő volt a házigazdája a Magyar Polgármes

terek Első Világtalálkozójának. A június 26-30. 
között zajló eseményen 300 hazai és 280 hatá
ron túli magyar polgármester és közel ilyen szá
mú érdeklődő vett részt. Aszód városát Bagyin 
József polgármester képviselte. A rendezvény 
fontosságát és időszerűségét az is bizonyította, 
hogy olyan neves személyiségek vállalták a 
védnökséget, mint a magyar származású Geor
ge Pataki, New York állam kormányzója, Csoóri 
Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke 
és Kuncze Gábor belügyminiszter. A nyitó, ple
náris ülésre az Agrártudományi Egyetem aulájá
ban került sor, amelynek első, protokolláris ré
szét a televízió is közvetítette.

A rendezvény Himnuszunk eléneklésével kez
dődött, amely úgy hangzott a másfél ezer torok
ból, mint a résztvevők közös hitvallása. A meg
nyitó beszédeket a magyar önkormányzatiság 
történetét feldolgozó előadás követte, majd a 
gödöllői zeneiskolás és népi táncos ifjak igen 
míves műsora. Az ezt követő állófogadás után a 
résztvevők elutaztak azokra a településekre, 
amelyek a kétnapos szekcióüléseknek adtak ott
hont. Oktatási, kulturális, idegenforgalmi, egész
ségügyi, gazdasági -  hogy a legfontosabbakat 
említsem -  szekciókban fogadták a vendégeket.

A gödöllői művelődési központban a Gazdasá
gi Szekció ülésezett. A jeles előadók az önkor
mányzatok befektető-csalogató praktikáit, a ha
tékony vagyongazdálkodás kérdéseit ismertet
ték, hozzászólásokra, gondolatcserére késztetve 
a jelenlévő gyakorló polgármestereket.

Széles Gábor, a VIDEOTON vezérigazgatója 
saját pályafutását -  sikereit, kudarcait -  ismer
tetve adott tanácsokat, ötleteket a jelenlévők
nek.

Véleménye szerint az autóipar, a szórakoztató
ipar és a számítástechnika még egy ideig a hú
zóágazatokat képviselik. Ezek az iparágak azon
ban olyan területeket keresnek, ahol az infrast
ruktúra jól kiépített. A ritkán lakott települések, 
körzetek inkább üdülőövezetek kialakításával 
csalogathatnák a fizetőképes vendégeket. Nyu- 
gat-Európában a kis- és középpolgárság elősze
retettel tölti szabadságát ilyen helyeken, de itt is 
alapkövetelmény a könnyű megközelíthetőség,

a jóminőségű utak, és a kiépített helyi infrastruk
túra.

Schmidt Géza, a Pest megyei Közgyűlés elnö
ke, az önkormányzati vagyon- és pénzgazdálko
dás kérdéseit ismertette. Bírálta, hogy az önkor
mányzati feladatok körét úgy bővítik, hogy nem 
biztosítja a kormányzat a hozzá szükséges 
pénzügyi hátteret. Sok önkormányzat önhibáján 
kívül a fentiek miatt jutott csődbe. Ilyenkor pedig 
a kijelölt csődgondnok kapja meg a polgármes
ter jogosultságait, tehát semmi garancia sincs 
arra, hogy a csődgondnok döntéseinél a helyi 
érdekek kapnak prioritást.

Székely Csaba, az Agrártudományi Egyetem 
közgazdász rektora, a települési önkormányzat
ok szerepének erősítését szorgalmazta, “a prob
lémákat ott a legegyszerűbb megoldani, ahol ke
letkeznek”, illetve, “ha a kis rendszerekben rend 
van, akkor a nagyot is lehet fejleszteni”. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy nem klasszikus értelem
ben vett agrárpolitikára, hanem egy sokkal 
komplettebb vidékpolitikára van szükség az 
egyes régiók fejlesztése érdekében. A mezőgaz
daságban dolgozók száma jelentősen csökkenni 
fog az európai gyakorlatnak megfelelően, és 
egyre inkább a speciálisan magyar termékek 
lesznek versenyképesek a világpiacon. Nagyra 
kell becsülni, támogatni kell a helyi polgári kez
deményezéseket.

A világtalálkozó záróünnepségére ismételten 
az Egyetem aulájában került sor. Gémesi 
György, Gödöllő polgármestere, mint vendéglá
tó, foglalta csokorba az elmúlt napok történéseit. 
Örömmel nyugtázta, hogy jó döntés volt a talál
kozó megszervezése, a polgármesterek igénylik 
az együttműködést, személyes kontaktust. Le
hetőség adódott testvér-települési kapcsolatok 
felvételére. Megfogalmazódott az azonos régió
hoz tartozó települések -  lehetnek akár a határ 
két oldalán -  közös fejlesztési, együttműködési 
programja kidolgozásának szükségessége. 
Megfogalmazódott, és egyhangú szavazással 
szentesítve lett az a javaslat, hogy a magyar pol
gármesterek hozzanak létre egy szervezetet, 
amely segíti az együttműködést, megszervezi a 
kétévenként esedékes világtalálkozót.

A Világtalálkozó fénypontjaként a résztvevők 
megtekintették a Magyar Szabadság Napja tisz
teletére rendezett műsort a gödöllői Alsópark
ban.

Halász Levente
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FŐ TÉR
Városunk Fő (Szabadság) terének rendezésével és ezzel 

kapcsolatban a régebbi Podmaniczky-kastély előtti fakivágás
ról írt, a július-augusztusi számban megjelent cikkemet szeret
ném folytatni.

Legjobb tudásom szerint ebben az évben nem kezdődik 
meg a tér rendezése, továbbá a kastély “ügye” is halasztódik, 
mindazonáltal a döntéshozóknak nem lehet közömbös a jövő 
képének és valóságának a tervezése, megvalósítása.

Évekkel ezelőtt a lap hasábjain megjelent a város főépíté
szének az elképzelése, terv-vázlata a Fő tér rendezéséről. 
Emlékezetem szerint írásbeli véleményezés nem látott napvilá
got, ám néhány aszódi polgár (így e sorok írója), polgári szer
vezet (a Városszépítő Egyesület) kifejtette véleményét e nagy
szabású tervről, továbbá a város képviselő-testülete is foglal
kozott a témával, melynek eredményeként az eredeti terv je
lentősen módosult.

Mivel pénzügyi és más akadályok halasztják az elképzelé
sek megvalósítását, nyilvánvalóan nem célszerű a formálódó 
tervet ismét közreadni. Talán célszerűbb előbb minél több vé
leményt meghallgatni, és ennek utána újragondolni a kiinduló 
elképzelést.

Az alábbi eszmefuttatás ehhez a közös gondolkozáshoz kí
ván hozzájárulni.

Hogy megértsük egy város Fő terének kialakulását, különö
sen pedig szerepét az adott település életében, meg kell vizs
gálni a múltat, a történelmi hátteret.

A települések (és most maradjunk a városoknál) kialakulása 
hosszabb történeti folyamat eredménye. A középkori magyar- 
országi városfejlődésre nagy hatással volt a nyugat-európai 
városok fejlődése, példája. Az így kialakult szabad királyi- és 
bányavárosok (kisebb részben mezővárosok) külső formájuk
ban, elrendezésükben teljesen megegyeztek a nyugati társaik
kal, csak kisebbek voltak. A török uralom és az ezzel járó há
borúk az ország középső területein a városok egy részét el
pusztították, más részüknek a fejlődése lelassult, s amiképpen 
a Török Birodalom Nyugat-Európa államaihoz képest elmaradt 
a fejlődésben, úgy ezek a városok is lépéshátrányba kerültek. 
A háborúktól jobban megkímélt, a Habsburg-birodalomhoz tar
tozó felső-magyarországi (ma Szlovákia), valamint a fejlődésé
nek zenitjére éppen ekkor felemelkedett Erdély (ma Románia) 
városait ez a pusztulás kevésbé érintette. Csakhát ezek a terü
letek ma már nem tartoznak Magyarországhoz, éppen ezért 
most vizsgált konkrét témánkhoz sem.

A török kiűzése után a mai Magyarország területén lévő te
rületek, ezen belül a falvak és városok új, szinte minden szállal 
a Habsburg-birodalomhoz kapcsolódó fejlődésen mentek ke
resztül. A régi szabad királyi és a közép-, illetve török korba 
visszanyúló mezővárosok mellett kisebb tájközpontokban fal
vakból új mezővárosok (oppidum) születtek. Ilyen faluból ala
kult város volt Aszód, amely országos vásárok tartására szóló 
privilégiumát 1761-ben kapta Mária Teréziától.

Aszód várossá fejlesztésében a Podmaniczkyak érdeme el
vitathatatlan. Egyre terebélyesedő “birodalmuk” központjává 
Aszódot tették, ahová szívesen fogadták be a különféle nyel
ven beszélő iparosokat és a zsidó kereskedőket. A város belső 
térségének a kialakításában is megtapasztalhatunk egyfajta 
tudatosságot. A Pestről kiinduló, Miskolc és Erdély irányába 
vezető s a települést átszelő országút két oldalán, majd ehhez 
kapcsolódóan építették ki a várost. Ahol a Galga hídjait átszelő 
út a domb alján megtörik és kelet felé fordul, széles, nagy teret 
hagytak szabadon. A Podmaniczkyak kastélyaikat e tér másik 
oldalán, a dombra kapaszkodva, gazdasági épületeiket pedig 
(palotáikhoz közel) a tér nyugati és keleti sarkán létesítették.

E kastély előtti téren tartották aztán közel másfél évszáza

don át a három, majd négy országos vásárt (ma pontosan így 
fogalmaznak: állat- és kirakodó vásár). E tér köré épültek azok 
a házak (eleinte barokk, majd klasszicista, végül szecessziós 
stílusban), amelyek részben az uraság, részben a város, rész
ben pedig a vásárokhoz szorosan kapcsolódó iparosok és ke
reskedők érdekeit szolgálták. Ilyen pl. a tér déli sarkán (Kos
suth Lajos u. 1.) létesült városháza és városi mészárszék, a 
Helyőrségi Klub, amely Casinónak, a Szabadság tér 3., amely 
Takarékpénztárnak vagy éppen a mai városháza, amely egy
koron a Diamant (később Dénesre magyarosított) kereskedő 
család lakásának és üzletházának épült.

A tér -  funkciójának megfelelően -  fátlan terület volt, hiszen 
csak így férhetett el rajta vásárok alkalmával a sok állat, sáto
ros árus, mutatványos, az érdeklődő, vásározó embertömeg. 
A magyar szegénység (már akkor is!) egyik kifejezője (ellentét
ben a nyugat-európai városközpontokkal), hogy a teret nem 
kövezték le, aminek következtében tavasszal-ősszel a sárten
ger, nyáron a szélfújta por tette nagyon is vidékivé a kisváros 
Fő terét.

Mindezektől függetlenül az aszódi Fő tér (amiképpen más 
városok hasonló terei is) a település központjának számított. Itt 
á lltak  a város é le tében m eghatározó szerepet já tszó 
Podmaniczky-család kastélyai, az intézők házai, a városháza, 
a Casinó, a nagy vendégfogadó, az 1835-ben kapuit megnyitó 
első gyógyszertár és más üzletek.

Más városokban a templomokat is a Fő téren építették fel. 
Ettől Aszód azért tért el, mert amikor az evangélikus templo
mot a Podmaniczkyak építették, utca-frontra, térre protestáns 
templomot nem engedtek építeni a magyar (Habsburg) kirá
lyok. A római katolikusok temploma pedig a Tabánban, a régi 
faluközpontban létesült.

