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“Aki nem tudja honnan jö n , 
az nem tudja hova megy, 
mert nem tudja hol van ! ”

Dr. Habsburg Ottó Aszódon
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Elnöki látogatás

Dr. Habsburg Ottó Aszódon

Amikor 1995 őszén elkezdtük Aszódon a Páneurópa 
Unió Magyar Egyesületének helyi szervezetét életre hív
ni, igazán nem is tudtuk, mit fogunk csinálni. Egyet tud
tunk: dolgozni akarunk, kezet nyújtani a határokon túlra, 
minden irányba. Nemcsak magyar testvéreink felé, hanem 
Európa többi népe, országa felé is.

Amikor a magyarországi elnök, gróf Bethlen István 
úr megjelent nálunk megalakulásunk napján, megkérdez
te, milyen vágyaink vannak. Mondtuk: kapcsolatok..., 
zászló..., és valaki kimondta: szívesen látnánk Dr. Habs
burg Ottó elnök urat nálunk! Bethlen István elmosolyo
dott, és azt mondta: -  Dolgozzanak! Ha működik a cso
port, az elnök úr feltétlenül eljön!

Hittük is, nem is! De dolgoztunk, kialakítottuk szerve
zetünk belső rendjét, elkezdtük a kapcsolatok kiépítését, a 
programok szervezését. Tavasszal vendégünk volt a Rá
kóczi Szövetség elnöke, Dr. Halzl József úr, aki magával 
hozta Bugár Bélát, a Szlovákiai Magyar Keresztényde
mokrata Párt elnökét; nagy sikerű előadást tartott a nyár 
közepén Trianon kérdésköréről Raffay Ernő professzor 
úr, majd decemberben Dr. Molnár Imre, a Rákóczi Szö
vetség főtitkára jött el. Alakul a kapcsolat a Felvidékkel 
és a Kárpátaljával, utat szerveztünk Csíksomlyóra. (Fi
gyelem: 1997-ben is megyünk. Már vannak jelentkezők.) 
Elindult csoportunk közreműködésével a Rákóczi Szövet
ség aszódi, illetve Aszód és környéke csoportjának a szer
veződése.

És decemberben, a Karácsony előtti lázas napokban 
megérkezett az üzenet: január 11-én meglátogat bennünket 
Dr. Habsburg Ottó elnök úr! Gondolom, elhiszik nekem, 
hogy a találkozó sikeréért sokan, nagyon sokat dolgoztunk.

Elnök Urat és kíséretét a Városháza tanácstermében fo
gadta Bagyin József polgármester úr a város vezetőivel és 
a Páneurópa Unió Aszódi Szervezetének tagjaival együtt. 
A kötetlen beszélgetésen Frajna Miklós úr, a helyi elnök 
bemutatta a szervezetet, majd elhangzott az Alapító okirat 
teljes szövege. Ezután került sor a számunkra olyan fontos 
eseményre: a zászlószentelésre. A gyönyörű zászló adomá
nyozója Vircsák Mihály úr, feleségét kértük föl zászló
anyának. Reményik Sándor Zászlószentelés című versét a 
helyi szervezet legifjabb tagja, Honig László olvasta fel. 
Buzgán József plébános úr komoly, szép szavak kíséreté
ben szentelte meg a zászlót, amelyet azután a zászlóanya 
adott át a szervezet elnökének. A Miatyánkot közösen 
imádkoztuk.

E meghitt pillanatok után lassan elérkezett az indulás 
ideje. A Díszterem már zsúfolásig telve várta a vendége
ket.

Az est háziasszonya Mikus Katalin kollégiumvezető 
volt. Köszöntő szavai után Ságodi Ildikó bemutatta a Dísz
termet, majd Frajna Miklós elnök úr bevezető szavai után 
László Eszter a város fiatalsága nevében énekkel üdvözöl
te a vendégeket.

Dr. Habsburg Ottó elnök úr meleg szavakkal köszönte 
meg a fogadtatást és kezdte el előadását. Igazán tanulha

tunk tőle: büszke magyarságára, s mindent megtesz, hogy 
a világ ne tudjon megfeledkezni népünkről, s hogy Európa 
megértse -  mi is európaiak vagyunk!

Beszélt anyanyelvűnk védelméről ugyanúgy, ahogyan 
kiemelte a világban szerte élő magyarság kapcsolattartásá- 
nak fontosságát. Tele volt biztatással, igyekezett reményt 
önteni hallgatóságába. Ismeri gondjainkat, de a a csodát is, 
amelyre ez a nemzet képes: túlélni mindent, még a lehetet
lent is, egy évszázad alatt világháborúkat, két megszállást, 
diktatúrákat.

A hosszú tapssal fogadott előadás után Dr. Asztalos Ist
ván nyugalmazott múzeumigazgató elmondta: Habsburg 
Ottó édesapja, IV. Károly járt Aszódon 1917-ben, repülő
gépe a mai laktanya területén szállt le. Ez még a vendég 
számára is új hír volt!

A hallgatóság kérdéseire Elnök úr elmélyült, elemző 
válaszokat adott. Szó került a legkevésbé sem európai szel
lemű szlovák nyelvtörvényről ugyanúgy, mint az Európai 
Unióhoz tartozás feltételeiről.

Az est hivatalos része Bethlen elnök úr szavaival ért 
véget.

A találkozó dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Jó visszhangja van az estének, sok ember örül, hogy 

végre biztató szót kapott, s megerősítését annak a hitnek, 
hogy “egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak”!

Hőnigné Zádor Éva
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Reményik Sándor

ZÁSZLÓSZENTELÉS

Zászló! - Valaha, nem is olyan rég 
Zord harci jelvényt jelentett e szó. 
Dobpergést és trombitaharsogást 
Idézett a kibontott lobogó. 
Nyomában villámlottakfegyverek, 
Előtte járt a halál szaporán, 
Selyméből rostát vertek a golyók,
S lengett idegen várak bús fokán.

Ez volt a zászló - nem is olyan rég. 
S ti tudjátok, a zászlóalj mi volt: 
Gyilkolni s halni kész kis csapat, 
Csakhogy a zászlót ne szennyezze folt. 
Ti tudjátok, a lobogó mi volt. 
Mentetek vele a világon át,
Mígnem eljött a végső tél s belepte 
Világjáró bakancsotok nyomát.

Azt a zászlót ne keressétek már.
Ki tudja, hol van már a hó alatt!
Új zászló leng most itt közöttetek, 
Senki ellen, - csak magatok miatt. 
Olyan, mint a testté vált áhitat. 
Mint lelketek szárnyas, égi része.
Se dob, se kürt, se katonabanda - 
Csak ének a kisérő zenéje.

Ez a zászló nem fog lobogni már 
Se vár fokán, se sáncárok felett. 
Egyet jelent: a gyűlölet erős,
De mégis erősebb a szeretet.
Egyet jelent: mig zimankós idő jár, 
És körös-körül felleges az ég, 
Alatta dolgozik s imádkozik 
S dalol, dalol egy zászlóaljnyi nép.

: ep . 
. pE.

O T T O  v o n  H A B S B U R G  

Miighed d ts
Européíschen Parismenls

Pöcking,  1997. január  12.

Kedves Frajna Elnök Or!

AszödD&l v i s sza t érve  e pár sorban szeretném önnek 
mégegyszer meleg köszönetemet k i f e j e z n i .  A gyűlés s ikere 
mulatta, hogy milyen jő e l őkészü l e t i  munkát végzet t  az 
Aszód-i Páneurópai Unió. Rövid 1dön belül  f e l é p í t e t t  egy jól  
működő s ze rveze t e t ,  amelyre még biz tosan  szükségünk l esz ,  ha 
népszavazásra kerül  sor hazánkban,  amely az Európához való 
csat l akozásunkat  v é g l e g e s í t i .  I t t  még nagy fe l ada t  vár ránk.  
A Páneurópai Unió munkája sokat  t e t t  a zé r t ,  hogy nemzetünk, 
mint az Európai Unió t a g j a ,  végül é lvezhesse azt  a békét ,  
amely minden igazi  haladás e l ő f e l t é t e l e .

Önnek és az Aszód-i Páneurópai  Unió t agja inak 
mégegyszer szivem mélyéből szeretném megköszönni önzet len 
munkájukat és további s i k er t  kívánni .

mel p ü d v ö z l e t t e l ,

to A A Á
HABSBURG OTTO

* * *

:  e p  *.
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* * *

OTTO von HABSBURG
M itg lied tfes

E u ro p iis ch e n  P a rla m e n ti

Pöcking,  1997.  j a n u á r  12.

T i s z t e l t  Po l gá rmes te r  Clrj

Kedves Dr. Bagyiní

Aszódból  v i s s z a t é r v e , mégegyszer  - és  i r á s oan

szere lném önnek k i f e j e z n i ,  hogy mennyi re  é l vez t em azon rövid

ö r i k a t ,  amelyeket  az Ön községében t ö l t h e t t e m .  Örül tem an-

nak,  hogy Aszód olyan nagy é r d e k l ő d é s t  mutat  az európai  ügy

i r á n t  és hogy v é g t e l en ü l  nehéz f e l t é t e l e k  m e l l e t t ,  az Ön

v e z e t é s e  a l a t t ,  a község é l n l a k a r á s a  t ö r e t l e n .  Ez j o g o s í t  a

jövőbe v e t e t t  b i za l omra .

Önnek az e l j öve ndő  években i s  minden j ó t  és sok

s i k e r t  k ívánva ,

meleg ü d v ö z l e t t e l ,

ABSBURG OTTO 1
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I

Városunk képviselő-testülete 

munkaterv szerinti következő ülé
sét december 18-án tartotta. Az 
ülést megelőzően a testület tagjai 
felavatták a honfoglalás 1100. év
fordulóját megörökítő emléktáblát 
a Szabadság téri em lékm űnél. 
Avatóbeszédet Frajna Miklós kép
viselő, gimnáziumi igazgató mon
dott.

Az ülés első napirendi pontja
ként megvitatták a képviselők a 
Galga-menti Víziközmű Kft. mű
ködési terü letén  szükséges re 
konstrukcióról és fejlesztésekről, 
valamint a költségmegtakarítások
ról szóló jelentést. E napirend tár
gyalásán részt vettek a kft. veze
tői.