Aszód város történetének első másfélszáz évében tehát a 
Fő tér a település közigazgatási, társadalmi és gazdasági köz
pontja. Az időközben nagyközséggé átminősített Aszód fejlő
désével a századfordulón egy másik központ is kialakult, még
pedig a Kondoros tér, amikortól aztán itt tartották a vásárokat, 
a Fő téren pedig a heti piacokat. A közigazgatás (városháza), 
a politikai társadalmi közélet (pl. népgyűlések) színtere ugyan
csak továbbra is a Fő téren maradt, amelyet az 1930-as, ‘40- 
es években tovább erősített, hogy egy részét lekövezték és itt 
állították fel a Hősök emlékművét. (Ekkor a vásárokat már a 
mai benzinkút környékén kialakított vásártéren rendezték 
meg.)

A Fő térnek e központi jelentősége 1945. után alapvetően 
megváltozott. Megszűntek a heti piacok, a községháza is több
ször helyet cserélt, máshová került, a politikai ünnepségek egy 
részét ugyan itt tartották és egy ideig a járási pártközpont is itt 
működött, ám a kövezés felszedése, a park kialakítása, a heti 
piac végleges áthelyezése végképpen felszámolta a Fő térnek 
azt a szerepét, amely ősidők óta jellemzi a városközpontokat. 
A lakosság által nem kedvelt (nem értett) Niké-szobor felállítá
sa és körülötte a térburkolás megkísérelte ugyan az agora- 
jelleg visszaállítását, mindez azonban csak kísérlet maradt. 
Bebizonyosodott, tehát, hogy ekkora nagyságú területen nem 
lehet egyszerre parkolót, virágos parkot, adott esetben gazda
sági célokat is kielégítő térséget, a társadalmi, polgári élet szá
mára megfelelő AGORÁT (Fő teret) létesíteni.

A múlt elemzése után most azt kell megvizsgálni (már a XXI. 
századra tekintve!), hogy a múlt hagyományaira építve mikép
pen lehet és kell kialakítani Aszód Fő terét. Hogy az szolgál
hassa a város társadalmi (politikai)-gazdasági-kulturális érde
keit. Hogy Aszód ne egy vidéki porfészek, hanem szépen meg
tervezett és kivitelezett, a múlt emlékeit (pl. műemlékek) or
szág-világ elé kitáró, a benne élőknek kényelmet, igényes kör
nyezetet biztosító igazi város legyen.

(Folytatjuk) 

dr. Asztalos István
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Postásvizsga és annak gyakorlati 
tapasztalatai Aszódon

Aszód város területén 1996. május 8-án kézbesítő 
kollégák vizsgáztak a szakmai ismereteik gyakorlati 
alkalmazásából.

A Kossuth Lajos út egy részén kora reggel elég 
nagy feltűnést keltett az egyforma ápolt formaruhá
ba öltözött 3 postás és az őket kísérő vizsgabi
zottság. A kézbesítendő küldemények cím
helyein a címzettek is meglepetésüknek ad
tak hangot, hogy nem a megszokott kézbesí
tő csengetett be, hogy a várt avagy váratlan 
pénzt, illetve levelet átadja. A vizsgázó kol
légák, név szerint: Antók Lászlóné, Bara- 
nyi Zoltán és Benkó A ttila  a váratlan, ..... -  -  --------- ---- V

helyzetekben is szakszerűen viselked- / '■%  J |  
tek, és az elméleti tudásukat gyakorlat- á  I
bán is kiválóan alkalmazták. A szigorú 
vizsgabizottság tagjai: Tóth Erika terü
leti oktatótiszt és Kvaka István posta
vezető nem tehetett mást, csak azt, 
hogy minden vizsgázónak ötöst adjon 
a munkájára, valamint sok sikert kíván
jon a hétköznapokon folyamatosan jelent
kező szakmai kihívások megoldásához.

Ez a vizsga ragyogó alkalom volt arra, 
hogy néhány, a kézbesítést nagymérték
ben akadályozó problémára is fény derül
jön.

Az első: Több olyan épület van a Kos
suth utcán, amelynek udvarában nem csak egy csa
lád él. Az utcai kapu nem mindenhol van nyitva, 
hogy a lakásokhoz bejusson a kézbesítő -  ez rész

ben a mai közbiztonság miatt érthető is - ,  de az már 
nem, hogy levélszekrény csak elvétve van kihelyez
ve és azok állapota is siralmas, nem zárható, bárki 
hozzáférhet az abban elhelyezett küldeményhez. 
Sajnos ez a tapasztalatom a város többi területéről 

is. Itt kérem meg Aszód lakosságát, hogy a kéz
besítő kollégák munkájának megkönnyítésére 

és a saját küldeményeik állapotának a vé
delmére a lakásaiknál hozzáférhető he
lyen, ápolt, zárható, tehát biztonságos 
levélszekrényt szereljenek fel. Az egyik 
végén lezárt műanyag cső vagy az út 
mellől kitört jelzőcső nem a leírtak közé 

tartozik.
Második: Több kapubejáróban rontottak ránk az 

“apróterm etű” hangos ebek. Ezek lehet, hogy 
csak ugatnak, de a helyi tapasztalatok alapján 
néha harapnak is.
Kérem a kutyatulajdonosokat, hogy négylábú 
kedvenceiket úgy tartsák, hogy a munkájukat 
végző kollégáimat ne veszélyeztessék. Vannak a 
város területén kóbor ebek is, elég a kézbesítők
nek velük “megküzdeni” .
T iszte le tte l kérem a város lakóit, hogy a leírt 
problémák megoldásában legyenek segítségünk
re, mert a nem megfelelő levélszekrény és a ha
rapós kutya csak a panaszokat és a gondokat 

szaporítja, ami gondolom sem a címzetteknek, 
sem a Postának nem hiányzik.

Kvaka Ustván
postavezető

Magyar Posta 
Budapest-vidéki 

Postaigazgatóság
ASZÓD POSTA

NYITVA TARTÁSI RENDJE

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17.00 

Pénztár: 8-16.00

16.30- 17.00

Minden további hétfőn 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00

Kedd-péntek 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00

NYITVA TARTÁS

Posta Shop Hétfőtől-péntekig 
8-12.00,13-16.00
Szombat 8-12.00

A Posta Shop k íná la tábó l:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Sooters színes negatív film 299.- Ft
Illatosító 1/41 299.- Ft

1 lit. 599.- Ft
Páramentesítő 599.- Ft
Videókazetta 195’ 580.- Ft

240’ 670.- Ft
Hangkazetta C-60’ 130 .-Ft

C-90’ 160 .-Ft
Rajzfilmslágerek 680.- Ft

A Posta Shop és a Providencia Biztosító Társaság 
postánál forgalmazott biztosításával várjuk 

tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezető

\ 2 y ^ i

Magyar Posta
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Egy kis nyelvelés
Nyelvi képtelenségek mindennapi 

nyelvhasználatunkban

A nyelv természetében nagyon hasonlít a 
matematikára: a körülöttünk lévő világot, an
nak jelenségeit megpróbálja formalizálni, a 
változásokat és összefüggéseket formába 
önteni, valamilyen módon kifejezni. És sike
rül-e mindig ez a próbálkozás?

Nagyon gyorsan változó világunk arra 
kényszerít minket, hogy új fogalmainkat, a 
tudomány új eredményeit, mindennapi hasz
nálati tárgyainkat idegen névvel, elnevezés
sel illessük, legalábbis addig, amíg új, hasz
nálható nevet nem találunk rájuk anyanyel
vűnkön, illetve mindaddig, amíg bele nem 
nyugszunk, hogy jobb híján meghonosodik 
nyelvünkben az idegen szó vagy kifejezés. 
Volt kísérlet arra, hogy a centrifuga szavunk 
helyett valami mást, magyar nyelvünknek 
megfelelőbbet használjunk. Hiszen a méhé
szetben a méznek a lépből való eltávolításá
ra szolgáló eszköz neve: pergető, a munka
fo lyam a t e lnevezése  pedig : perge tés. 
Az egésznek az alapja pedig ugyanaz a fizi
kai törvényszerűség, ami a centrifugálás 
alatt is lejátszódik: a megfelelő sebességgel 
történő forgatás hatására a cseppfolyós hal
mazállapotú anyag kiválik a szilárd halmaz- 
állapotúból. Bár a folyamat hasonló, a cent
rifuga elnevezés megmaradt. Él és virul 
nyelvünkben. És nem is hibáztatható.

Vagy vegyük a telefont. A szó nyilvánvaló
an nem magyar. Történt kísérlet a “megma- 
gyarosítására” is, hiszen a hivatalos és 
szakmai nyelvhasználat inkább a távbeszé
lő, távbeszélőfülke, távbeszélőkészülék sza
vakat használja a köznyelvi telefon, telefon- 
fülke és telefonkészülék helyett. De megma
radt az eredeti szó is, hiszen a hétköznapi 
nyelvben inkább telefonálunk, mint távbe
szélünk, s ha fizetnünk kell, akkor is a tele
fonszámlát rendezzük, nem pedig a távbe

szélő-számlát, és a telefonnal visszaélő te
lefonbetyárokat sem nevezzük távbeszélő
betyároknak.

Vannak szavaink, amelyek azonban sem 
ilyen, sem más módon nem illeszkednek be 
a nyelvünkbe. Az élet változását nem mindig 
képes a nyelv pontosan visszatükrözni. Ma 
már a vasúti síneket -  legalábbis a köznyelv 
szerint -  beton talpfákra fektetik, a konyhá
ban műanyag fakanalat és műanyag vágó
deszkát használunk, és a cserepes virágok 
egy részét is műanyag cserépbe ültetjük. 
Olyannyira, hogy még E.T.A. Hoffmann is- f 
mert műve is Az arany virágcserép (Dér 
goldene Topf) címet viseli. Holott a cserép 
szó eredetileg a használati tárgy anyagára 
utal, például cserépedény, tetőcserép, virág
cserép stb.

Valójában az utóbb felsorolt nyelvi képte
lenségek jól beleilleszkednek nyelvünk rend
szerébe, semmiféle zavart nem jelentenek a 
megértésben. És természetesen nem említ
hetők egy napon az olyan nyelvi bakikkal, 
mint amilyent egyik ismerősöm követett el, 
amikor “gombócba való szilvafát” kívánt vá
sárolni a kertészetben.

- g - l

f

EM BERSÉG VAGY HASZON?!

Nagy felháborodással tapasztaltam, hogy egy 
gyászjelentés kifüggesztését feltételekhez kötik 
városunkban.

Történt, hogy az aszódi temetkezési vállalkozó 
(székhelye a volt MÉH telep) nem volt hajlandó 
férjem gyászjelentését kitenni a hirdetőtáblára, 
mivel a szertartás kellékeit nem nála vásároltuk.
Férjem Egerben, a megyei kórházban hunyt el, 
ezért kü lön leges szo lgá lta tása it nem tudtuk 
igénybe venni.

Nem tudom, hogy egy vállalkozó, aki minden 
emberséget félretéve, fontosabbnak tartja üzleti 
sikereit, hogy vezethet egy ilyen vállalkozást.
Kérem, mindenki vonja le a következtetéseit az 
esetről.

özv. Gyebnár Sándorné
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Egy tanmese apropóján...

Volt valaha négy ember. Úgy hívták őket, hogy Min
denki, Bárki, Senki és Valaki.

Akadt egyszer egy fontos elintézendő. Mindenki biz
tos volt abban, hogy Valaki elintézi. Bárki elintézhette 
volna, de Senki sem tette meg. Valaki ezért méregbe 
jött, hiszen ez Mindenki kötelessége lett volna. Minden
ki viszont azt hitte, hogy ezt Bárki elvégzi és közben 
Senki sem vette tudomásul, hogy ezt Mindenki elvégez
hette volna.

A mese úgy végződött, hogy Mindenki hibáztatott Va
lakit, azért amit Bárki megtehetett volna, de Senki nem 
tette meg.

A fenti tanmese akkor jutott eszembe, amikor édes
anyámmal a temetőbe indultunk egyik szombat délután. 
A Dózsa György utcai lépcsőfeljárón szoktunk menni, s 
mivel mindkettőnk lábát gyötörte a fájdalom, a szoká
sosnál jobban odafigyeltünk, hová is lépünk.

A látvány igen lehangoló volt. Vajon kinek a köteles
sége ennek a területnek a tisztítása, megjavítása? Bár
kié? Senkié? Mindenkié?

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Valaki a lép
cső és környékének egy rövid szakaszát gondozza. Kö
szönet érte.

Ny.Andó Edit

Nagycsaládos hírek
Hurrá! Balaton

Egyik televíziós műsorban hallottam, hogy a magyar 
nagycsaládosok olcsóbban üdülhetnek Korfun, mint a 
Balatonnál. Nem tudom igaz-e a hír, de tudom, hogy 
nem könnyű nyaraláshoz jutn ia a három vagy több 
gyermeket nevelő családoknak.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, átérezve a hely
zetet, meghirdette pályázatát a gyermekes szabadidős 
program megsegítésére.

Egyesületünk vezetősége is pályázott, és örömmel 
jelenthetem, hogy az eredmény 50.000.- forint lett. Igaz 
ez nem sok egy egész egyesületnek, de szép balatoni 
hétvégére futotta 40 fő részére.

Egyik tagtárs fáradtságot nem kímélve, felkutatta a 
lehetőséget, rövid idő a latt megszervezte, hogy 27 
gyermek és 13 felnőtt víkendezhessen Fonyódon.

A szállás egy iskolában volt, napi háromszori étke
zést biztosítottak és tisztálkodási lehetőséget, s a Bala
tont, melynek egy pici része az iskolához tartozott. 
A gyermekeket nem zavarta, hogy a víz még nem volt 
igazán meleg, vidáman lubickoltak.

A résztvevők jól érezték magukat, kellemesen telt el 
a 3 balatoni nap.

Reméljük, jövőre is kedvez a szerencse és az egye
sület családjai eljuthatnak a magyar tenger valamelyik 
üdülőjébe, esetleg egy egész hétre.

Ny.A.E.

PIKNIK
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete 

összejövetelt tervezett. Július végén realizá
lódott az, hogy találkozhassunk az éppen 
Aszódon tartózkodó Nyárádszeredai Nagy- 
családosok vezetőjével.

Hírláncon kaptuk az értesítést: “Balázsék- 
nál este bográcsozunk!”

Kellemes kerti környezetben gyülekeztünk. 
A gyerekek pingpongoztak, kerékpároztak, 
labdáztak, társasjátékkal játszottak. A felnőt
tek önfeledten viccelődtek, beszélgettek.

Mikor megérkezett a vendégünk Tukora Já
nos kíséretében, felélénkült a társaság. Kér
dezgettünk az ő alakuló szervezetükről, s vá
laszoltunk a kérdéseire. Egy üveg pálinkát 
adott át, és a Nyárádszeredára vitt ajándéko
kért a köszönetét tolmácsolta. Koccintottunk 
a tüzes erdélyi itallal az együttműködésre.

Terítettünk és elfogyasztottuk a finom bog
rácsgulyást, melyet a házigazda készített. 
Többször is szedtünk, olyan jól sikerült a va
csora. Utána kis bor is telt a poharunkba, 
melytől emelkedett a jókedv. Zene, tánc is 
volt. A gyerekek is részt vettek a vígasság
ban. Úgy tudom, hogy volt olyan szülő, aki a 
gyerekek születése óta (4-9 év) csak elvétve, 
esetleg egy lakodalomba jutott el, s ott érezte 
ilyen jól magát.

Az Egyesületben kezd a szervezett élet ki
alakulni. Szerintem még sok lehetőséget kell 
keresni az ismerkedésre, az együttlétre.

A tagság nevében köszönöm Balázs 
Józsefné és Buzásiné Szentiványi Cs. Aliz 
NAE vezetőknek az este ötletét, a megszer
vezést és a vendéglátást!

Kovács Dezsöné
pártoló tag

\ ______________________ J
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A Nyugdíjas Érdekvédelem Hírei
A Nyugdíjas Érdekvédelem  Aszódi Szervezete 

1996. augusztus 3-án -  szombaton NYUGDÍJAS 
NAPOT rendezett a Falujárók útja 5.sz. alatti Klubhe
lyiségében és a mellette lévő parkban.

A rendezvény fővédnökei: Bagyin József polgár- 
mester úr és Sztán István ezredes úr.

A több napos előkészítő munkából az érdekképvi
selet tagjain kívül elsősorban a Helyőrség katonái 
vették ki részüket: sátrak felállításával, a térség han
gosításával, valamint a kiszolgáló létesítmények tele
pítésével.

Az esemény 9 órakor Ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött, melyet a katolikus egyház új plébánosa és 
az evangélikus egyház esperese tartott. A Himnusz 
elhangzása után Bagyin József polgárm ester úr, 
Sztán István ezredes úr és Both Ottó, a Pest megyei 
Érdekképviselet ügyvezető elnöke nyitotta meg a 
rendezvényt.

Beszédükben mindhárman hangsúlyozták az Aszó
don először megrendezett és hagyományteremtőnek 
szánt Nyugdíjas Nap fontosságát, s köszöntötték a 
megjelent nyugdíjasokat és családtagjaikat. Üdvözöl
ték az Érdekképviselet azon elképzelését, mellyel 
hozzá kíván járulni Aszód régi szerepének visszanye
réséhez, hogy mint a Galga völgye regionális köz
pontja segítse a környező települések nyugdíjasainak 
összefogását, az elkülönülten működő nyugdíjas 
szervezetek összehangolását a problémák közös 
megoldására, s a helyi hagyományok megőrzésére.

A megnyitó utáni verset Kuris Barbara szavalta na
gyon szépen, majd a helyi Nyugdíjas Klub együttese 
mutatta be népdalokból és szavalatokból álló kedves 
összeállítását, mely a parádi Pest megyei Találkozó
ra készült. A műsorból külön sikert aratott Huszár 
Lászlóné színvonalas versmondása. Külön színfoltja 
volt a kulturális műsornak a helyi népviseletben fellé
pő kartali Asszonykórus, akik népdalokat adtak elő 
sok taps kíséretében. (Külön megköszönjük részvé
telüket, hiszen a Bagi Muharay Együttes az utolsó pil
lanatban mondta le részvételét.)

A műsor után a résztvevőket finom babgulyás, virs
li, üdítő és egyéb italok várták, melyből a Klub tagjai 
ingyen részesültek, de a nem tagok is önköltségi 
áron vásárolhattak. (A babgulyás Polgár Béla úr sza
kácsmesterségét dicséri!) A babgulyásból egyébként 
ju to tt még a környező épületekben lakó nem tag 
időskorúaknak és nyugdíjasoknak is, melyet az Ér
dekképviselet tagjai helybe szállítottak.

Az Érdekképviselet Klubjában a szabadtéri rendez
vény mellett egész napos kerámia és festmény kiállí
tás is megrendezésre került, melyhez a kerámiákat 
Probocskai Lászlóné kölcsönözte, s az Aszódi Fiúne
velő Intézet kerámia műhelyéből kerültek ki, a fest

ményeket pedig Ihász Ferenc festő állította ki. Mind
két kiállítás nagy tetszést aratott a nézők körében. 
Reméljük, hogy a kerámiákból az Intézet közreműkö
désével a későbbiekben esetleg önálló, s a jelenlegi
nél nagyobb választékot bemutató kiállítás is meg
rendezésre kerülhet.

A szabadtéren felállított sátrak egészen az esti órá
kig a résztvevők rendelkezésére álltak étellel és ital
lal, a nyugdíjasok unokái pedig a Korona Cukrászda 
jóvoltából ingyen fagyizhattak a rekkenő hőségben. 
Estére aztán a kellemesebbre fordult időben mások 
is eljöttek, egyrészt, hogy ismerőseikkel találkozza
nak, másrészt a Bubenyák Zsolt által szolgáltatott 
kellemes és diszkrét hangerejű zenére táncoljanak.

A sok munkát kívánó előkészítés és lebonyolítás 
nyomán szerettünk volna a város 1350 nyugdíjasából 
többel is találkozni a rendezvényen. Bár a Klubtagok 
és meghívottak részére személyesen adtuk át meg
hívóinkat, s a város csaknem valamennyi üzletében, 
könyvtárában és egyéb nagyforgalmú helyeken pla
kátok invitálták a nyugdíjasokat és családtagjaikat, 
véleményünk szerint a vártnál kevesebben jelentek 
meg. Az igazsághoz tartozik az is, hogy névszerint 
meghívott városi önkormányzati képviselők is -  na
gyon kevés kivétellel -  távolmaradtak, s így a város 
más polgáraitól sem várhattunk el más magatartást.

összességében a rendezvény -  a sok ellendrukker 
ellenére -  sikeres volt, megrendezését nem tekintjük 
haszontalannak. Akik eljöttek, jól érezték magukat.

A rendezvény m egvalósításához alapvetően az 
önkorm ányzat -  az Aszód Városért A lapítvány -  
nyújtott pénzügyi segítséget, a végrehajtáshoz az 
Aszódi Helyőrség, de külön köszönet illeti mindazon 
szervezeteket és magánvállalkozókat is, akik pénz
beli vagy természetbeni segítséggel járultak hozzá a 
Nyugdíjas Naphoz.

Itt köszönjük meg az Aszódi Malomüzem, a Geri M. 
virágbolt, a Szűcs T. zöldségbolt, a Linda Cukrászda, 
a Korona Cukrászda, Ondrik István és Bazán János 
vá lla lkozók  hozzá já ru lásá t, va lam in t Keresztes 
György, Kiss Gábor, Masznyik László és Pála Sán
dor urak munkáját, melyet minden ellenszolgáltatás 
nélkül végeztek, s mindazon itt fel nem soroltak mun
káját, mellyel segítették a rendezvény megtartását.

Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését: az Ér
dekképviselet Klubjában Aszód, Falujárók útja 5.sz. 
a latt, vagy a VÁSÁR-H ELY Kft. K isáruházában, 
Aszód, Kossuth L. u. 27.sz. alatt.

A tagok részére történő kedvezményes árusítást 
folytatjuk minden csütörtökön és szombaton. Várjuk 
javaslataikat a választék bővítésére.

az Érdekképviselet Elnöksége
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Siker -  uborkaszezonban!

Nagy érdeklődés közepette tartotta meg a Páneu

rópai Unió Magyar Egyesületének Aszódi Szervezete 

soros rendezvényét augusztus 7-én. A rendezvény 

vendége és előadója Raffay Ernő történész, a Károli 

G áspár R eform átus Egyetem  pro fesszora  volt, aki 

Gondolatok Trianonról címmel tartott igen színvona

las, helyenként szenvedélyes hangvételű előadást. 
Az előadás nem annyira a trianoni békediktátum lét

re jö ttérő l, m int inkább következm énye irő l, ille tve a 

mai európai és térségi politikába történő beilleszthe

tőségéről, ille tve beilleszthetetlenségérő l szólt. Volt 

szó arról is, hogy m iként lehetett békés úton, diplo

máciai eszközökkel korrigá ln i a kétségte lenül igaz

ságtalan módon létrejött “szerződés”-t, arról is, hogy 

hogyan húzott á t m indent a II. v ilágháború t követő 
párizsi békekötés, Kárpátalját a Szovjetuniónak jutta t

ta, egész odáig, hogy milyen form ában és mértékben 

érintik, ille tve é rin the tik  Trianon következm ényeit a 

napjainkban napirenden lévő békeszerződések.