A testületnek leadott írásos beszá
moló azokról a beruházásokról, 
fejlesztésekről és felújításokról 
szólt, amelyeket egy ötéves prog
ram keretében el kellene végezni 
ahhoz, hogy a kft. korszerűen és 
zökkenőmentesen tudjon üzemel
ni. A beszám oló k itért arra is, 
hogy az amortizáció költsége nem 
épült be a vízdíjba. Ugyan minden 
évben leirják az értékcsökkenést, 
de ez nem képez alapot ahhoz, 
hogy a fenntartási munkákat fo
lyamatosan el lehessen végezni.

A beszámolóról szóló vitában 
hangsúlyozták a képviselők, hogy 
az elkövetkezendő évekre terve
zett munkák pénzügyi fedezetének 
előteremtését részben erőteljesebb 
takarékossági intézkedésekkel kel
lene b iztosítan i. Ö nm agában a 
vízdíj emelése nem lehet teljes fe
dezet, hiszen a lakosság terhelhe
tősége is véges.

E lhangzo tt a v itáb an  az is, 
hogy a PVCSV vagyonátadása 
nem a VÁB határozat szerint tör
tént. A 11 településnek kellene

közösen rendezni a vagyonátadás
ból keletkező problémákat.

A kft. jelen lévő képviselői ar
ra is rámutattak, hogy a veszteség 
43 %-ról 20%-ra csökkent és sike
rült jelentős energiamegtakarítást 
is elérni.

A testület a vitát lezárva, elfo
gadta a kft. jelentését és javasolta, 
hogy a kft. következő közgyűlése 
tárgyaljon a vagyonátadással kap
csolatos itt elhangzott javaslatok
ról.

2. napirendként tárgyalták és 
elfogadták a képviselők az önkor
m ányzat 1997. évi első féléves 
munkaprogramját. A munkaprog
ram alapján a testület az alábbi 
időpontokban tart ülést: január 8., 
29., február 12., március 5., 26., 
április 9., 23., május 6., 27., június 
17.

A testület határozott a képvise
lő-testület mellett működő bizott
ságok első féléves m unkaprog
ramjáról is.

Az ülés további részében  a 
képviselők döntöttek pénzügyi át
csoportosításról és az ideiglenesen 
felszabaduló pénzeszközök rövid 
távú hasznositásáról.

A testület december 31 -vei ha
tályon kívül helyezi a lakossági 
tüzelőolaj felhasználási kiadásai
hoz való hozzájárulás és a tüzelő
olajról más fűtési módra áttérő 
háztartások egyszeri támogatásá
ról szóló rendeletét, miután január 
1 -tői az erre vonatkozó külön álla
mi normatíva megszűnik.

A testületi ülés második, im
már nem hivatalos részében a kép
viselők köszöntötték az év kitün
tetettjeit és a Ki Mit Tud? verse
nyen győztes néptáncospárt. A 
testület nevében városunk polgár- 
mestere gratulált a kitüntetettek-

H ÍR E K
nek, m egköszönte m unkájukat, 
városunk hírnevét öregbítő tevé
kenységüket.

************

Városunk képviselő-testülete 
az új évben első ülését január 8-án 
tartotta.

Először beszámolót hallgattak 
meg a képviselők az Aszód FC te
vékenységéről. Tukora János, az 
Aszód FC elnöke az írásban le
adott beszámolót kiegészítve el
mondta, hogy a klub bár igen sze
gény összegből gazdálkodik, még
is számos vállalkozó felajánlása 
révén folyamatosan tudták javítani 
a tárgyi feltételeket. Az egyre bő
vülő lehetőségek segítik a csapa
tokat a felkészülésben, így talán 
sikerül egy magasabb osztályba 
kerülniük.

A klub előtt persze még szám
talan feladat vár megoldásra, ami
hez továbbra is kérik az önkor
mányzat és a sportot szerető pol- f  
gárok támogatását.

A testület, megköszönve az Aszód 
FC munkáját, a beszámolót tudo
másul vette.

A testület tárgyalt a lakossági- 
és a közületi háztartási-hulladék- 
szállítási díj emeléséről szóló elő
terjesztésről. A képviselők nem tá
mogatták az előterjesztést a jelen 
formájában. Felkérték a GAMESZ 
vezetőjét, hogy az alábbi szem
pontok alapján dolgozza át a díj
emelésre vonatkozó anyagot:

1. A szállítás díja lakásonkénti ár
megállapítással történjen - heti 
egyszeri szállítás figyelembevé
telével.

2. Az előterjesztésben szerepeljen 
a szem éttelep  fenntartásával 
kapcsolatos költségek aránya.
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3. Készüljön költségki
mutatás arra vonatko
zóan, hogy mennyibe 
kerü l a sz ip p an to tt 
szennyvízleürítő hely 
rekultivációja.

A testület a követke
ző ülésén újból tárgyal a 
szemétdíj emeléséről.

A testület jóváhagyta 
azt a megállapodás-ter
vezete t, am ely  a 40. 
Galga Vezetésbiztosító 
Ezred parancsnoka, az 
Aszód Helyőrségi Szoci
ális és Kulturális Alapít
vány és az önkormány
za t közö tt jö t t  lé tre  a 
helyőrségi klub 1997. 
évi igénybevételét illető
en.

A képviselők  jó v á 
hagy ták  a Szakorvosi 
Rendelőintézet Szerve
zeti és M űködési Sza
bályzatát.

A továbbiakban elfo

gad ta  a te s tü le t a 
P Y R U S -F Ö L D G É P  
Környezetvédő és Szol
gáltató Rt.-vel kötendő 
együttműködési szerző
dés végleges szövegét.

A testület támogatta 
a Városi Könyvtárnak az 
országos könyvtárinfor
matikai rendszerhez tör
ténő felzárkóztatására  
vonatkozó kérelmét.

Ezt követően a testü
let meghallgatta a polgár- 
mester beszámolóját a le
járt határidejű határoza
tokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről, majd 
döntött egyedi ügyekben 
és kérelmekben. 

(Felhívjuk olvasóink f i 
gyelmét, hogy a testületi 
ülésekről készült jegyző
könyvek teljes terjede
lemben megtalálhatók a 
Városi Könyvtárban.)

G. T.

Aszód város Önkormányzata

PÁLYÁZAT

útján ÉRTÉK ESÍTI az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:

Aszód, Kossuth L. út 3. 
Aszód, Kossuth L. út 59 
Aszód, Szabadság tér 3. 
Aszód, Szabadság tér 4. 
Aszód, Szabadság tér 5. 
Aszód, Kossuth L. út 8.

11.310 e f t  + ÁFA 
31.720 e fit + ÁFA 
14.040 e ft + ÁFA 
7.020 e ft + ÁFA 
7.670 e ft + ÁFA 
6.760 e ft + ÁFA

A pályázat leadásának helve:
Aszód város Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tel.: 28/ 400-497

A pályázat leadásának ideie: 1997. március 1.

1 % A VÁROSÉRT!
A személyi jövedelemadóról szóló törvény jo 
got ad minden adózó polgárnak arra, hogy meg
fizetett adójának egy százalékáról a megjelölt 
kedvezményezett javára nyilatkozzon. 
Nyilatkozni -  az adóbevallást készítőknek -  az 
APEH által kiküldött formanyomtatvány kitöl
tésével, vagy -  munkáltatón keresztül -  a lezárt 
borítékba helyezett rendelkező nyilatkozattal le
het. A nyilatkozaton csak a kedvezményezett 
adószámát kell feltüntetni. (Feltüntethető a ked
vezményezett elnevezése is.)

Mindenben megfelel a kedvezményezettre 
vonatkozó törvényi előírásoknak az Aszód Vá
rosért Alapítvány, amely négy éve működik. Fő 
célja városunk sajátos gondjai megoldásának 
segítése. Az alapítók szándékuknak megfelelő
en támogatják:

* a helyi egészségügyi ellátás javítását, az ehhez 
szükséges gépek, berendezések, felszerelések 
beszerzését,

* a városi sporttevékenység fejlődését és meg
erősödését célzó kezdeményezéseket,

* a művelődési és kulturális tevékenységet,
* a m űem léki és m űem lék je llegű  épületek 

helyreállítását,
* a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat 

folytató aszódi lakhelyű fiatalokat,
* a határon túli testvérvárosi kapcsolatok erősí

tését,
* a város közbiztonságát javító kezdeményezé

seket és
* a város infrastrukturális fejlesztését.

Tisztelettel kérjük mindazon adózó polgáro
kat, akik egyetértenek alapítványunk céljaival, 
gondoljanak arra, hogy a felajánlott sok-sok 1% 
milyen új lehetőségeket teremt arra, hogy a vá
rosunk épülését és szépülését célzó elképzelése
inket megvalósíthassuk.

Az alapítvány számlaszáma: 19180461 1 13 
Kérjük, gondolja át e törvényben rejlő lehe

tőségeket ! Köszönjük !

Bagyin József
a kuratórium elnöke
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Kós KÁRoly DíjAS 
Aszódi

VÁROSSZÉpÍTŐ EqyESÜlET

2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 
Tel.: 28/400-014

Tisztelt Adófizető 
Aszódi Polgárok!

Az Aszódi Városszépítő Egyesület nagy várakozással tekint a jövő elé. 
Igen korszerű kezdeményezésnek tartjuk ugyanis a Magyar Parlamentnek 
azt a döntését, melynek értelmében az adózó Magyar Állampolgárok adó
juk 1%-át közcélokra fordíthatják. Ezen rendelkezés a civil társadalmat föl
építő sejtek életben maradási esélyeit növeli.

Az Aszódi Városszépítő Egyesület megfelel a törvény által előírt kritériu
moknak, így jogosult ahhoz a közösséghez kéréssel fordulni, melyben 
munkálkodik. Az Egyesület pályázati pénzek elnyeréséből — melyek el
nyerése sajnos a pályázatok természetéből fakadóan esetleges — , a tagok 
által fizetett tagdíjakból, a helyi Lokálpatrióták és a Város Önkormányzata 
által adományozott összegekből gazdálkodik. Terveit, elképzeléseit csak 
akkor tudja valóra váltani, ha megteremti a célfeladathoz szükséges anyagi 
hátteret. Bizonyára Önök közül már sokan találkoztak az Egyesület által el
végzett munkákkal, melyekről igyekszünk Önöket folyamatosan tájékoztat
ni a Paliasz Aszódi Lándzsájában.