A rendezvényre a Kollégium  díszterm ében került 

sor. Bár a közvélem ény szerint “uborkaszezon” volt, 

am ikor nem szerencsés dolog effé le fórum okat ren

dezni, m égis m in tegy 80-100 fős hallgatóság gyűlt 

össze. A 17 órakor kezdődő rendezvény közel 4 órá

ig tartott, s a hallgatóság egy része azért távozott a 

befejezés előtt, m ert nem szám íto ttak ilyen hosszú 

programra.
A rendezvény oldott hangulatban zajlott, rengeteg 

kérdés és hozzászólás hangzott el. A  résztvevők Isa- 

szegtől Gödöllőn, Bagón, Domonyon át Kartalig “ver- 

| buválódtak”. Nagyon sokan voltak Aszódról is.

A helyszínen m egvásárolható vo lt az e lőadó Ma

gyar tragédia -  Trianon 75 éve című könyve is, amely 

a múlt év decem berében je len t meg a Püski Kiadó 

gondozásában, s im m ár negyedik kiadásban olvas

hatja az érdeklődők tábora.

Az est dedikálással és szem élyes beszélgetéssel 

zárult.
Rendezvényeinkről részletesen tájékoztatni fogjuk 

a kedves érdeklődőket az Aszódi Tükör hasábjain, 

vagy p lakátokon és szóró lapokon. Keressék és fi

gyeljék a Páneurópa Unió emblémáját!

Honig Antal

Az Elektromos
Gyűjtemény látogatható!
ígéretem szerint augusztus utolsó napjaitól a Gyűj

tem ény látogatható. Tervem csak úgy tudtam megva
lósítani -  a közism ert nehézségek m iatt - ,  hogy egy
két halasztható fe ladatot későbbre hagytam, am it fo 
lyamatosan pótolok.

A  kiállításon m egtekinthető a híradástechnika fejlő
dése: a működő kristálydetektoros rádiótól a Tv adóig. 

Vannak katonai híradástechnikai berendezések, tele
fonkészülékek, régi tv-k, magnók, lemezjátszók, mé
rőműszerek stb. A  rádiótechnika készülékeinek fe jlő 
dése az 1920-as évektől napjainkig nemcsak megte
kinthetők, hanem ki is próbálhatok. A fe jlődést szak- 
irodalmon keresztül is követhetjük.

A  híradástechnika m últjának egyik nevezetes állo
mása 1876: a Bell által fe lta lá lt telefon. Magyarorszá
gon -  a m ár meglevő telefonhálózat igénybevételével 
-  1893. február 15-én szólalt meg először Puskás T i
vadar találm ánya, a Telefonhírm ondó. Következő lé
pés a vezeték nélküli hírközlés volt. 1903-ban az első 
kísérleti rádió-távíró-adót és -v e v ő t helyezték üzem
be. Csepelen 1914. október 14-én megkezdte műkö
dését a szikra távíró -á llom ás. A  M agyar Rádió első 
m űsoradásának hivatalos megindítása 1925. decem
ber elseje.

Az épület (Malom köz 15. sz.) és környékének rend
betételénél segítségem re voltak (alfabetikus sorrend
ben): B arla i G yula  ke reskedő , H orvá th  S ándor 6. 
oszt. tanuló, Lipták János, aki a 8. osztályt végezte, 
Nagy Jenő ny. tanár, Nyitrai Zoltán 5. osztályt végzett 

növendék. Az iskolai tanu lókat d icséretes m unkáju
kért m egjutalmaztam . A  felnőttek m unkáját ezúton is 
ismételten megköszönöm.

A Gyűjtemény csütörtökön, pénteken és szom
baton 9-12 óráig, 14-16 óráig és vasárnap 9-12 
óráig látogatható.

A csoportos látogatást kérem előre bejelenteni sze
mélyesen, írásban (postaláda az épületen), vagy tele
fonon.

Minden érdeklődőt és látogatót szeretettel vár

V

Kaáli Nagy Kálmán 
az E.Gy. alapítója 

és házigazdája

A KAMARA TEÁTRUM HÍREI

1996. augusztus 28-án megtartotta évadnyitó ülését a Kamarateátrum, amelyen új vezetőséget is választott a 
társulat.

A csoport vezetője Győrfi János lett, segítői Duzs Márta és Barabás Tamás.
Az ülésen az is eldőlt, hogy következő darabjuk Luigi Pirandello “Az ember, az állat és az erény” című komédiája 

lesz, előreláthatólag 1997. februárjában, Barabás Tamás rendezésében.
A társulat életéről, a darab előkészületeiről folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Ünnepek és hétköznapok a Galga mentén
Néprajzi kiállítás és konferencia Aszódon

Augusztus 14-én az aszódi Petőfi Múzeum 
Galériájában Ünnepek és hétköznapok a Galga 
mentén címmel viseleti kiállítás nyílt, melyet 
Soós Sándor megyei múzeumigazgató nyitott 
meg.

A kiállítás az évszakok változásához kapcsoló
dóan a Galga menti ünnepi és hétköznapi vise
letét jeleníti meg. A fontosabb mezőgazdasági 
munkák felidézésével a hétköznapi viselet látha
tó, melyhez négy nagy egység tartozik: tavaszi 
földmunkálatok, nyári aratás, őszi terménybeta
karítás, téli kenderfeldolgozás.

A naptári évhez kapcsolódó jeles ünnepek a 
nagyünnepi viselet bemutatását teszik lehetővé. 
A színes, virágos posztó szoknyák, a fehér hím- 
zéses, vagy selyem váll- és fejkendők mind az 
ünnepi öltözékek kiegészítői voltak. Szigorúan 
kötött szabályok határozták meg elsősorban a 
lányok és asszonyok viseletét; mit viselhettek a 
kisebb- és nagyobb ünnepeken, a bálba, hét
köznap az utcára, vagy a munkába.

A viselet, azon belül is elsősorban a női viselet 
fejezte ki leginkább az egyénnek a társadalom
ban elfoglalt helyét. A ruházat mindig is mutatója 
volt a személyes élettel kapcsolatos körülmé
nyeknek, anyagi helyzetnek, szegénységnek, 
gazdagságnak, fiatalságnak, öregségnek; sőt 
érzelmeknek is, örömnek, bánatnak, gyásznak. 
A színek és a formák változásai elsősorban az 
életkor előrehaladtára utaltak.

A XIX. század eleji népviseletek anyagát túl
nyomórészt a földművelés és az állattenyésztés 
szolgáltatta. A női és férfi ruhák az otthon font
szőtt kendervászonból készültek, a felsőruhák 
pedig gyapjúból és bőrből. Szabásvonaluk egye
nes, alapszínük fehér, a díszítés igen szerény, 
elsősorban piros. Változás csak a XIX. század 
közepén, végén állt be, amikor a parasztság 
jobb anyagi helyzete lehetővé tette a gyári textí
liák megvásárlását. Ezzel nagymértékben meg
nőtt a színbeli válogatás lehetősége és a ruhá
zat színessé vált, egyúttal nőtt a viseleti darabok 
száma is. Az új divat a görbe szabásvonalak 
hordozója lett. A varrógép elterjedése további le
hetőséget nyújtott arra, hogy egyes viseleti da
rabok, mint pl. a kötények még színesebbé, “cif
rábbakká” váljanak. A divat alakulását nagymér

tékben meghatározta, olykor befolyásolta a helyi 
kereskedők árukészlete. Egy-egy alkotó egyéni
ség felbukkanása és működése szintén hatással 
volt a helyi vagy akár a környező falvak viseleté
re is.

A férfi viselet soha nem lett annyira színes, 
mint a női. A vászoninget és gatyát fokozatosan 
kiszorította a sötétkék vagy fekete posztó nad
rág, mellény és kabát. Hímzéssel vagy csipkével 
csak az ünneplő ingek elejét díszítették. A házi 
vászonból készült öltözéket néhány idősebb em
ber az 1940-es években hétköznap még viselte.

A kivetkőzés folyamata az 1950-60-as évek
ben indult meg. Napjainkban viszont új jelenség, 
hogy nagyünnepeken az asszonyok a templom
ba visszaveszik régi viseleti darabjaikat és a kis
lányokat is beöltöztetik, nemcsak a templomba, 
hanem a lakodalmakba is.

Augusztus 15-én Viselet és történelem -  vise
let és jel címmel néprajzi konferenciát rendez
tünk a Kastély dísztermében, melyen dr. Hor
váth Terézia a Néprajzi Múzeum muzeológusa 
elnökölt. A tanácskozásra az ország különböző 4 
vidékeiről érkeztek kutatók és tartottak igen ma
gas színvonalú előadást. A címnek megfelelően 
az előadások egy része levéltári kutatásokra, el
sősorban hagyatéki leltárak feldolgozására 
épült, másrészük pedig egy-egy tájegység ha
gyományos népviseletének bemutatására vállal
kozott.

Előadás hangzott el a Jászság parasztpolgári, 
a nyíregyházi tirpákok viseletéről, a csongrádi 
gyermekviseletről, ill. a gyöngyösbokréta moz
galomról a kalocsai szállásokon. Három előadó 
különböző tájegység női viseletének színkészle
tét és annak jelentését elemezte.

Az előadások várhatóan az év végéig könyv 
formájában is megjelennek, így mindenki szá
mára hozzáférhetőek lesznek.

A kiállítás 1997. március 30-ig látogatható.

Korkes Zsuzsa
néprajzkutató
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„Szolgálati” lakás Aszódon -  avagy gazda 
szeme hizlalja a jószágot (?)

Hogy nem vehettem meg a “szolgálati” lakást, melyben lakom, egyik fontos érv az volt, hogy az Önkormányzat pontosan 
felmérte, hány lakást képes fenntartani. Hogy fenntartja-e és hogyan, arról szól az alábbi “levélváltás".

Ez év március végén írásban fordultam a GAMESZ vezetőjéhez, mint alább olvashatják:

Dr. Jólesz József
háziorvos szakorvos, radiológus szakorvos 
AMEDIK Alapellátó Orvosszövetkezet 
ASZÓD 
Arany J. u. 3.
2170

TOLMÁCSI Miklós úrnak, Telefon: 01/Aszód-32
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Fax: 06/28/330-497

2170 Aszód, Szabadság tér

Tisztelt Tolmácsi úr!

A tél elmúltával időszerűvé válnak bizonyos karbantartási munkák az Arany
J. u. 3.sz. alatti ingatlanukon, kérem, hogy az erre illetékes tekintse meg a
helyszínen, és ha indokotoknak tartja, ütemezzék be.

1. Az eresz -  az ősszel végzett javítások után -  újabb helyen csöpög.
2. A külső fa szerkezeti elemek (széldeszkák, garázs, padlás ajtaja) fes

tésre szorulnak.
3. Az utcai kerítés és kapuk rozsdáknak, rozsdátlanításuk és festésük 

időszerű lenne.
4. Az épület körüli külső beton járdák sok helyen jelentősen felfagytak, 

balesetveszélyesek, tekintettel különösen arra, hogy ha a hozzám érkező 
beteg sérülne meg, akkor az a tulajdonos felelősségét vetné fel.

5. Javasolnám -  ideiglenes kompromisszumos megoldásként -  a tetőszer- 
kezet fa részeinek vegyszeres kezelését és a hibás cserepek cseréjét.

Aszód, 1996. március 25.

Tisztelettel:

dr. Jólesz József bérlő

Erre a mai napig -  1996. július 9. -  (kissé túl a válaszadás közigazgatási határidején) az alábbi “válasz" érkezett:

Tartozom  az igazságnak azzal, hogy a levél után kb. egy hónappal a bádogosok m egnézték az eresz hibáit, 
megállapították, hogy az ügyeleti helyiség bádog teteje felszakadt, attól ázik a fal.

Azóta jó  nagy esők voltak, már a lakásban levált a fal tövében a szegélyező csempesor egy darabja.
Ahogy mondják: No comment.

dr. Jólesz József
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Töredékek a magyar nép történetéből
(Válogatás a millecentenárium alkalmából)

VII. rész: A XVI. századi Magyarország
Hunyadi Mátyás 1490-ben bekövetkezett halálával egy nagyon 

nehéz időszaka kezdődött a magyar történelemnek. A törvényes 
örökös hiánya trónviszályt eredményezett. Többen pályáztak a 
“mátyási-örökségre", így Corvin János, Habsburg Miksa és a Jagel- 
ló-ház cseh és lengyel ága is. Végül a cseh jelölt II. Ulászló néven 
került országunk trónjára, amelyet 1490-től 1516-ig birtokolt. A ki
rályválasztó főurak tudták, hogy kit kell az erőskezű Mátyás után a 
hatalomba helyezni, hiszen egy erélytelen, a föurak akaratát ki
szolgáló, gyengekezű uralkodó kiszolgáltatta az országot a belső 
és a külső haszonlesőknek. A növekvő törökveszély árnyékában 
feloszlatta a “fekete sereget” (úgymond nem volt rá pénz), az ad
dig állami monopóliumot jelentő vámok, adók, bányák haszna a ki
rályi kincstár helyett a főurakat gazdagította. Romlott a közbizton
ság. A köznemesség elsősorban a saját rendje védelmében, de az 
ország érdekében is igyekezett korlátozni a hatalmon levő főurak 
nemzetrontó politikáját. Több országgyűlést tartottak, de a hozott 
törvények döntő többsége a gyakorlatban nem valósult meg. Ki
emelendő ezek közül a legfontosabb törvény, amelyet az 1505-ös 
rákosi országgyűlésen fogadtak el, miszerint: ezentúl idegent nem 
választanak magyar királlyá. Ekkor a köznemesség még nem szá
molt azzal, hogy II. Ulászlónak fia születik és az uralkodó, hogy fiá
nak a magyar trónt biztosítsa, házassági szerződést kötött Habs
burg Miksa császárral, s ezzel Magyarországot szorosan a Habs
burg Birodalomhoz köti, pedig Szapolyai János erdélyi vajda sze
mélyében a nemzeti királyi jelölt is készen állt.

Bakócz Tamás a jobbágyfiúból lett bíboros, esztergomi érsek, 
aki egyházi és politikai pályáját Hunyadi Mátyás uralkodása idején 
kezdte, komoly eséllyel indult az 1513-as pápaválasztáson. A pá
pai címet azonban nem ő, hanem Giovanni de Medici bíboros (X. 
Leó néven) szerezte meg. X. Leó pápa Bakócz Tamást pápai legá
tussá nevezte ki, s a török elleni keresztes hadjárat vezetésével 
bízta meg. 1514. áprilisában Budán hirdette ki a pápai bullát 
Bakócz Tamás, s megkezdődött a sereg szervezése, amelybe dön
tően parasztok jelentkeztek. Az egyik vezéri beosztást a székely 
származású Dózsa György kapta. A toborzást betiltották, majd a 
hadjáratot le is állították 1514. május 24-én. Az egybegyűlt jobbá
gyok a feudális terhek növekedése és a szabad költözködés korlá
tozása miatt a török helyett földesuraik ellen fordultak. A paraszt- 
háború Dózsa György, Dózsa Gergely és a bihari Lőrinc pap veze
tésével két hónapon át rémületben tartotta a magyar nemességet 
s végül Szapolyai János erdélyi vajda irányításával július 20-án 
Temesvár mellett a nemesi sereg győzedelmeskedett. A paraszt- 
sereg vezetőit és résztvevőinek többségét kivégezték. Az 1514. 
évi októberi országgyűlés törvényei tovább szigorították a jobbágyi 
terheket: ennek legsúlyosabb rendelkezése a jobbágyság röghöz 
kötése, a szabad költözködés megtiltása volt, amely hazánkban a 
második jobbágyság kezdetét jelentette. Ezen az országgyűlésen 
fogadták el a rendek Verbőczy István ítélőmester Hármaskönyvét 
(Tripartitum), amely 1848-ig nemesi alkotmányként (jogilag nem 
emelkedett törvénnyé) funkcionált.

II. Ulászló halálát követően 1516-tól II. Lajos lett Magyarország 
királya 1526-ig. Az ország helyzete tovább romlott. Ez nemcsak az 
idegen király személyével magyarázható, hanem az országban ta
pasztalható politikai széthúzással (főúri csoportok egymás közötti 
harca) is. Közben a Török Birodalom megerősödött, 1520-ban új 
uralkodó: I. Szulejmán került a szultáni méltóságba. A pápa újabb 
keresztesháború-tervezete Nyugat-Európában nem talált támoga
tást, s a Német-római Birodalom is belső problémákkal foglalkozott, 
a törökök terjeszkedését nem vette komolyan. Magyarország 
egyedül próbált szembeszállni a szultáni csapatokkal. 1521-ben 
három frontos erődítmény lett a törököké: Nándorfehérvár, 
Zimony, Szabács. 1526. tavaszán indult I. Szulejmán hazánk ellen. 
Pétervárad, Újlak, Eszék eleste mutatja a török előrenyomulás út
ját. A döntő ütközetre 1526. augusztus 29-én Mohács mellett került 
sor. A magyar sereg Tömöri Pál kalocsai érsek vezetésével (25

ezer fő) -  nélkülözve a Szeged mellett állomásozó Szapolyai Já
nos vezette erdélyi hadakat, vereséget szenvedett a mintegy 70 
ezer főt számláló török csapatoktól. A csatában 15 ezer ember 
(köztük 7 főpap és 28 főúr) esett el. Az ország királya, II. Lajos me
nekülés közben a megáradt Csele patakba fulladt. Ennek az ese
ménynek állít emléket Székely Bertalan: II. Lajos holttestének fel
találása c. festménye, amelyet a Magyar Nemzeti Galériában te
kinthetünk meg.

A török sereg a győzelme után ellenállás nélkül feljutott Budáig, 
majd 1526. október 9-én (miután végigdúlta a Dunántúl keleti és 
északi, a Duna-Tisza köze északi részét) kivonult Magyarország 
területéről. A magyar sereg mohácsi veresége (következménye az 
önálló magyar állam bukása) és a király halála, nemhogy a politikai 
ellentétek felszámolásához, az egységes vezetés megteremtésé
hez vezetett volna, hanem a további, most már végérvényes szét
húzás irányába hatott. 1526. novemberében Szapolyai János lett a 
magyar nemesség által megválasztott király, ugyanezen év de
cemberében pedig a Jagelló és a Habsburg családok közötti há
zassági szerződés alapján Habsburg Ferdinánd lett magyarország 
királya. A török hadsereg 1529-ben illetve 1532-ben Bécs ellen ve
zetett támadást, mindkétszer sikertelenül. Az utóbbi próbálkozás 
Kőszeg váránál akadt el, amikor 1532. augusztus 10-19. között 
Jurisics Miklós parancsnoksága alatt levő maroknyi őrség feltartóz
tatta Szulejmán hadait, s miután Jurisics színleg meghódolt a szul
tán előtt, de a várat megtartotta, a szultán főserege Kőszeg alól 
haza indul.

Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János királyok 1538. február 
24-én Váradon titkos szerződést kötnek az ország egyesítése ér
dekében. Ennek értelmében Szapolyai János halála után annak 
országrésze (1526-ban az ország két részre szakadt) Ferdinándra 
száll, akinek nagyobb esélye van Magyarország megvédésére, 
mint bárki másnak. Ezt a megállapodást mindkét oldalon több al
kalommal is megsértették, s ez vezetett ahhoz az 1541. augusztus 
29-i eseményhez (pontosan 15 évvel Mohács után), hogy I. 
Szulejmán serege csellel elfoglalta Buda várát, s elfogta Török Bá
lintot és az isztambuli Héttoronyba záratta. Ezzel az ország három 
részre szakad. Izabella királyné (Szapolyai János felesége) és fia, 
János Zsigmond Tiszántúl, Temesköz és Erdély területét kapja a 
szultántól. A szultán a Duna menti területet (az ország középső ré
sze -  a hódoltság - )  a Török Birodalom részévé tette. A Felvidék, 
a Dunántúl nyugati megyéi, Horvátország és Szlavónia a Habsbur
gok kezén maradt. A törökök később több hadjáratot vezettek Ma
gyarország ellen. Az 1552-es hadműveletek során a Szondy 
György által védett Drégely és a Dobó István által védett Eger hő
sies küzdelme a hazaszeretet, a hősies helytállás nagyszerű pél
dája. Az 1566-os hadműveletek közül Zrínyi Miklós és társai szi
getvári tette példaértékű.

A témához felhasznált és ajánlott irodalom:

1. Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig Ikva 1990. 
Korszerű történelem... sorozat 104 p.

2. Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén Gondolat 1982. 
Magyar História sorozat 294 p.

3. Kalmár János: Magyarország története a 16-18. században 
Ikva 1990. Korszerű történelem... sorozat 97p.

4. Kulcsár Péter: A Jagelló kor Gondolat 1981. Magyar História 
sorozat 244 p.

5. Magyarország története 1526-1686 /-//. kötet Akadémiai Kiadó 
1985. 1962 p.

6. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711 Háttér Lap- 
és Könyvkiadó 1990. Magyarok Európában II. 268 p.

Koncz István
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Kalandozás történelmi városainkban 6.
Sárospatak -  Szerencs -  Tokaj -  Monok

Sárospatak

Észak-Kelet Magyarországon a Bodrog két partján elte
rülő település már az Árpád-kor óta lakott. A Hegyalja szel
lemi és idegenforgalmi központja. Már a XI. században vá
rat emeltek itt, amely egy várispánság központja is volt. 
A település környéki földek a feudalizm us korában több 
család kezében is vo ltak. így a Pálócziak, Perényiek, 
Korántffyak és a Rákócziak is hatással voltak a város és 
környéke fejlődésére. A XV-XVII. században épültek meg a 
vár ma is látható jellegzetes részei: a négyszögű lakóto
rony, a várkastély reneszánsz része (ún. Perényi-szárny). 
Az egyik legjellegzetesebb terme: a "Sub rosa”, ahol a ha
gyomány szerint az 1666-1671-es Habsburg-ellenes ún. 
Wesselényi-összeesküvés egyes tanácskozásait tartották. 
A Rákóczi-szabadságharc idején 1708. november 22 -  de
cember 17. között egy fontos országgyűlésnek is helyt 
adott a vár. Ekkor fogadták el azt a törvényt, miszerint a 
harcoló jobbágyok és családtagjaik felszabadulnak a job
bágyi terhek alól.

1531-ben Perényi Péter református főiskolát alapított, 
amely a várost kulturális központtá tette. Az iskola a fény
korát a XVII. század derekán é lte, am ikor I. Rákóczi 
György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna támogatta az in
tézményt. 1650-54 között itt tanított Coménius, a kiváló 
cseh-morva pedagógus, a modern oktatási rendszer egyik 
megteremtője. Ebben az iskolában tanult a későbbiek so
rán a magyar történelem és kulturális élet számos jelentős 
alakja, többek között Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mi
hály, Kossuth Lajos, Teleki László, Gárdonyi Géza, Móricz 
Zsigmond. Külön említést érdemel a Református Kollégium 
Könyvtára, melynek nagytermét Pollack Mihály tervezte. 
A városban működik a Coménius Tanítóképző Főiskola is.