Amennyiben fontosnak érzik tevékenységünket és szükségesnek tartják a 
civil társadalomban rejlő lehetőségek további erősítését, kérjük Önöket 
utaltassák adójuk 1%-át az AVE számlájára!

Bizonyára más aszódi illetőségű alapítványok fölhívásával is találkozni 
fognak. Ez ne zavarja meg Önöket döntésükben! A kulcsszó a lényeg: Az 
1%-ból befolyó összeg, ami aszódi viszonylatban akár milliós nagyságren
dű is lehet, ne egy nagy kalapba kerüljön, hanem maradjon itt Aszódon, 
vagy ahogy a középkori polgárok fogalmaznának, a város falai között!

Gondolják végig lehetőségeinket és döntsenek! Minden forint Aszód, 
ezen keresztül a városban élő Polgárok javát hivatott szolgálni!

Tisztelettel:
az

Aszódi Városszépítő Egyesület

Adószám: 19184984-1 -13

Tisztelt Aszódiak!

Nagy vállalkozásunk vége 
felé közeledünk. Több éves 
munka eredményeként elké
szült az Aszód város történe
tét bemutató könyv.

Hogy szöveges tartalm a 
közérthetőbb legyen; hogy 
még sokoldalúbban ábrázolja 
a múlt eseményeit és szerep
lőit, kívánatos lenne sok, he
lyi témájú fényképpel illuszt
rálni.

Ezért nagy tisztelettel ké
rünk minden aszódit, hogy az 
1944 előtti évtizedekben ké
szült, mindenféle Aszóddal, 
aszódi eseményekkel, az itt 
lakókkal kapcsolatos fényké
peiket -  másolás céljából -  
bocsássák a rendelkezésünk
re.

Természetesen az eredeti 
fényképeket m áso lás után 
visszaszolgáltatjuk.

Azt kérjük, hogy a máso
lás cé ljá ra  á tad o tt képek 
könyvbeni közléséhez is hoz
zájárulni szíveskedjenek.

A képek leadhatók:

-  Polgármesteri Hivatal 
(Gál Tibor főelőadónál)

-  Evangélikus Lelkészi Hiva
tal

-  Római Katolikus Plébánia
hivatal

-  Petőfi Múzeum.

Támogató segítségüket előre 
is, nagyon hálásan köszöni 
a könyv szerkesztője:

Dr. Asztalos István 
ny. múzeumigazgató
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Nemes István őrnagyot, az aszódi rendőrparancsnokot kér
deztem.
- Mi történt az elmúlt hónapban Aszódon?
- Szilveszterkor, január 1-jére virradóan a volt Volán telep 
tulajdonosa jelentette be, hogy közel 1 millió forint érté
kű benzint tulajdonítottak el ismeretlen tettesek ez idáig 
ismeretlen módszerrel. Azonnali helyszíni szemle volt, az 
értékre való tekintettel a gödöllői rendőrkapitányság nyo
mozói végzik a nyomozást. Az ilyen nagy értékű betöréses 
lopások nyomozását általában ők végzik.

Ezt követően 19-re virradóan ismét volt egy benzinlo
pás , a tulajdonos az egyik alkalmazottját érte tetten.

Hetente fordulnak elő kocsmai verekedések, elsősorban 
az 1-es az ami nekünk több gondot okoz. Garázdaság, testi 
sértés, valószínűleg lenne több is, csak nem tesznek beje
lentést. Gyakran előfordul az eljárás során, hogy a sértettek 
megmásítják a vallomásukat, vagy ha könnyű testi sértés
ről vagy garázdaságról van szó, akkor a jogszabály lehető
vé teszi számukra, hogy a bírósági tárgyaláson nem meg
jelenésükkel a magánindítványt tárgytalannak tekintik. 
Húzódik az ügy, és azok az indulatok, amelyek akkor meg
voltak , a keserűségek eltompulnak és ezekből nem lesz 
semmi.
- A tavalyi évben olvashattunk egy felhívást az Aszódi Tü
körben, hogy kábítószeres bélyegek lehetnek az iskolák
ban. Volt-e ilyen probléma Aszódon?
- Az utóbbi 3 évben kábítószerrel kapcsolatos értesülése
ink itt Aszódon nem voltak. De nem merném tűzbe tenni a 
kezem, hogy a környékbeli 
diszkókban az aszódi fiatalok 
nem szedik a gyorsítót. Koráb
ban merült föl az, hogy nagyon 
sok gyermekkorú jár a diszkók
ba, itt viszont elsősorban a szü
lőknek a hozzáállása a megkér
dőjelezhető, az ő felelősségük, 
hiszen a diszkókban senkitől 
nem fognak személyigazolványt 
kérni, a bevétel érdekében sze
szes itallal is kiszolgálják őket...
A Polgármesteri Hivatallal kar
öltve és az aszódi Polgárőrökkel 
szoktunk tartani ún. razziákat, 
amelyek során ellenőrzünk.

Aszódon a betöréses lopá
sok mellett jellemzőek a gép
kocsifeltörések, illetve a nem megfelelően lezárt vagy le
záratlan gépkocsiból történő lopások, elsősorban a Petőfi 
utca az elhagyatottság miatt, a fő utca pedig az üzletek mi
att. A tulajdonos beszalad az üzletbe, otthagy csapot-papot, 
benn hagyja az indítókulcsot, a diplomatatáskáját, és az el
tűnik. Az adózás megkezdése előtt tűnnek el a diplomata- 
táskák az összes adózási papírral, számlákkal, mindennel, 
ez jellemzően novembertől februárig szokott előfordulni, 
jellemzően Aszódon. Nem akarok különösebb élt belevará
zsolni, de meglehet nézni, hogy év közben különben soha 
nem fordul elő ilyen ügy, csak az év végén és elején, ekkor 
tűnnek el az adózással kapcsolatos papírok, és lehetőleg az

összes és egyben. Kérünk mindenkit arra, hogy fokozottan 
vigyázzon , ne siessen, az autót zárják be, figyeljenek oda 
jobban erre.
- Több személyigazolvánnyal kapcsolatos szabálysértés 
fordult elő. Ez mivel büntetendő?
- A személyigazolvánnyal kapcsolatos szabálysértéssel 
szemben négyféleképpen tudunk eljárni: az egyik, hogy fi
gyelmezteti a rendőr, a másik hogy helyszíni bírságot szab 
ki, a harmadik hogy feljelentéssel él, a negyedik, hogy fel
jelentéssel él, de én parancsnoki figyelmeztetést adok. 
Nem előírás, hogy melyiket kell alkalmazni, ezt a gyakor
lat adja, attól is függ, hogy az intézkedés során milyen ma
gatartást tanúsít az állampolgár. 7-10 ezer forinttal is bün
tethető. Nagyon meg vannak lepődve az emberek, hogy 
ilyenért a rendőr bírságol.
Most folyik az első személyigazolványok átadása az isko
lásoknak, felhívom a figyelmüket arra, hogy a személyiga
zolvány hátoldalán lévő Tudnivalók c. részt legalább egy
szer olvassák el figyelmesen!

Gy.Zs.

A Kondoros téri ABC-ről
Hónapok óta kihasználatlanul áll a Kondoros téri ABC 

épülete -  munka már nem folyik benne, a polcok üresek. 
Az üzlet tulajdonosa Németh Attila váci vállalkozó, akivel 
telefonon sikerült beszélnem. Elmondta, hogy Amerikában 
fog letelepedni a közeljövőben, így minden magyarországi 
boltját felszámolja. Ezen boltok egyike a Kondoros téri

ABC is, amelynek eladását egy ügyvédi iroda felügyeli. 
Február 10-ig szeretné az eladást lebonyolítani. Kérdésem
re elmondta, hogy 2 vevő is jelentkezett: az egyik a belga 
Profi lett volna, azonban az idén életbe lépett új jogsza
bályok szerint nyugati vevő nem veheti meg, nem szerez
het tulajdonjogot. Szó van még egy vevőről, azonban az ő 
kiléte nem nyilvános, mivel a tárgyalások még folynak.
Az üzlethelyiséget 2 évig még élelmiszerboltként kell mű
ködtetni, mivel a szerződés ezt írja elő.
A tulajdonos a bolt dolgozóit végkielégítéssel elbocsátotta.

GyZs
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EZ TÖRTÉNT NÁLUNK
2. sz. általános Iskola

- Az 1997. év első hónapja a 
tanulás jegyében telt el. A fél
évi b izonyítványok  e lő tt az 
utolsó erőfeszítéseket tehették 
diákjaink a jobb eredmények 
érdekében. Volt, akinek ez si
került, sajnos volt olyan is, aki
nek nem.
- Folytatódtak a tanulm ányi 
versenyek. Januárban ném et 
nyelvből mutathatták meg tu
dásukat a 7. osztályos tanulók.
- Január 18-án diákjaink részt 
vettek a Farkas Imre aszódi 
vállalkozó által szervezett har
madik amatőr asztalitenisz baj
nokságon. Nagyon szépen sze
repeltek, és kategóriáikban az 
első helyezéseket érték el. 
Lányok: 1. Turcsán Aliz 7.o

2. Búzási Mária 7.o. 
Fiúk: 1. Körösi Gábor 7.o.

2. Búzási László 7.o.
3. Truzsi István 6.o.
4. Mayer Viktor 8.o.

A szervezők jóvoltából minden 
résztvevő ajándékot kapott.
A versenyzők részére térítés- 
mentesen biztosítottak az egész 
nap folyamán szendvicset, üdí
tőt, gyümölcsöt.
Ezúton is köszönjük a lehetősé
get a részvételre és sok sikert 
kívánunk a további szervezés
hez.
- Asztalos Tamásné felajánlott 
iskolánknak egy darab ping
pong asztalt, amelyet Dunake
sziről kellene elhozatnunk. Mi
vel az asztal szabadtéri, beton
lapja van, így a szállítás nem 
oldható meg személyautóval.

Ha esetleg az Olvasók közül 
valaki arra járna nagyobb szál
lító eszközzel és meg tudná 
tenni nekünk azt a szívességet, 
hogy elhozza, nagyon megkö
szönnénk.