Szerencs

A Hegyalja és a Zempléni-hegység kapuja. A régészeti 
feltárások avar kori és más népvándorlás kori leleteket 
hoztak a felszínre. A IX. században már földvár is volt a je 
lenlegi település helyén. Innen származtatják a középkori 
elnevezését, Taktaföldvár nevet. A tatajárást követően, 
1271-ben bencés apátságot alapítottak itt. Ennek épületeit 
később a XVI. század közepén Szapolyai János magyar ki
rály felesége, Izabella hívei várrá alakították át, amely ké
sőbb királyi birtok, majd a Rákócziaké lett. A XV. század
ban mezőváros. 1605-ben országgyűlés színhelye, ame
lyen a felkelt rendek Bocskai Istvánt Magyarország és Er
dély fejedelmévé választották. A város műemléki neveze
tessége a Rákócziak emlékét idéző várkastély és a XVII. 
század hatvanas éveiben épült, barokk stílusú római katoli
kus plébániatemplom. A város mai gazdasági életének két 
legjelentősebb ipari egysége a csokoládégyár és a cukor
gyár.

Tokaj

A Tisza és a Bodrog összefolyásánál a Nagy-hegy tövé
ben fekvő település, amely elsősorban szőlőműveléséről 
és világhírű boráról ismert, szinte az egész világon. Már 
Anonymus is megemlíti krónikájában, hogy “Vitézek a he

gyen mindennap lerészegedének”. A város neve először a 

XI. század végén fordul elő királyi okleveleken. A tatárjárás 
után IV. Béla király olasz szőlőmunkásokat telepített a kör
nyékre, s innentől tudunk folyamatosan a tokaji szőlőműve
lésről. A XIV. század végén már kőtoronnyal erősített vár 
állott itt. A vár és környéke gyakran változtatta birtokosait. 

Közülük csak néhányat említünk: Brankovics György, Hu

nyadi János, Hunyadi Mátyás, Szapolyai János -  aki 1526. 
októberében országgyűlést is szervezett Tokajban - ,  Beth

len Gábor, Rákócziak, Thököly Imre (1697-ben nevezetes 
szerepet já tszo tt a te lepü lés a hegyalja i fe lke lésben). 
A XVII. században újabb szőlőművelők telepedtek meg a 
városban, ők görögök voltak. Vásáraik és szőlőművelésük 
okán országos hírnévre tett szert Tokaj. Műemléki neveze
tességei közül em lítést érdem elt a Rákóczi-Dessewffy- 
kastély, a XVIII. század végén épült, barokk stílusú evan

gélikus templom, a vár romjai.

Monok

Ebben a Szerencs környékén található községben, egy 

copf stílusú udvarházban született a XIX. század kiemelke
dő magyar államférfia, Kossuth Lajos, 1802. szeptember 

19-én. A szülőházban 1949-ben emlékmúzeumot rendez
tek be, ahol Kossuth-relikviák, korabeli berendezési tár

gyak, a szabadságharc és az emigráció emlékei láthatóak. 
A község nevezetességei közé tartozik még a XIV. század
ból származó Monoky-féle várkastély és a XVIII. század

ban barokk stílusban épült Andrássy-kastély.

Az összeállítás a Magyarország c. Panoráma nagyútikönyv 
alapján készült.

Koncz István

KALANDOZÁS TÖRTÉNELM I 
VÁROSAINKBAN

SÁROSPATAK- SZERENCS -  MONOK

Egynapos autóbuszos kirándulás idegenvezetéssel 
1996. szeptember 21-én, szombaton.

In d u lá s : reggel 6 órakor 
H elye : a volt Művelődési Ház előtti parkoló 

(Kossuth utca 72.)

R é szvé te li d íj: 1.200.- F tlfő

Jelentkezni lehet: Penák Dóra tanárnőnél

(Csengey Gusztáv Á lta lános Iskola) 
az összeg befizetésével.
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 ̂ ÜNNEPSÉG AZ  ̂
ÉLET HÁZÁBAN

Felemelő ünnepély színtere volt az aszódi zsidó temető 
1996. augusztus 11-én. Sok éves munka után a gaztengerből, 
a romokból, mondhatnánk az enyészetből -  kissé paradox ha
sonlattal élve -  ismét életre keltették az ÉLET HAZÁT.

Hat évvel ezelőtt kezdte meg Asztalos Tamás (akkor a Pető
fi Múzeum beosztott alkalmazottja, jelenlegi igazgatója) azt a 
munkafolyamatot, amelynek záróeseménye ez a felemelő ün
nepség volt.

Mi történt az elmúlt hat évben?
-  A fákkal, bokrokkal, gazokkal benőtt temetőt megtisztítot

ták; az összedőlt síremlékeket egybe ragasztották és a többi 
ledöntöttél együtt ismét felállították. -  A 260 éves temető, a 
héber és a magyar feliratú sírkövek Aszód régmúltjának, a vá
rosban egykoron meghatározó szerepet játszó zsidóságnak az 
élő bizonyítéka.

-  A felgyújtott, a szétvert, a meggyalázott szecessziós 
Schosberger-mauzóleum műemléki helyreállítása megtörtént.
-  Az Aszód felé közlekedő, a bagi állomást elhagyó vonatok 
ablakából már jól látható az eredeti pompájában tündöklő, a 
város fölött emelkedő dombvonalból kiemelkedő bronzkupolás 
keleti stílusú építmény.

-  Elkészült a 243 elpusztított zsidó mártírra emlékező em
lékmű. Tudni kell, hogy a II. világháború után már felállítottak 
egy siratófalat, amelyet azonban barbár kezek meggyaláztak, 
leromboltak. -  Az új emlékmű tervezője és építői reményked
nek: talán a ma élők többet már nem bántják a 243 ártatlanul 
elhurcolt aszódi zsidót?!

Az imént röviden felsorolt és a temetőben látható munkát 
nagyon sok aszódi ember "társadalm i m unkájával” , a 
MAZSIHISZ, az önkormányzat támogatásával, s végül a mun
kát kezdeményező és megvalósító Asztalos Tamásnak pályá
zatai által szerzett, mit szerzett, “összekoldult’’ (és ezt szó sze
rint kell érteni!) pénzekkel valósították meg.

A felemelő ünnepségen, ritkán látható nagyszámú érdeklő
dő közönség előtt a zsidó, a helyi evangélikus, a római katoli
kus és a baptista egyházak lelkészei emlékeztek az aszódi zsi
dóságra; a városvédő Ráday Mihály és városunk polgármeste
re pedig méltatta az újjáépítés tettének és eseményének jelen
tőségét.

MINDEN VÁROSÁT SZERETŐ ASZÓDI POLGÁR 
VIGYÁZZON A MÚLT E JELES EMLÉKEIRE!

ŐRIZZE MEG A TETŐT, A MAUZÓLEUMOT ÉS A MÁRTÍ
ROK EMLÉKMŰVÉT A MEGBÉKÜLŐ KEGYELET!
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(Az aszódi zsidóságról és a temető helyreállításáról a felújítás 
alkalmával megjelentetett, képekkel illusztrált, színvonalas ka
talógusból szerezhetünk több ismeretet. Kapható a Petőfi Mú
zeumban!)

MÉSZÖLY TIBOR
verse

A Lap július-augusztusi számában ígéretet tettünk, hogy vissza
térünk Mészöly Tibor életének és költői munkájának a bemutatá
sára.

Mint már írtuk, Aszódon, mégpedig 1907. december 26-án szü
letett. Édesapja neves egyetemi tanár volt, aki nem vállalta házas
ságon kívül született gyermekét, ám neveltetésében támogatta az 
édesanyát, Mészöly Szerénát.

Mészöly Tibor iskoláit Aszódon végezte, az 1927/28. tanévben 
tett érettségi vizsgát az evangélikus gimnáziumban, ahonnan a ta
nári pályára készült. A budapesti egyetemen francia szakon kezdte 
meg tanulmányait, ám nem szerzett tanári diplomát. Különböző 
helyeken tisztviselőként dolgozott.

Magábaforduló, visszahúzódó, zárkózott életmódjával költői te
hetségét nem tudta (talán nem is akarta?!) a felszínre hozni, min
denki számára közkinccsé tenni. Mélyen vallásos, elkötelezett em
ber volt, akinek gondolatvilága a nemzeti történelemben és a pol
gári Magyarország eszményében gyökerezett. A II. világháború 
utáni társadalmi-politikai-gazdasági változások, különösen pedig a 
mindenhatónak kikiáltott ateista állameszme fényévnyi távolság
ban volt egyéniségétől. Szinte kirekesztette magát a társadalmi 
közéletből. Semmivel és senkivel nem vállalt közösséget, alkalmi 
munkából élt, háziállatokat nevelt.

Alkalmilag verselgetett, amelyeket legfeljebb egykori iskolatár
sainak küldözgetett el. így került több költeménye a Németország
ban élő aszódi osztálytársához, Dr. Brandtner Pálhoz, aki a költe
ményeket szerzője halála után a Petőfi Múzeumnak adományozta.

E sorok írója 1964. őszén került közelebbi kapcsolatba Mészöly 
Tiborral, amikor is néhai Dr. Pavetics József körzeti orvossal fran
cia nyelvleckéket vett Tőle. A magánórák után 30-40 perces sétá
kat tettünk, amikor is mindenféléről csevegtünk, cseréltünk gondo
latot. E beszélgetések alkalmával ismerhettem meg a nagy művelt
ségű, a világ dolgaiban ugyan tájékozott, ám az adott korban ma
gát nagyon rosszul érző és éppen ezért szkeptikus, megkesere
dett, különös embert.

Aztán egyszer nem jött el a megbeszélt francia órára. Nem tud
tuk az okát, hiszen addig az óra elején mindig percnyi pontosság
gal, ékes francia nyelven köszöntött bennünket. Hamarosan meg
tudtuk, hogy már két napja halottan feküdt szegényes lakásában. 
A szomorú, a hazájáért, a népéért, az egyházáért aggódó, fáradt 
szíve állt meg 1965. január 16-án. Még csak 57 éves volt. Nekem 
akkor, nagyon öreg embernek tűnt.

Az alábbi Mészöly vers egy családi hagyatékból, a közelmúltban 
került elő.

Nincsen fiam...

Nincsen fiam, hogy érte menjek 
-  Előttük nyílnak most a Mennyek -  
Kiket csodál ma az egész világ,
Mik kivirultak Október tavaszán:
Ezernyi, büszke, zsenge ég.
Leánykám sincs, szent tűzzel telve,
Akit megszállott Szent Jeanne D'Arc lelke.

Ti Istenküldötte lelketekkel 
Tiporjátok a fertőt, a szennyet -  
Nincsen fiam, hogy érte menjek,
Hazug, gálád, sátán-tanokkal 
Kufárok gyilkolták ifjú telketek 
S az emberiség mégis magasztal!
Ti az apáknál jobban hittetek.

Hitetlen gépnek, rabszolgának 
Nevelt -  parancsra -  minden iskola 
S lelketekben égi tűz támadt -  
Nem felejtik el ezt sehol, soha!
Nem csak értetek mennek az apák,
Úgy érzik ők: fiuk mellett helyük!
Törzsét kívánja a sok büszke ág 
S hiába minden gazság ellenük!

Nincsen fiam, de “értetek megyek”.
S mindannyian “értetek megyünk!”
Megmozdulnak itt maguk a hegyek,
Hogy nevetekhez méltóak legyünk.

1956. okt. 24.

Közzéteszi: A.I.
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A VÁROSI NYUGDÍJAS C Ne búcsúztassatok... ^
KLUB ÉLETÉBŐL (m.-nak)

PALÓCNAPI VIGASSÁGOK PÁRÁDON Visszajövök,
és együtt csinálunk agyagból szekeret

A Városi Nyugdíjas Klub hagyományőrző cső- nem autót, szekeret. Kocsi szekeret.

portja július 13-án részt vett a tíznapos Parádi Pa-
lócnapok záróünnepségén. Igen, visszajövök még,

Sok próba és izgalom közepette készültünk, De most pénztkeresni megyek.

hogy eleget tudjunk tenni a kedves meghívásnak. Vállalkozó, vagy kereskedő leszek?