A pró  öröm ök 

a Napsugár óvodában

Decemberben szeretnénk bepótolni, ami egész évben elma
radt... (vásárlást, munkát, figyelmességet, jóságot, szeretetet stb.) 
Hogyan tovább, ha nem jut pénz arra amire szeretnénk? így volt 
ez az intézményekben is, következett az év végi számadás, jut-e 
még valamire?

Az elhasználódott óvodai konyha állapotát sikerül-e újjávará
zsolni a tisztiorvosi vizsgálat által megadott határidőre? (költség- 
vetésbe nem tervezett)

- Ezúton szeretném megköszönni két vállalkozónak: Deme János 

bagi lakosnak, aki 40 m2 csúszásmentes burkolólapot ajándéko
zott, valamint Bojtár László aszódi lakosnak, aki több akadályt 
leküzdve sikeresen elvégezte a padozat burkolását. Tolmácsi 
Miklós GAMESZ vezető munkatársaival, fáradtságot nem kí
mélve segítette a munkák szakmai irányítását.

- Mikulás-Karácsony programunk támogatására, az Aszódi Hely
őrségi Szociális és Kulturális Alapítvány finom szaloncukorral 
szerzett meglepetést a gyermekeknek.

- Több éves hagyományunk - a Vöröskereszt kezdeményezéseként 
induló - ruhagyüjtési akció. Az intézmények gyermekvédelmi 
felelőseinek közreműködésével, szorgos hangyák módjára na
gyon szép mennyiség jött össze. Sok-sok kedves, magukat meg
nevezni nem akaró lakos, óvodások szülei, Gála Áruház, Bálik 
János, Dr. Rácz Zoltánná, Huszámé Zsemberovszky Erzsébet, és 
még sokan... A sokgyermekes, rászoruló családok nevében mon
dunk köszönetét önzetlen segítségükért.

- Óvodapedagógusaink ebben az évben is a tavalyihoz hasonlóan, 
a szülők segítségével tervezik az óvodások műsoros délutánját, 
jótékonysági céllal. Ideje: március 22-én 15.00 óra.

- Reméljük, hogy az “Aszódért Alapítvány” részére akadnak to
vábbra is lokálpatrióták.. Gondolatébresztőnek szánom, hogy a 
befizetett adójuk egy százalékával az aszódi polgárok rendelkez
hetnek.

- Nem utolsósorban, hírül adjuk mindenkinek, hogy ezen a kará
csonyon az óvoda udvaráról nem lopták el a karácsonyfát!

Kedves Olvasó, lám ilyen kis apró örömeink azok, melyből 
érezzük, nem vagyunk egyedül. Hálásan köszönjük a segítőknek, 
hogy lehetővé teszik szebbé tenni a gyermekek életét az óvodá
ban.

Balogh Jánosné
óvodavezető



Jacques Chirac

francia köztársasági elnökkel találkoztunk!

TÜKÖR 9 I ® ? |

Január 16-án, Budapes
ten, a Nemzeti Sportcsarnok
ban először került megrende
zésre a Frankofon Országok 
Ünnepe címet viselő kulturá
lis találkozó. A kétezer franci
ául beszélő diák, politikus és 
üzletember között az aszódi 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 
tanulói és tanárai is jelen vol
tak. Az érkezőket rövid időn 
belül “francia hangulatba” rin
gatta a szervezők által kínált 
ebéd: hagymaleves és crois- 
sant - jellegzetesen gall éte
lek. Ezután a jelenlévőket kü
lönböző programokkal szóra
koztatták a francia köztársa
sági elnök - Jacques Chirac - 
érkezéséig.
Francia sanzonokat hallgat
hattunk egy magyar énekes 
előadásában és gyakorolhat- 
tűk vele a Marseillaise-t. A ta
lálkozó hivatalos részében te
hetséges fiatalok vehették át 
díjaikat sikeres pályaművei
kért. Mindenki lelkesen meg
tapsolta őket - valljuk be, jó
lesett volna egy-egy ismerős 
arcot felfedezni a nyertesek 
között...
Jacques Chirac érkezéséig - 
a hosszú szünetben - süte
ménnyel és üdítővel kínálták 
a közönséget, lehetőség nyílt 
a standok megtekintésére is. 
A TV5, a francia sajtó és más 
szervezetek asztalai között 
helyet kaptak az egyetemek 
és középiskolák plakátjai is; a 
pásztói és budapesti gimnázi
umokkal együtt Aszód is be
mutatkozott.

Jacques Chirac érkezését fe
szült izgalom előzte meg, te
rembe léptekor a legneve
sebb magyar kórusok fogad
ták előadásukkal. Chirac köz
vetlensége rögtön megmutat
kozott, amikor leült a diákok 
közé és elbeszélgetett velük. 
Az ilyenkor szokásos köszön
tők elhangzása után az Elnök 
urat hallgathattuk meg. Miu
tán elnézést kért késéséért, 
több témát fejtett ki röviden. 
Különösen hangsúlyozta a je
lenlévő generációba, az euró
pai fiatalokba vetett bizalmát 
és a szeretet, a béke jelentő
ségét a népek között. Véle
ménye szerint Magyarország 
hamarosan az Európai Unió 
és a NATO tagjává válik, 
mely elérésében Franciaor
szág támogatását élvezi. Rö
vid előadásából hosszú per
ceket szentelt a magyarság

kérdésének; beszélt a kultúra 
és a hazafiság fontosságáról 
is. Befejezésül végighallgatta 
a magyar himnuszt és - a kö
zönséggel együtt - lelkesen 
énekelte a franciát.
Miután elment, sokan szintén 
távoztak, kihagyván így Rita 
Mitsouko koncertjét. Néme
lyeknek ugyan tetszett, a de a 
többség zenei ízlését sértette 
a francia énekesnő előadása. 
Összességében ez egy jólsi
került délután volt. Kár, hogy 
a szervezők kizárólag 
Jacques Chirac jelenlétére 
építettek. Reméljük, hogy 
Aszód minden évben kap 
meghívást ezután is.

Puskás Nóra 
- Ságodi Ildikó

a gimnázium tanulói



Ünnep a Gimnáziumban:

a P E T Ő F I  -  N A P
Iskolai ünnep -  nincsenek órák, felelni, dol

gozatot írni, figyelni a magyarázatokat, jegyze
telni nem kell, egy rövid ünnepi beszéd “kibír

ható” ... talán ezek az első gondolatok, amelye

ket a cím az olvasóban felidéz. Nos, EZ AZ 

ÜNNEP NEM AZ AZ ÜNNEP!

Több mint százhatvan év telt el azóta, hogy Pe

tőfi Sándor iskolánk tanulója volt. Gimnáziu
munk számára élő hagyományt jelent nevének 

viselése. A tanév “munkás hétköznapjai” kö
zött piros betűkkel szerepel -  közel a költő új
évi születésnapjához -  a Petőfi-nap. Mitől más 

ez az ünnep, m itől lesz élő a hagyom ány? 

Ezek a kérdések s a választ a nap krónikája ad

hatja meg.
“Nincs nagyobb katasztrófa, mint az értel

m etlen élet” -  m ondta rövid m egnyitójában 
Frajna Miklós a Gimnázium igazgatója. M in
denkinek -  gondolva akár a lánglelkű költő 

életére -  hivatása, helye van az életben s az ér
telmes élet alapfeltétele megtalálni hivatásun

kat, megtalálni helyünket a világban.

Iskolánk Petőfi-napja egy lehetőség erre, egy 
alkalom arra, hogy minden diák megtalálhassa 
azt a területet, amelyben “erős”, amelyet sze
ret, ahol “megmutathatja önmagát”, azt a tevé
kenységet, amely talán később élete értelme, 
célja lehet.

Ünnepnapunk rendezvényei versenyek. Le
gyen tanulóink érdeklődése irodalmi, nyelvi, 

matematikai, esetleg sport irányítottságú, min

denki megtalálhatja a “sajátját”.
Szavalóversenyek magyarul, angol, francia, 

latin és német nyelven, műfordító verseny an
gol, francia, latin és német nyelvből. Hangsze

res vetélkedő a zenekedvelők számára, techni

katörténeti ismeretek, millecentenáriumi vetél

kedő, esszépályázat, “alkotásaink” kiállítás, in

telligencia tesztek vagy m atem atika kísérlet

verseny várta a “rajthoz állókat” . Folyamato
san “küzdöttek” a medencében az úszóverseny 
résztvevői, az egyes versenyek között pedig ér-

ASZÓDI

dekes előadásokat hallgathattak diákjaink.

A részvétel s az elért helyezés nemcsak egyéni 

sikert, hanem az osztály szám ára is értékes 

pontokat jelent. A versenyek osztályközössé

geink összetartását is próbára tették a közös 

pontszerzés küzdelmeiben.

“A jövő tanév Petőfi napjára még több, érde

kesebb, vonzóbb tevékenységet fogunk szervez

ni” -  mondta Dr. Hódi Ágnes tanárnő, a Petőfi- 

nap felelős szervezője. Az igazi hagyományőr

zés, mindenki aktív részvétele és sikerélménye 

teheti méltóvá névadónkhoz ünnepségünket.

Ünnepünk befejező aktusa a másnap reggeli 

eredményhirdetés és jutalomkiosztás. A torna

teremben összegyűlt tanulók hatalmas tapssal 

és üdvrivalgással ünnepelték a legjobbakat.

Jövőre mi leszünk a legjobbak! -  hallatszott 

sokak szájából a tornateremből kimenőben, s 

ez bizonyítja számunkra, hogy szervezési mun

kánk nem volt hiábavaló.

Gyárfás István
a Gimnázium tanára



TÜKÖR 11

Eredmények jai: Tóth Judit, Gerháth Annamá
ria és Laczi Ágotas.
Néhány név a hangszeres vetélke
dő nyertesei közül: G erlai Pál 
(IV.B), Nagy Emese (II.A), Virág 
Zsuzsa (I.A), Nagy Zoltán (III.B), 
Kolesza Mihály (III.B). 
Nyelvismeretükkel tűntek ki: Teg
ze Bálint (I.B), Tóth Judit (II.A), 
Sinka B ernadett (IV.A) ném et 
nyelvű próza fordításában ; Virág 
Annamária (II.A), Kersch Péter 
(III.A), Urbán Péter (IV.A) angol 
versfordításban; Mezei Marianna 
(I.A ), Dóm ján Boglárka (O.A),

Prohászka Eszter (I.A), Gyarmati 
Is tv án  (IV .A ), Szalók i Ild ikó  
(IV.A), Vraskó Tímea (III.A) fran
cia versfordításban. Angol szava
lattal Őszi Nóra (III.A), Borsos 
Kinga (I.A), Ságodi Ildikó (III.A) 
és Gaál Ágnes (IV.A) lettek a leg
jobbak, franciául szépen szavaltak 
Senhadji Meriem O.A, Prohászka 
Eszter I.A, Sinka Bernadett IV.A, 
Sági Éva I.A és Juhász Ild ikó 
IV.A osztályosok.
Gólya Ágnes (II.C) magyar nyel
vű szavalatával, Galamb Ágnes 
O.A német nyelvű szavalatával,

Kovács Éva (II.B) és Téglási Gá
bor (IV.A) német műfordításával, 
Blaubacher Ildikó (I.C) latinból 
szereztek helyezéseket.