Szép élményekkel tértünk haza a parádi ren-
Hétszínvirágot

dezvényről. Úgy érzem, jól sikerült fellépésünk. Vérehulló fecskefűt.
Az külön jó lesett, hogy a parádi polgármester Vagy fáklyát, lámpást, elemlámpást...
kedves levélben köszönte meg részvételünket és
fellépésünket. Még az is lehet, hogy a Biztosítóhoz megyek

A csoport nevében szeretnék köszönetét mon- Én leszek itt az ÁB-AEGON.

dani Tóth Gézáné Sárikának, aki idejét nem saj-
nálva, velünk együtt részt vett és szerepelt a ren- De legeslegelsöként biztosítom

dezvényen. Köszönet illeti Kiss Bélát, aki immár az iskolát

sokadik alkalommal szolgáltatta a zenét. Továbbá
nagyon köszönjük Csobán Tibornak, hogy videón Most IBM-et tanulok -  in fraudem legist -
megörökítette fellépésünket. mert végül mégiscsak

Természetesen köszönettel tartozunk a hagyó- az APEH-hez megyek.
mányőrző csoport minden tagjának, hogy lelke- Ellenőr leszek majd, és rákérdezek

sen készültek, és minden igyekezettel azon vol- miből van a Fiat Puntó vagy a Cabriolet?

tak, hogy a sikeres fellépéssel jó  hírét vigyék
Lássátok, előttem a világ!

Aszód városának.
Szeretnék még köszönetét mondani három idő- Csak most

sebb tagunknak, Teri néninek, Bori néninek és mikor

Juci néninek, akik elfelejtik ilyenkor az éveket és az osztályba

teljes lelkesedéssel együtt szerepelnek velünk.
becsengetnek

Most ne kérdezzetek.

Szilágyi Sándorné DL
klubvezető-helyettes 1996

V _____________________________ V

ILYENNEK LÁTOM VÁROSOMAT
f o t ó p á l y á z a t

A HONFOGLALÁS EMLÉKBIZOTTSÁG A MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN
FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET,

amelynek témája: Ilyennek látom városomat.
A pályázat célja a kisváros mindennapi életének, hangulatának bemutatása, egyes események, pillanatok megörökítése.

Pályázni lehet max. 3 darab, legalább 13x18-as méretű színes, vagy fekete-fehér fotóval, vagy 3 darabból álló fotósorozattal.

DÍJAZÁS:
I. helyezés: 8.000.- Ft
II. helyezés 5.000.- Ft
III. helyezés: 3.000.- Ft

Minden résztvevő millecentenáriumi emléklapot kap.
A beérkezett pályaműveket kiállítás keretében bemutatjuk!
Pályázat leadási határideje: 1996. szeptember 23. (hétfő)

Pályázat leadásának helye: Városi Könyvtár
A pályázatra beérkezett anyagot a Honfoglalás Emlékbizottság által felkért szakmai zsűri bírálja el.

Eredményhirdetés: 1996. október 23-án.
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OKLEVÉL

Zsemberovszkyné Molnár M árta

Népm űvészet i f jű  Mestere pályáza ton  

e lé n  kimagasló eredm ényién.

Zsemberovszkyné Molnár Márta a nyár folyamán egy or
szágos népművészeti pályázaton vett részt kerámiáival. 
Az 55 pályázóból 15 ifjú leendő népművész kapott lehető
séget arra, hogy a Magyar Művelődési Intézet kiállítóter
mében kiállítás keretében bemutatkozhasson a nagykö
zönségnek.

Zsemberovszkyné Márta is azok között volt, akinek a 
munkájával találkozhattak a kiállításra látogatók.

Gratulálunk a szép eredményhez és további szép sikere
ket kívánunk!

Szerkesztőség

ESEMENYNAPLO Több figyelmet a tanulóifjúságra!

*A nyár folyamán a televízió Új Reflektor Magazin műsora, 
valamint a reggeli információs műsor több ízben is foglalkozott 
olyan témákkal, amelyek településünk életét érintik. így szó 
esett többek között az M3-as autópályán bevezetendő autópá
lya-használati díjról, a Digitel botránykrónikájáról és a polgárőr
ség munkájáról. A televíziós műsorokban megszólaltak aszódi 
polgárok is.

*A Népszabadság Pest megyei melléklete az 1996. július 23-i 
számát városunk bemutatásának szentelte. Bár szerkesztői ba
ki következtében elcserélték polgármesterünk fotóját, az egész 
oldalas cikk megjelenésével a szélesebb közvélemény is meg
ismerkedhetett városunk múltjával és jelenével, gondjaival és 
értékeivel.

*Augusztus 11.

*Augusztus 14-15.

*Augusztus 14.

*Augusztus 17-20. 

"Augusztus

Ünnepség a zsidó temetőben.
Megjelent az Élet Háza c. kiadvány. 
Viselet és történelem -  viselet és je l 
címmel országos néprajzi konferencia 
a Petőfi Múzeum szervezésében.
-  Galga menti ünnepi és hétköznapi vi- 
seletek c. időszaki kiállítás megnyitása 
a Petőfi Múzeum Galériájában;
-  alkalmi bélyegzés a néprajzi konfe
renciával és a múzeum előtti nosztalgia 
postaláda felállításával kapcsolatban;
-  népzenei bemutató a Podmaniczky- 
kastély dísztermében a Fix-Stimm 
együttes és a Bagi Muharay Elemér 
Népi Együttes szólistáinak részvételé
vel;
Lezajlott az ötödik jubileumi Aszód 
Fesztivál
Megjelent a Studia Comitatensia (Ta
nulmányok Pest megye múzeumaiból) 
26. száma, amelyben napvilágot láttak: 
Detre János: Evangélikus elemi iskolák 
Pest megyében 
és
Asztalos István: Az aszódi evangélikus 
középiskola I.
c. tanulmányok. (Mindkét írás külön kö
tetben (korlátozott példányszámban) is 
megjelent!)

___________ J

Ismét elkezdődik a diákok számára a munka.
Szeptember 2-től a rendőrség újfent nagyobb figyel

met kell, hogy fordítson a reggeli iskolakezdési és a dél
utáni iskolazárási időpontokban a tanintézet környéké
nek közúti forgalmára.

A nyári szünidő múltával a járművezetők által “elfelej
tett” tartalmú és veszélyt jelző táblák újból megtelnek 
élettel

-  sebességkorlátozás
-  gyalogosátkelés
-  gyermekek

Főként a tanévkezdés időszakában szükséges a foko
zott rendőri je lenlét és intézkedés, tekintettel arra is, 
hogy a diákok még a nyári élmények hatása alatt állnak.

Figyelmetlenek, meggondolatlanok és gyakran várat
lanul áthaladnak az úttesten a túlsó oldalon álló diáktár
saikhoz, elmondani az élményeiket stb.

Azoktól a járművezetőktől, akik rendszeresen közle
kednek az adott útvonalon, még fokozottabb figyelmet 
követel meg a tanintézet melletti közlekedés. Egyesek 
megszokhatták a vakáció idején, hogy ezek az intézmé
nyek üresek, s így az ott lévő közúti jelzéseket eseten
ként “felülbírálhatják” .

Sok iskola működtet közlekedési szakcsoportot -  a ta
nulók biztonságos közlekedése érdekében -  mely a kije
lölt gyalogosátkelő-helyen segíti a diákok átjutását.

Az ilyen biztosítás megléte a járművezetőktől türelmet, 
megértést igényel, főként a több sávval rendelkező utak 
esetében.

Jelenleg gyakori jelenség, hogy a gyalogosátkelő-hely 
előtt megálló járművezető mellett is elhaladnak jármű
vek, a KRESZ vonatkozó rendelkezéseivel ellentétesen.

SÍK GOTTHILF r. őrnagy
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

Ügyvezető Elnöke

V .
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Tisztelt leendő ügyfelünk!
Értesítjük Önt, hogy a gödöllői

B.B. AUTÓSISKOLA BT
Személygépkocsi és motorkerékpár vezetői 

tanfolyamot
indít Aszódon a Helyőrségi Klubban 
1996. szeptember 20-án 17.30-kor.

A tanfolyamra a következő kategóriákban várjuk 
jelentkezésüket:

„SM” Segédmotor 
„A ,” Motorkerékpár 150 cm3-ig 

„A” Motorkerékpár 150 cm3 fölött 
„B” Személygépkocsi 

„C” Tehergépkocsi

Diákoknak az elméleti tandíj 50%-át elengedjük. 
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez rész
letfizetési kedvezményt biztosítunk, ami azt jelenti, 

hogy ön  a tanfolyamot elkezdheti abban az 
esetben is, ha pillanatnyilag készpénzzel 

nem rendelkezik,

így a vizsgadíjat és a tanfolyamdíjat 
menetközben részletekben fizetheti.

EXTRA SZOLGÁLTATÁS!

Hogy Önnek ne kelljen feleslegesen 
fáradnia és utaznia:

A forgalmi vizsga kivételével, 
mely „B” kategória 

esetén Vácon, a többi kategóriánál 
Gödöllőn történik,

az összes többi vizsga Aszódon kerül 
lebonyolításra.

Rutinvizsga minden kategóriában az aszódi 
tanpályán!

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
- Helyőrségi Klubban 

Vörös László igazgatónál Tel.: 83 
- Farkas László oktatónál:

Aszód, Petőfi u. 14. Tel.: 186 
- és szeptember 20-án 17.30-kor a Helyőrségi 

Klubban tartott tanfolyam megnyitón.

Amennyiben ön esetleg éppen szabadságon van, 
a tanfolyamhoz a tanfolyam megnyitót követő két héten 

belül még lehet csatlakozni!
Ebben az esetben előzetes jelentkezés szükséges!

Éjj
M

■
: t , \

Hűtőgépek
szerelése
javítása

GARANCIÁVAL!

Aszód, Kossuth L. u. 38.

Tel.: 06-20/416-256 
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

SÓVÁRI JÓZSEF
villanyszerelő mester

Épület villanyszerelés, 
riasztóberendezések telepítése, 

szerelése,
érintésvédelmi mérés, hibaelhárítás!

Közületek és lakosság részére 
egyaránt!

Elosztószekrények előszerelését 
megrendelésre vállalom.

Telephely: 2170 Aszód, 
Madách tér 13.

Tel.: 06-20/251-747
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított 

hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet szeptember havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

Szeptember 7-én 8 órától szept. 9-én 8 óráig Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62

Szeptember 14-én 8 órától szept. 16-án 8 óráig Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 
06-30-484-599

Szeptember 21-én 8 órától szept. 23-án 8 óráig Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207

Szeptember 28-án 8 órától szept. 30-án 8 óráig Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

D r. N é m e th  M ih á ly  

k ö rz e t i á lla to rv o s

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYTÖRTÉNETI
PÁLYÁZATRA

A HONFOGLALÁS EMLÉKBIZOTTSÁG A 
VÁROSI KÖNYVTÁRRAL KÖZÖSEN A 

MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN 
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
HIRDET AZ ALÁBBI TÉMÁKBAN:

1. Ősi mesterségek településünkön
2. Adomák, történetek városunk múltjából
3. Névkutatás -  Hely-, dűlő-, utcanevek,

-  család- és ragadványnevek

A pályázat célja: Az idős generációkban 
felhalmozódott tudás, ismeretek átörökítése, városunk 

múltjának, hétköznapi életének kutatása, 
rögzítése az utókor számára.