Közel 120 versenyző részvételé
vel a Petőfi napon házi úszóver
senyt rendeztünk. 3 kategóriában 
és váltóversenyekben sikeresen 
szerepeltek a lelkes résztvevők.

Leánvversenv: I. kategória:
Kurucz Ágnes 
Kovács Éva 
László Eszter

II. kategória:
Varga Nóra 
Konkoly Adrienn 
Matula Adrienn

III. kategória:
Kondor Melinda 
Péter Eszter

Fiú versenyben:
I . kategória:

Tegze Bálint 
Huszár Dávid 
Vénig György

II. kategória:
Márkus Norbert 
Varga Zoltán

III. kategória:
Kovács Ádám 
Dóra Géza.

Gratulálunk!

A pontverseny  győztese, a leg

jobban szereplő osztály a III. A 
osztály lett.
Az in telligenciatesztek  legjobb 
megoldásait Tunyogi Henrik III.A 
osztályos tanuló adta be, nagyon 
jól dolgoztak Röffler Krisztián és 
Varga Zoltán IV.B -sek.
A technikatörténeti versenyen a
IV.A osztály vitte el az első díjat, 
az “A lk o tása in k ” k iá llítá so n  
Ságodi Ildikó (III.A), Kondor Me
linda (IV.A), Hidi Péter (II.C )

Boda Klára (III.A) nyertek első 
helyezést csoportjaikban.
Gerháth Annamária (II.A) írása 
első lett az esszépályázatok kö
zött, remek m atem atikusokként 
tűn tek  ki G esz tiv án y i S z ilv ia  
(II.B), Röffler Krisztián (IV.B), 
N yúl Z o ltán  és Bagó A ttila  
(III.E ), valam in t Szita  R enáta 
(IV.C). A millecentenáriumi vetél
kedő t a IV.A csapa ta  nyerte : 
Pantali Bence, Págyor Henriett és 
Juhász Ildikó.
Az anyanyelvi vetélkedőn legjob
bak voltak a II.A csapatának tag-

TÁJÉKOZTATÓ
r

Érettségizőknek,
felvételizőknek!

A Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközép- 
iskolában felsőoktatási 

intézménybe való felvéte
lihez szükséges jelentkezési 

lap megvásárolható!
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Evangélikus Egyház S z ü l g ú l a i k a j i . . . .

Vasárnaponként 10.00 és 15.00 

órától istentisztelet.

Szerdánként 17.00 órától biblia

óra.

Szerdánként 18.00 órától ének

kari próba.

Péntekenként 17.00 órától ifjú

sági óra.

Vasárnaponként 9.00 órától va

sárnapi iskola.

Római katolikus 

egyház

A vasárnapi szentmisék reggel 

8.00-kor kezdődnek.

A Fiúnevelő Intézetben a vasár

napra érvényes szentmise szom

baton 17.30 órakor kezdődik. 

Hétköznap:

Hétfő reggel 7.00 órakor 

Kedden, szerdán és csütörtö

kön 17.00 órakor (a téli idő

szakban)

Ifjúsági hittan minden pénteken 

18.00 órakor kezdődik a plébá

nián.

A püspökség jelzése szerint áp

rilis 6-án bérmálás lesz.

Baptista gyülekezet

Vasárnaponként 10.00 és 16.00 

órakor istentisztelet.

Bibliaóra gyermekeknek vasár

naponként 10.00 órától az ima

ház kistermében.

Kis ház a templom mögötti utcában, szerényen bútorozott szobák - ame
lyek Buzgán József római katolikus plébános otthonául szolgálnak.
- Honnan indult, hol született?
- Borsod megyében egy kis községben, Hejőkeresztúron születtem 1948- 
ban. Általános iskoláimat szülőfalumban jártam, középiskoláimat Miskol
con végeztem a Földes Ferenc Gimnáziumban, aztán érettségi után rögtön 
jelentkeztem a papnevelő intézetbe, Egerbe. 1971-től igen változatos út 
következett: 4 hónapig Nagykállóban voltam káplán, aztán 10 hónapig 
Verpeléten, onnan visszakerültem Szabolcs megyébe, majd Nyírbátor kö
vetkezett ahol 1 évet töltöttem, aztán újra Eger ahol a bazilikában voltam 
káplán. Összesen 9 év telt el így, ekkor lettem önálló, kaptam plébániát. 
Az első plébánosi állomásom Tárd volt, ahol 6 évet töltöttem, majd Heves 
megyébe kerültem Feldebrőre, ahol van egy nagyon híres templom, a 
feldebrői altemplom. Ott 1 évig voltam, majd ismét visszakerültem Bor
sod megyébe, Mezőkeresztesre, 4 évre. Ezután Karcag következett, de ak
kor már jelentkeztem a Premontrei rendbe és így 1 év után Gödöllőre ke
rültem. Ott letöltöttem 1 évet a közösségben, közben tanítottam a Pre
montrei Gimnáziumban, majd következett a 3 év amikor egyszerű fogada
lommal van jelen az ember, még szavazati joga nincs, de már rendtag. 
Amikor a 3 év is letelt, kértem 1 év gondolkodási időt - az örök fogada
lom letételéig -, és erre az egy évre amíg eldöntőm, hogy örök fogadal
mat teszek-e, kerültem Aszódra.
- Mit jelent majd az örök fogadalom letétele?
- Inkább jogi oldala van ennek a dolognak, szavazati jogot fog jelenteni. A 
külső életkörülményeim semmiben sem változnak a mostaniakhoz képest, 
legalábbis a fogadalom miatt nem. Tehát ugyanúgy tanítok majd a Pre
montrei Gimnáziumban, végzem a rend könyvelését...
- Könyvel?
- Megtanultam... Mint plébánosnak is kellett tudni könyvelni, számadást, 
költségvetést készíteni és a rendben más nem volt aki ehhez értett volna, 
kevesen vagyunk, így meg kellett tanulnom. Könyvekből tanultam, ami
kor pedig elakadtam, akkor szakemberektől, könyvelőktől kértem taná
csot, a “gyermekeim” szüleitől... aztán ugye a technika is fejlődik és me
net közben kaptam egy programot, egy számítógépes programot... most is 
azzal dolgoztam. Úgyhogy az egyik elfoglaltságom, nem fontosságban, a 
könyvelés, remélem, hogy csak átmenetileg - kevés pap van ma, s azt a 
kevés erőt inkább a papi munkára kellene fordítani... Január 6-án 80 éves 
lett a premontrei elöljáróm, a perjel, és 80 éves születésnapján új perjelt 
választottak, akinek az a szándéka, hogy azt a 14 embert, amennyien a 
rendhez tartozunk, összegyűjti, hogy élő közösség lehessen. Mert most, 
bár hivatalosan közösségbe tartozunk, de ahányan vagyunk annyifelé la
kunk. Ez valószínűleg azt fogja jelenteni számomra is, hogy Gödöllőn fo
gok lakni.
- S akkor Aszód?
- Hát ez olyan kérdés, ami nem csak rajtam múlik, hogy hogyan oldják 
meg Aszódon a lelkipásztori kérdést, - a paphiány miatt nem olyan kön
nyű megoldani. Nem tudom mit fog hozni a jövő, sem számomra, sem 
Aszód számára... Nincs utánpótlás katolikus papokból, meghal egy esz
tendőben 10 pap, s a helyébe hárman vagy négyen vannak. Ezért a püspök 
kénytelen rangsorolni a plébániákon... Szám szerint itt sokan vannak kato
likus hívek, de templomba nem járnak annyian... Ennek biztos, hogy több 
oka van, még nem volt alkalmam megismerni, hiszen csak egy félév telt 
el... talán hiányzik az emberek gyökere, a hagyományok hiányoznak. 
Olyan faluban, ahol évszázados hagyományok vannak, ott a vallás is job
ban megmarad, mert ha valaki elköltözik, az ottani hagyományokat nem

r
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élelmiszerbolt
FEBRUÁRI MEGLEPETÉSEI:

-  Minden hét csütörtökén 1000 Ft feletti vásárlás
esetén INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

(A  n y u g d í ja s o k n a k  é s  tö r z s v á s á r ló in k n a k  te rm é s z e te 

s e n  íg y  is  b iz t o s í t ju k  a z  5 % -o s  k e d v e z m é n y t . )

Rendelést telefonon (400-025) vagy Írásban 
beküldve felveszünk!

-  A nyugdíjasoknak és a nagycsaládos igazolvánnyal 
rendelkezőknek 5%-os kedvezményt adunk!

-  Minden csütörtökön néhány áruféleség
szuperakciós áron kapható!

Térjenek be hozzánk, megéri!

-  CSIRKE AKCIÓNK TOVÁBB FOLYTATÓDIK!

-  TEJAKCIÓ: Zöldmező 1 literes tej 69 Ft-ért!

-  Sütemény és hidegtál rendelést felveszünk!

- K ö s z ö n jü k  a z o n  k e d v e s  v e v ő in k n e k  a  d ic s é r ő, 
e l is m e r ő  s z a v a k a t, a k ik  s z e m é ly e s e n  m e g k ö s z ö n v e  

t e t t é k  e z t. J ó le s e t t  m in d a n n y iu n k n a k !

Továbbra is szeretettel várjuk kedves rég! és új 
vásárlóinkat családias hangulatú boltunkban!



■ ■ ■  A posta

Q T A  n A Y  leggyorsabb
VJ I rí I w \ w \  szolgáltatása

Nem kell telefon, «  
faxkészülék ah- 

, hoz, hogy távmá- 
k solatot kapjon 

vagy feladjon.
WL P O S T A F A X

szolgáltatásunk- V  
kai az Ön igénye- ■  
it maradéktalanul 1 
teljesítjük. Sür- 

h H H &  gős közleménye, 
dokum entum a 
eredeti formájá 

m. bán ér célhoz.
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fogja átvenni...S talán Aszódon ez a gond...
- Ön választhatja, hogy hová szeretne menni plébános
nak?
- Hát, az ember mondhatja, hogy ide vagy oda nem akar 
menni, de amikor felszenteltek, akkor engedelmességet 
fogadtunk - kevesen mondják azt, hogy oda nem me
gyek...
- Volt-e olyan hely az életében, ahová visszavágyik, 
amelyet nagyon szeretett?
- Igen... Eger. Éspedig azért, mert Egerben minden hé
ten csütörtök esténként találkoztunk mi papok, a plébá
nián is négyen voltunk, egy kis közösség volt, étkezése
ink közösek voltak, a gondjainkat bármely percben vagy 
órában megtudtuk beszélni és azt hiszem, hogy az em
berek legnagyobb része olyan, hogy inkább közösség
ben él, mint egyedül... én biztos, hogy ilyen vagyok, ta
lán azért jelentkeztem a szerzetes rendbe is. Jól éreztem 
magam a plébániákon, de a legfőbb gondom az egye
düllét volt. Az ember hazamegy - most már kényelme
sebb a helyzet, mert gázfűtés van - de ez nem mindig 
volt így és volt olyan hely, hogy amikor hazament az 
ember fáradtan a napi munka után, akkor még be kellett 
fűtenie, ennivalót kellett keresnie magának...
- Itt Aszódon hogyan tudja tartani a kapcsolatot a töb
biekkel?
- A rendtársakkal Gödöllőn rendszeresen találkozom, a 
környékbeli papokkal a gyűléseken, a búcsúk alkalmá
val, és a névnapok alkalmával... az a szokás, hogy ezt 
együtt ünnepeljük..
- Hogy érzi magát Aszódon? Milyen volt az első benyo
mása városunkról?.
- Kerékpárral jártam én erre a gyerekekkel még mielőtt 
ide kerültem volna ... Gödöllő környéke nekem nagyon 
tetszik... Ezt nagyon jó, hogy kérdezte: Gödöllővel kell 
kezdenem, azzal, hogy ott nem kellett megszoknom. 
Sok helyen voltam, ez talán a 11-12. hely az életemben, 
és tudom, hogy mindenhol minimum egy fél év kell 
hogy az ember otthonosan érezze magát, de két év kell, 
hogy az ember otthon érezze magát. Gödöllő volt a má
sodik Eger után, ahol nem kellett megszoknom, nem tu
dom miért, hiszen semmi korábbi kapcsolatom nem volt 
Gödöllővel ... talán a táj, az emberek miatt volt, hogy 
otthon éreztem magam. Aszód., nagyon kedvesnek, ba
rátságosnak találtam az embereket, és ez fel is tűnt. Még 
senkit sem ismertem, s az utcán már rámköszöntek - 
nyilván egy embert könnyebb megismerni -, de olyanok 
is, akik nem járnak templomba, azóta sem láttam őket a 
templomban. Ha kimegyek az utcára rámköszönnek, 
megismernek... Ez kezdettől fogva nagyon jólesett. Jól 
érzem itt magam, de a közösség hiányzik.
- Később majd a rend tagjaként is kijárhat Aszódra?
- Igen, természetesen, de ez nem csak tőlem függ., leg
több elfoglaltságom minden bizonnyal az iskolában 
lesz. Tegnap is alig tudtam eljönni a gyerekektől, hiszen 
a 14 év körüli gyerekek mindenféle problémával jön
nek, azt is megbeszélik velem, amit a szüleikkel sokszor 
nem. Ok reklamáltak, hogy mióta Aszódon élek, folyton 
rohanok. Tudom, látom, hogy nem volna soha elég az 
idő, amit a gyerekek között töltök, még a tanárok is

----------------------------------

mondják, hogy hol vannak a régi szép idők - csak két- 
három éve volt - ,  hogy volt egy-egy lyukasóra, s mivel 
olyan helyen van az iskolánk, az erdő szélén, elmentünk 
sétálni, közben beszélgettünk... Semmi sincs, amit job
ban szeretnék a tanításnál. Prédikálni is szeretek, de az 
egy kötött forma, a gyerekek között hittanórán a lelkét 
is jobban adni tudja az ember...A gyerek nagyon őszinte 
és ha érdeklődik az látszik, ha unja, akkor az arcán lá
tom, mindjárt észreveszi az ember, hogy mit kell jobban 
átgondolni, más formában előadni... A templomban... 
hát az ember felkészül a prédikációra, elmondja, de nem 
tudja úgy mint a gyerekeknél, hogy jó volt-e vagy sem 
. . . a gyereksereg nagyon hálás kis közönség... vannak 
ott katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták 
is, az első időben több olyan gyerek volt aki nem volt 
megkeresztelve. Érdekes módon ők utána hűségeseb
bek maradtak mint azok, akik eleve meg voltak keresz
telve...
- Meddig lesz Aszódon?
- Augusztus 1-ig. Hogy utána hogyan lesz, azt még nem 
tudom.
A riport után még hosszan beszélgettünk, a plébános úr 
megmutatta az általa írott hittankönyveket is, amelyek 
iskolai tanító munkáját segítik. Már sötétedett, amikor 
eljöttem Buzgán József plébánostól. Jó volt őt megis
merni!

Gyárfás Zsuzsa
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Ember tervez, ...

Az A szódi T ükör jan u ári szám á

ban m eghirdettük jan u ár 15-re azt a 

program unkat, am ellyel h ivatalosan  

is m eg a lak íto ttu k  v o ln a  a R ákóczi 

Szövetség helyi, illetve körzeti cso

portját.

Am ikor ezt a felhívást közzétettük, 

úgy tudtuk, hogy a lap január 12. kö

rül m eg je len ik ... N éhány  ism erőst, 

akiről feltételeztük, hogy érdeklődni 

fog, lev é lb en , ille tv e  szem ély esen  

megkerestünk. De szám ítottunk olya

nokra is, akik az újságból szerezhet

tek volna tudom ást az összejövetel

ről.

Sajnos az Aszódi Tükör január 15. 

után je len t meg, így az olvasók m ár 

csak akkor szerezhettek  tudom ást a 

p rogram ró l, am ikor az ak tu a litá sá t 

veszítette.

Szándékunkról nem  m ondtunk le. 

Ezúttal egyeztettük az elképzelésein

ket, m eg b eszé ltü k  az ed d ig i te v é 

kenységet, és m egállapodtunk abban, 

hogy a hivatalos m egalakulást későb

bi időpontra halasztjuk, bár az alap

szabály szerint m eghatározott m ini

mális létszám nál m ár ezúttal is töb 

ben voltunk.

Legközelebb február 19-én, szer

dán, 17 órakor találkozunk a Petőfi 

S á n d o r G im n á z iu m  és G é p é sz e ti  

Szakközépiskolában. M inden érdek

lődőt szeretettel várunk.

Honig Antal

a Rákóczi Szövetség tagja

A Városi Könyvtár 1997. március 6-án (csütörtökönt
színházlátogatást szervez Budapestre a 

MADÁCH SZÍNHÁZBA

HEGEDŰS A HÁZTETŐN
Musical két részben.

Szereposztás:
Tevje - Dunai Tamás, Huszti Péter
Golde - Kiss Mari, Almási Éva
Cejtel - Tiniké Eszter
Hódéi - Varga Klári
Chava - Haffner Anikó
Sprince - Faur Gabriella
Bjelke - Kuthy Patrícia
Jente, Cejtel nagymama - Pásztor Erzsi, Békés Itala
Motel Kamzojl - Weil Róbert, Kelemen István
Sandel, Fruma-Sára - Bajza Viktória
Percsik - Crespo Rodrigo, Szűcs Gábor
Lázár Wolf - Vikidéi Gyula
Mordcha - Bognár Zsolt
Rabbi - Kis Endre, Némethy Ferenc
Mendel, a fia - Csutka István
Avram - Galbenisz Tornász, B. Kiss Zoltán
Jásszl - Veszelinov András, Kis Endre
Csendbiztos - Horesnyi László

Az előadás 19.00 - kor kezdődik. Aszódról, a Helyőrségi 
Klub melletti parkolóból indul a különbusz 

Budapestre, 17.30 órakor !

Jegyárak: 250,-F t; 390,-F t; 450,-F t ; 550,-F t . 
Buszjegy ára: 300,-Ft.

Jelentkezés, jegyrendelés a Városi 
Könyvtárban

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

Apróhirdetés szavanként 12,-Ft + 25 % ÁFA 15,-Ft
1/8 oldal 400,-Ft + 25% ÁFA 500,-Ft
1/4 oldal 700,-Ft + 25% ÁFA 875,-Ft
1/2 oldal 1.500,-Ft + 25% ÁFA 1.875,-Ft
1 oldal 3.000,-Ft + 25 % ÁFA 3.750,-Ft
Külön betét 6.000,-Ft + 25 % ÁFA 7.500,-Ft
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Egy kis nyelvelés Gyermekeink jövőjéért

írástudók felelőssége
Ha nagyszámú közönség előtt kell szerepelnünk, bizony he

vesebben dobog a szívünk, izgulunk, hogy megfelelünk-e a vá
rakozásnak, félünk, hogy esetleg felsülünk, kellemetlen helyzet
be kerülünk. Ezt nevezik lámpaláznak. A valódi lázhoz semmi 
köze, de olyasfajta izgalmi állapotról van szó, amely még a ruti
nos, óriási gyakorlattal rendelkező művészeket sem kíméli.

Különösen nehéz lehet a televízió képernyőjén bemondóként 
szerepelni. Főleg azzal a tudattal, hogy a bemondót mindenki 
látja, fordítva viszont mindez nem lehetséges, mert a képernyőn 
nem látszik az esetenként milliósnál is nagyobb nézősereg.