Pályázni lehet min. 4 oldalas (max. 20 oldalas) 
pályamunkával (géppel vagy kézzel írott), 

műfaji megkötöttség nélkül 
(tanulmány, riport, leírás stb.)

DÍJAZÁS:
I. helyezés: 10.000.-Ft
II. helyezés: 7.000.- Ft
III. helyezés: 5.000.- Ft

Pályázat leadásának határideje:
1996. szeptember 30. (hétfő)

Pályázat leadásának helye: Városi Könyvtár 
A legsikeresebb pályamunkákat folyamatosan 

megjelentetjük az Aszódi Tükörben!

ELADÓ
Jó állapotban lévő 

4 és fél éves

flMRUTI
gépkocsi

r

Érdeklődni lehet: 
ASZÓD, Régész u. 1.

E LA D Ó  JÓ Á LL A P O T B A N  LÉVŐ  

H Á R O M S Z Á R N Y A S  A B LA K  R O LÓ V A L!

Érdeklődni lehet a Városi Könyvtárban

Eladó 450 darab békéscsabai holland 
típusú (natúr) tetőcserép kedvező áron.

Cím: Csobán Attila Aszód, Berek u. 2.
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A HÉTKÖZNAPI ORVOSI ÜGYELET TELEFONJA:

DR. LÓSKA IZABELLA Aszód/426 

DR. JÓLESZ JÓZSEF Aszód/429

ha ezeken a számokon nem veszi fel az ügyeletes a telefont, akkor 
hívja a 06/20/271-171-es rádiótelefont (ez a hívás 50.- Ft)!

Mindenképpen tájékozódjon arról, hogy ki aznap az ügyeletes -  ez olvasható az orvoslakásoknál, 
az AMEDIK ablakában, és felvilágosítást tud adni a postai telefonközpont kezelője is.

I--------------------------------------------------------------------------1

| MŰHÍMZÉS |
Vállalom emblémák, feliratok, zászlók, 

monogramok, gyermekminták hímzését, 
valamint javításokat.

Egyedi elképzelések alapján isi

Cím: Aszód, Dózsa Gy. u. 5. -  Tel.: 06-30-518-052 
Érd.: 18 óra után!

i____________________________________________ i

i s

H éhalom ban  

három szobás családi 
ház eladó!

Érdeklődni: Tóth Géza 
Aszód, Bocskai u. 8.

1983-as
/

eladó!

Á ra : 80  eF t.

Érdeklődni lehet a Városi 
Könyvtárban!

A VITEL RT.

domonyi üzemébe felvételre keres 
gyakorlattal rendelkező 

1 fő gépi forgácsoló szakmunkást 
lámpa- és korlátalkatrészek 

gyártására.

Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet

1996. július 29-tól

Berkes János üzemvezetőnél 
Domony, Fő u. 91. sz. alatt 

Telefon: Aszód 378.

MEGNYÍLT, MEGNYÍLT, MEGNYÍLT!

ASZÓDON,
A KOSSUTH U. 38. SZ. ALATT 
-  A POSTÁVAL SZEMBEN -

ÚJ TAPÉTABOLT !
OLCSÓ ÁRAK, NAGY VÁLASZTÉK ! 

Kínálunk:
-  sima és habosított, fűrészporos és mennyezettapé

tákat,
-  hungarocell mennyezetelemeket,
-  posztereket.
-  Diszperzit, Héra festékeket, színezőket, valam int a 

tapétázáshoz szükséges eszközöket, ragasztókat, 
segédanyagokat.

Nyitva tartás: 
hétfő -  péntek: 9-17 óráig 

szombat: 8-12 óráig

AKI EZT A HIRDETÉST MAGÁ VAL HOZZA, 
VÁSÁRLÁS ESETÉN 10 % ENGEDMÉNYT KAP 

1996. SZEPTEMBER 20-IG!
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H atalyák Jánosné látszerész m ester
Aszód, Kossuth L. u. 34. -  Tel.: 124

A  tanévkezdésre szeptem ber 1-3 O-ig m inden  gyerm ek szem üveg árából 

10 % kedvezm ény + hasznos ajándék!

Szolgáltatásaink:
-  OLVASÓ ÉS KOMBINÁLT SZEMÜVEGEK 

KÉSZÍTÉSE, SZTK VÉNYEK BEVÁLTÁSA
-  INGYENES KOMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT 

MINDEN PÉNTEKEN 15-18 óráig
-  ZEISS MINŐSÉGŰ VÉKONYÍTOTT ÜVEGEK
-  KONTAKT LENCSE ÁPOLÓ SZEREK
-  ÜV BEVONAT SZEMÜVEGEKRE

-  AMATŐRFILM KIDOLGOZÁS 2 NAP ALATT
-  NEGATÍV HlVÁS 220.- Ft
- 9  x 13 NAGYÍTÁS 2 2 .-Ft
-  FOTÓALBUMOK
-  SZÍNES ÉS FEKETE-FEHÉR FILMEK
-  FOTÓ ELEMEK
-  HŐMÉRŐK, BAROMÉTEREK

Ajánlatunk:

PRÓBÁLJA KI A KOMFORTOSABB LÁTÁST ELŐSEGÍTŐ SZÍNES ÉS UV
BEVONATAINKAT

TÜKRÖZŐDÉSMENTES RÉTEG MŰANYAG LENCSÉKRE 
SPECIÁLIS KARCÁLLÓ FELÜLET KEMÉNYÍTŐ RÉTEG.

SZE ZO N V É G I N A PSZE M Ü V E G  VÁSÁR

Nyitvatartás:

Hétfő 8-12 Csütörtök 8-16.30
Kedd 8-16.30 Péntek 8-18
Szerda 8-16.30 Szombat 8-12
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KEDVES ASZÓDI POLGÁROK!

a  k ö z é p s ő  é l e l m i s z e r b o l t

N E  VÉBEN KÖSZÖNÖM ,

H O G Y  A Z  ÜZLETNYITÁSSAL A D Ó D Ó  N E H É ZSÉ G E K E T  

TÜRELEM M EL É S M EG ÉRTÉSSEL  

VISELTÉK  S f
■ /  ^

TOVÁBBRA IS  S O K  ÚJDONSÁGGAL  

-  PL. KÁVÉZÓ  KIALAKÍTÁSA -  

UDVARIAS KISZO LG ÁLÁSSAL É S  KED  VEZŐ ÁRAKKA L  

PR Ó B Á LU N K  KED V ESKED N I K E D V E S V Á SÁ R LÓ IN K N A K

' ----f---------------  >-
SZE PTE M B E R I M EG LEPETÉSÜ N K: 

M im E N  NYUGD ÍJKO RH ATÁR % j 

A SZ Ó D I P O L G /~
-  M INDEN VÁSÁRLÁSNÁL  

5 % KE D V E ZM É N YT AD U N K!!!
E Z T  TESSZÜ K AZÉRT, H O G Y  A Z  E G YR E  N Ö Vi 

TERH EKET E G Y  K IC SIT  E LLE N SÚ LYO ZZU K

ÖRÖM M EL KÖZLÖM , H O G YSZE PTE M B  

KIAD ÁSRA K E R Ü LN E K  A 

TÖ RZSVÁSÁRLÓ I-KÁRTYÁK!

TO VABBI M EG LEPETÉS A Z  UGYANCSAK  

SZEPTE M BERBEN  IN D U LÓ  

“BLO KK-N YEREM ÉN YAKCIÓ  ”!
A pénztárgép szalagján bizonyos méterenként számok találhatók. 

Aki a vásárlás során számmal ellátott blokkot kap, nyert.
A nyeremény azonnal átvehető a boltban.

Barlay Gyuláné
üzletvezető
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AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Aszód, Kossuth L. u. 2. megállóhelyről

JELMAGYARAZAT:
1: iskolai előadási napokon, P: a hetek utolsó munkanapján, T: tanszünetben
munkanapokon a: IX. 29-ig és III. 29-től, munkanapokon b: IX. 30-tól III. 28-ig
szerdán c: IX. 30-tól III. 28-ig szerda kivételével, munkanapokon d: iskolai előadási napokon, a hetek utolsó munkanapja kivételével
munkanapokon: e: a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon: f: a hetek első munkanapját megelőző napok kivételével
munkaszüneti nap

H O V Á  - M I K O R Menetidő
Munkanapokon Szabadnap Munkaszüneti nap perc

(hétfőtől-péntekiq) 1-5 (szombat) 6 [vasárnap) 7
Bér, sz. ib. 62

14.39 16.57 18.37 14.39 18.37 8.17 14.39 18.37 ___9*58
Ecséd, aut. ford. 48

10.27 19.42
Eger, aut. áll.

6.57 6.57 6.57 8.52 14.37 133
b 18.37 18.42

Erdőkürt, f. szöv.
7.17 9.23 I 12.23 T 12.23 14.48 8.23 10.23 14.23 10.23 12.23 14.23 56

16.08
Erdőtarcsa, kh. 72

9.23 I 12.23 16.42 18.58 10.23 14.23 18.23 10.23 14.23 18.23 dV 28
Gyöngyös, aut. áll.

6.57 c 8.29 d 8.29 e 8.29 9.07 6.57 8.29 9.07 6.57 8.29 8.52 58
11.42 12.42 14.42 15.42 16.42 15.42 16.42 21.22 9.07 14.37 15.42
17 97 90 49 91 99 16 42 b 18 37 18.42

21.22 22.12
Hatvan, aut. áll.

5.30 6.10 16.27 6.57 7.22 5.15 6.10 6.57 5.15 6.10 6.57 20
I 7.34 c 8.29 d 8.29 e 8.29 9.07 7.22 8.29 9.07 8.29 8.52 9.07
10.27 11.17 11.42 12.42 13.02 11.17 12.42 13.42 11.17 13.42 14.37
13.42 I 14.27 14.42 I 15.05 15.42 15.42 16.42 18.07 15.42 16.42 18.07
16.42 17.27 18.07 f 19.12 19.42 19.42 21.22 b 18.37 18.42 3 19.12
20.42 21.22 19.42 21.22 22.12

Heves, aut. áll. 111
c 8.29 d 8.29 8.29 8.29

Kartal, aut. ford.
5.53 11.53 a 14.21 P 14.46 I 15.41 8.06 17.01 17.01 18

I 16.39 17.01
Kálló, 2. sz. bolt 48

7.17 7.36 9.23 I 12.23 T 12.23 8.23 10.23 14.23 10.23 12.23 14.23 gy 27
14.48 16.08 16.57 18.17 18.58 18.23 18.23

Ózd, aut. áll. 221
6.57 6.57 6.57 8.52

Palotás, iskola
14.39 16.02 18.37 14.39 16.02 18.37 8.17 14.39 16.02 37

18.37
Szirák, r.k. templom 53

14.39 16.42 16.57 18.17 18.37 14.39 18.37 8.17 14.39 18.37 gy 49
18.37

Szécsény, Fő tér 93
16.02 16.02 16.02

Verseg, káliói elág.
6.43 7.17 7.36 7.55 9.23 6.43 8.23 9.23 8.17 9.23 10.23 29

10.23 10.31 11.23 I 12.23 T 12.23 10.23 11.23 12.23 11.23 12.23 14.23 gy is
13.23 14.03 P 14.21 14.23 14.39 13.23 14.23 14.39 14.39 16.02 18.23
14.48 15.16 15.23 16.02 16.08 15.23 16.02 16.23 18.37 b 20.46 20.56
16.31 16.42 16.43 16.57 17.16 18.23 18.37 21.16
17.23 18.17 18.37 18.58 19.16
21.25 22.48

Kiadja a TYPOVENT Kft. Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 
Munkatársak: Búzás Mária, Laukó Józsefné, Sáhóné Bordás Éva, Gál Tibor, Kovács István