A televízió első generációs munkatársai lassan befejezik ak
tív pályafutásukat, s ennek következtében egyre több új arc je
lenik meg a képernyőn. S bizony tapasztaljuk, hogy néha na
gyon nehéz helyzetben vannak: kisebb-nagyobb bakikat, pon
tatlanságokat követnek el. Hiába, nehéz a gyakorlatot megsze
rezni !

Valamikor a nyár derekán hallottam a délelőtti tv-müsorban 
az egyik újdonsült bemondótól a: “Ki kell mondanom az őszin
teséget.” kifejezést a jól bevált és nyelvileg is helyes “Őszintén 
meg kell mondanom” helyett. Majd a tetoválással gazdagon tar
kított bőrű riportalanyhoz fordulva az ifjú hölgy azt a kérdést 
tette fel: “Mondd, tényleg valódi rajtad ez a tetováció?”. Mit 
mondjak? Vakációról, reinkarnációról, hallucinációról már hal
lottam, de tetovációról még soha.

Egészen friss - mindössze egy-két napos - a következő élmé
nyem. Egy számomra teljesen új bemondónő tűnik fel a Nap
kelte adásának műsorában a képernyőn. Felolvassa a híreket, s a 
világ legtermészetesebb módján felolvassa, hogy a perui japán 
nagykövetségen zajló túszdráma ügyében nyilatkozott Alberto 
Rugimori (sic!) perui elnök is. Azt hittem, nem jól hallok! Alig 
hittem a fülemnek. Netán egy-két napja - amióta nem hallottam 
híradást a hetek óta tartó szörnyűségről - személyi változás tör
tént volna a legfelsőbb perui vezetésben, mivel néhány napja 
még Alberto Fujimori-nak hívták az elnököt. S még fel sem 
ocsúdhattam a meglepetés hatása alól, amikor a következőkkel 
zárta a Nap-kelte utolsó blokkjának a bekonferálását: “Mára 
megköszönöm figyelmüket, most pedig következzék a meteor.”

Az már csak a kisebb hiba, hogy sorrendben nem a meteoro
lógiai jelentés következett, hanem valami más. Igazából az gon
dolkodtatott el, hogy meddig lehet valamit az izgalom, a lámpa
láz, a rutin hiányának a rovására írni! És hol kezdődik a buta
ság, a müveletlenség? Egyáltalán milyen szempontok alapján 
válogatják ki a médiumok munkatársait?

Nehéz ezekre a kérdésekre választ találni. Innen, a képer
nyőnek erről az oldaláról nem is mindig lehet! Csak egyet tu
dunk: emlékeztetünk az írástudók felelősségére. Aki a szószék
re lép, annak pontosan, jól kell ellátni a feladatát! S a képernyő 
is ilyen szószék. Felelősséget és pontosságot kíván. *

Aszód. G alga m enti kisváros. 
Reggelente főutcája iskolába igyek
vő diákokkal van tele. Életet lehel
nek a kisváros mindennapjaiba, a Pe
tőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola a város igazi kultúr- 
központja. A város házsorai közül fi
zikai érte lem ben  is kiem elkedő 
Gimnázium életében nincs olyan te
rület, amelyben a

KOLLÉGIUM
Alapítvány

ne venné ki részét. Az arra érdeme
sek jutalmazásától a rászoruló diá
kok megsegítéséig, az iskola felsze
relésének biztosításától az egykori 
végzettjeink - mindig ünnepet jelen
tő - vendéglátásáig mindenben meg
találhatjuk az Alapítvány segítő ke
zét.

K érésünk  m indenk ihez  szól, 
azokhoz akiknek egy ifjúkori emlé
ket “oda jártam én is ”, jelent az is
kola, azokhoz, akiknek a gyereke itt 
tanul, akiknek fontos gyerekeink jö 
vője és tenni akar érte.

Névadó költőnk írja Galga parti
hoz c. költeményében:

"Hol pályája éden volt a gyermek
ifjúnak,

Hol az életüdv örömvirági 
Nyíltanok. ”

Tegyünk érte, hogy a ma diákjainak 
is hason ló  em lékük m aradjon  
Aszódról, a Petőfi Sándor Gimnázi
umról.

Támogassák
személyi jövedelemadójuk 

1 % - ával 
a KOLLÉGIUM  

Alapítványt!

Az Alapítvány adószáma: 
19180935-1-13

-g -l Mikus Katalin
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A HELYŐRSÉGI KLUB  
FEBRUÁRI RENDEZVÉNYEIBŐL

1-jén 19.00 óra:

6-án 15.00 óra:

7-én 20.00 óra:

8-án 19.00 óra:

14-én 20.00 óra:

15-én 19.00 óra:

21-én 20.00 óra:

22-én 19.00 óra:

28-án 20.00 óra:

Vadászbál
Belépés meghívóval !
Városi Nyugdíjasklub farsangi 
délutánja.
Rock-Garázs
Játszik a Cikk-Cakk Company
Belépődíj: 300,-Ft 
Vállalkozók farsangi bálja.
Zene: Dörge Happy Army 
Belépés meghívóval! 
Rock-Garázs 
Játszik a Traf-X B.B.
Belépődíj: 200,-Ft
Vadászbál
Csak m eghívóval!
Rock - Garázs 
Játszik a Deals együttes. 
Belépődíj: 200,-Ft 
Kommendánsbál.
Zene: Hangulat együttes, a mű
sorban fellépnek az 1996-os 
Ki Mit Tud? győztesei.
Belépés meghívóval ! 
Rock-Garázs
Játszik a Tengs-Lengs B.B.
Belépődíj: 200,-Ft

Állandó foglalkozások:

Minden hétfön-szerdán 18.00 órától: Aerobic.

Minden kedden 16.00 órától: Sakk Egyesület 
klubdélutánjai.

Klubok

13-án és 27-én 18.00 órától Ultiklub.
3-án 16.00 órától Honvéd Nyugdíjasklub.

6-án és 20-án 15.00 órától: Városi Nyugdíjasklub.

Vásárok:

11-én és 25-én 9.00 órától: Használt ruhák vására. 
14-én 10.00 órától: Ruha és cipő vásár.

Aszódi Horgászegyesület tagdíjbefizetései: 
6-án és 27-én 17.00-19.00 óráig.

ÁPRILIS 1 -6-ig (tavaszi szünet) 
PÁRIZS -  DISNAYLAND 
Tel.: 400-115; 401-887

Goldstar színes tévé eladó. 
Érd: 06-(28)-401 061

Autómentés, árufuvarozás éjjel-nappal.
06-30-403 479 
06-28-401 245

Aszódon, déli fekvésű, kétszintes, össz
komfortos, melléképülettel, gyümölcsfával 
és szőlővel betelepített, kertes családi 
ház 7,5 millióért eladó. Aszód, Falujárók 
út 21. Tel.: 16-28-400-168, naponta 18 
órától.

Gödöllőn a Fókusz üzletházban 31 m2-es 
helyiség március 1-től kiadó.

Tel.: 06-30-548-975

CASIO szintetizátor eladó. 
Érd.: Aszódi, Hunyadi út 3.

2 szobás aszódi összkomfortos 
öröklakásomat eladnám vagy elcserélném 

ugyancsak aszódi 2 szobás, komfortos, 
kertes öröklakásra.

Érd.: 06-28-401-588

Fizessen elő az Aszódi Tükörre! 
Előfizetési díj egy évre 240,-Ft. 

Előfizetés a Városi Könyvtárban!
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Kaiiiarateátrum

A Fiúnevelő Intézetben próba 
után beszélgettem Barabás Ta
mással, az Aszódi Kamarateát
rum vezetőjével.
- H ogy ju to tta to k  e l a Tipp- 
Hopp-ba?
- Ez egy nagyon érdekes dolog 
volt, mert Győrfy János úrnak 
eszébe jutott, hogy ő benevezi 
a csoportot. M ilyen jó  ötlet, 
hogy játszhatunk, nyerhetünk 
250 eFT -ot! Ő ezt meg is tette, 
mi meg elfelejtkeztünk róla. 
Próbáltunk, próbáltunk, s egy
szer csak jö tt egy telefon Já
nostól, hogy akkor Tipp-Hopp !
- Mikor neveztetek be?
- Szeptember elején és novem
ber 22-én játszottunk, amit ja 
nuár 03-án lehetett látni a tévé
ben.
- Ki volt az ellenfeletek?
- A Vasutas Szakszervezet Ifjú
sági Tagozata. Gyakorlatilag az 
egész ország ellenünk harcolt 
... de győztünk! 70-en voltak, 
vagy még többen, nyomasztó 
testi fölényben hozzánk képest, 
hiszen mi 25-27-en voltunk. A 
jelenlegi tagok egy része, a régi 
tagok és ismerősök voltak ott.
- Milyen volt a verseny?
- Hát... Először 1-4, 3-3, 5-5, 
aztán 8-6-ra megnyertük.
- Nehezek voltak a kérdések?
- Ah.. Az volt nagyon nehéz 
kérdés, amit még kombinálni 
sem tudtunk. Könnyű, amit kö
rülbelül ki lehetett kombinál
ni.
- Készültetek-e a játékra vala
milyen módon?
- H ooogyne..., készültünk... 
Fogtam a Guiness rekordokat 
és átnéztem az összes m űvé

sze tre  vonatkozó  rész t, 
komolyan... Például Wagner 
benne volt. Csak amikor ott áll
tam a gépnél, akkor nem tud
tam az órát átszámolni percbe. 
Azt hittem, hogy több művé
szettel kapcsolatos kérdés lesz, 
hogy azonos kaliberű csapato
kat hívnak meg - ennek lenne 
értelme - és a szakmájukba vá
gó kérdéseket tesznek fel ... de 
nem, itt ad-hoc módszerrel mű
ködik az egész...
- Hogyan fogjátok felhasználni 
a nyereményt?
- A TV ígérete az volt, hogy ja 
nuár közepén m egkapjuk  a 
pénzt az Aszódi Városszépítő 
Egyesületen keresztül. Szeret
nénk eltenni, 1998-ra tartalé
koljuk, amikor 15 éves lesz a 
Kamarateátrum és akkor sze
retnénk felhasználni. 1997 tu
lajdonképpen bem elegítő év, 
szeretnénk ha jövőre a teátrum 
központi helyet töltene be eb
ben a megyében és a környé
ken.
- Mennyire vagytok ismertek ?
- Mindenhol elismertebbek va
gyunk, mint itt. Szakmailag or
szágosan jó  hírünk van. Vala
hol ennek is köszönhető  az 
Étellift meghívása a balassa
gyarmati XXV. Madách Imre 
Irodalmi és Színjátszó Napok 
keretében megtartott Kamara
játékok Fesztiváljára. Játszot
tunk már Vácott, Érden... az ér
di előadás, az nagyon húzós 
volt: idősek világnapja alkal
mából játszottunk 300 idős em
ber előtt. Volt a nézőtéren kb. 
30 ember aki nagyon élvezte az 
előadást, s volt 270, aki tö 

m ény érte tlenséggel figyelt 
bennünket... s b e te ttek  egy 
olyan színpadra, ami akkora 
volt mint ez a terem, s Petivel 
20 m-re voltunk egymástól... 
azt bejátszani!... és be tudtuk 
játszani !... nagy léptekkel... 
Sok helyen játszottunk az or
szágban és szeretnénk még sok 
helyre elmenni. Ami nagyon 
fontos számunkra, az a Piran- 
dello előadás, amellyel kapcso
latban szakítottam az eddigi ha
gyományokkal és előre lekötöt
tem a környékbeli művelődési 
házakban . Igyekeztem  úgy 
megcsinálni, hogy minél keve
sebb legyen a díszlet, minél 
egyszerűbb, gyorsan mozgatha
tó. Szeptember óta próbálunk, 
a bemutató március 15-én este 
19.00-kor lesz a H elyőrségi 
Klubban, majd játsszuk 16-án 
este is.
- Készültök Balassagyarm at
ra...
- Január 24-tő l 26-ig  van a 
Fesztivál, ahol nekünk nyerni 
kéne. Profi a zsűri: Gaál Erzsé
bet, Nánay István, Lengyel Pál, 
Solténszky Tibor, a zsűri elnö
ke Máté Lajos. Bízunk benne, 
hogy jó l fogunk szerepelni. 
Úgy érzem, van esélyünk arra, 
hogy díjat hozzunk el.
- Sok sikert és viszontlátásra 
itthon!

Gy. Zs.

Lapzártakor érkezett a hír: a 
Kamarateátrum tagja, Barabás 
Tamás, Harold Pintér Étellift c. 
darabjában nyújtott alakításá
ért a legjobb férfiszínész díját 
kapta a balassagyarmati Fesz
tiválon!
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Februári napsoroló
- népi meteorológia

Tompa Mihály

Farsangban

A hónap második napján Gyertyaszentelőről beszél
nek a kalendáriumok. Tavaszkezdő ünnepként szerepel, 
eredete a klasszikus görög időkbe nyúlik vissza. A Föld 
anyjának, a jóságos Demeter istennőnek a személyéhez 
kapcsolódik megölése. A Gyertyaszentelő napjához fűző
dő néphitnek Európában igen sok megfogalmazása van és 
mindegyik azzal a következtetéssel zárul, hogy ha ezen a 
napon enyhe az idő, később még visszatér a hosszú és hi
deg tél.
A nép szerint a medve ezen a napon téli álmából feléb
redve, barlangjából kijön és ha napos időt talál, visszabú
jik, mert még hosszú lesz a tél.

Február 3-án Balázs napja tűnik a szemünkbe. Ba
lázs volt a feudalizmus-kori diákság patrónusa, s egész 
Közép-Európában kimutatható az úgynevezett Balázs-já- 
rás. Ezen a napon csoportba verődött tanulók jártak ház
ról házra s deákot verbuváltak az “oskola” számára. Ma 
úgy mondhatnánk: “beiskolázták a tanköteleseket”.

Balázs után emlékezzünk meg Dorottyáról (február 
6.), akivel kapcsolatban él a szólásmondás: “Dorottya 
még szorítja, Julianna (február 16.) tágítja.” A szabály 
nagy általánosságban igaz.

Skolasztika napján (február 10.) szokás szedni az ol
tóágat, míg Elek (február 11.) a pásztorember számára a 
tavaszkezdő nap.

Bálint napja (február 14.) a tyúkültetés ideje faluhe
lyen s a nép szerint ekkor kezdenek fészket rakni a vere
bek is.

Zsuzsánna (február 19.) elviszi a havat, s friss zöld 
füvet varázsol helyébe - tartja a néphit.

Ott, ahol Zsuzsánna nem vitte volna el a havat és a je 
get, ez a feladat M átyásra ( február 24.) hárul, akit 
“jégtörőnek” tart a mondás. A Mátyás napi enyhülés nem 
babona, hanem a hatvan napos időjárási szakaszosság 
egyik láncszeme: “Mátyás, jeget ha nem talál, csinál.”
A halászok számára is jeles nap ez, ekkor kezdenek ívni 
vagy ikrázni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát 
“Mátyás csukájának” is hívja a nép s egész évre vonatko
zóan szerencsét hozónak tartja.

Mint a szélvész, repül a szánka 
A csillogó fehér havon:
Virgonc ifjakkal ülve rajta 
Sok szép menyecske s hajadon. 
Farsangol a világ! kinek nincs: 
Feleséget keresni jő:
Mellőle megszökik, kinek van...
Oh boldog farsangi idő!

Csapongó kedve a táncteremben! 
Hol a kedélyes nősereg 
Egymás arcát, mezét, családját 
Ajk-pittyegetve szólja meg:
Hol annyi drága rizspor elfogy...
És sok mámorban pihegő 
Leány a másvilágra táncol...
Oh boldog farsangi idő!

Az öreg úr otthon köhécsel,
És bodza-herbatét iszik,
Míg vigadozni a menyecskét 
Rég jó l ösmert karok viszik:
És mivel vigasztalásul 
Férjéhez tér a drága nő:
Hosszú árjegyzék... kurta hűség... 
Oh boldog farsangi idő!

Oltár elé állítja végre 
Az ifjú, szíve kedvesét:
És véle a várt százezernek 
Megkapja majd kilencedét.
Nagy kastélyt képzel a menyecske... 
S ímé: szerényen tűn elő 
A kis bogárhátú öreg ház...
Oh boldog farsangi idő!

Mint a szélvész, repül a szánka,
S e mindenféle tarkaság 
Engem harsány kacajra indít: 
így szép az élet... a világ...!
Most korholó, hideg vagyok, - majd
Víg pajtás, hűtlen szerető:
így bolondítjuk benned egymást,
Oh boldog farsangi idő!
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Általában a vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő, 

változó hosszúságú mulatós, lakodalmas időszakot tekint
jük farsangnak. Az elnevezés bajor-osztrák eredetű és ere
detileg a farsangzáró húshagyó keddet jelentette. A gya
korlatban, már ami az evést-ivást, duhajkodást illeti, kará
csony és farsang egybefolyik. A mezei munkákat nem adó 
télben mi űzhette volna el jobban a hideg és sötétség 
okozta depressziót, mint a közös vidámság? Az egyház a 
farsangot, vagy ahogy a papok nevezték: az ‘‘ördög ünne
p é t” igen rosszallóba, s azzal próbálta mederbe szorítani, 
hogy e pogány eredetű ünnepciklust is megszentelte.

Míg a napév-számításban a dátumhoz kötött ünne
pek játszottak főszerepet, a holdév-számításban a vándor
ünnepek. A farsangot is ilyen vándorünnepek szakaszol
ták. Kezdőnapja a vízkereszt utáni regélő hétfő volt. Első 
három vasárnapja: első, másod, harmad menyegzős vasár
nap, utolsó három vasárnapja: hetvened ( húsvéttól 70 

napra), hatvanad és farsang vagy húshagyó vasárnap névre hallgatott. Ez utóbbit kövér vagy za- 
bálós csütörtök előzte meg. A farsangvasárnapra következő farsanghétfő, húshagyó kedd (Er

délyben púposnap) rekesztette be a ‘‘kolbászos napokat”.

S hakespeare  m o n d ta ...
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Vízszintes: 2. A megfejtés első része, (zárt 
betűk: O, E, E. H, A, D, N, I ) 10. Állóvíz. 11. 
Józsefé becézve. 12. K iejtett betű. 13. A 
kereszténység jelképe. 14. Hazugság angolul 
(LIE). 15. Megszólítás. 16. Mesesarok része. 18. 
Olvasó németül (LESER). 21. Érzékszerv. 23. 
Könnyen és gyorsan párolgó. 25. Aromás ital. 
26. Becézett női név. 27. Nátrium és bőr. 28. 
Tagadószó. 29. Az ókori egyiptomiak főistene. 
30. A Balkán keleti részén élő ókori nép. 34. 
Nagy Róbert. 35. Angol sörféle. 36. Nem kicsi
ben. 39. Azonos betűk. 41..........  Éneke. 42.
Motívum.

Függőleges: 1. A megfejtés második része, 
(zárt betűk: ü. Á, M, H, A, Z, N, E) 2. Megfelelő. 
3. Belga, japán és spanyol autók jelzései. 4. 
Felhős (ég). 5. A megfejtés negyedik része (zárt 
betű : T) 6. Zsenge Sára. 7. Keverve eszi ! 8. 
Finom sütemény. 9. Magad. 13. A megfejtés 
harmadik része (zárt betű: R) 17. Matematika 
régen. 19. Leró azonos hangzói. 20. KICSI 
bizalom abban, hogy amit óhajtunk megvalósul. 
22. Én, latinul. (EGO) 24. Líbiai autók jelzése. 
29. Argon. 31. Kökény páratlanjai. 32. Furcsán 
kel fel ! 33. Kevert inas. 37. Csuk társa. 38. 
Végtelen akna ! 40. Téli sport. 41. Páratlan élet! 
42. Az OMSZK egyik folyója.

Készítette: Szilágyi Ramóna
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Galga kupa nap Aszódon
Jól sikerült a helyőrségi klubban szombaton 

(január 11.) megrendezett megyei egyéni sakk
verseny.
Az évekkel ezelőtt szokásos versenysorozat - 
anno Rigó Pál kezdeményezése - most került 

felújításra Vörös László klubvezető remek ötle
tével fűszerezve, hogy a versenyt össze lehetne 
kötni egy ebéddel, melynek költségei a nevezési 
díjban foglaltatnak.

Az ötlet szokatlansága némi “megütközést” 
keltett sakkozói körökben megyeszerte. Ettől 
függetlenül csaknem félszáz versenyző utazott 
A szódra m egyénk v árosaibó l: G ödöllő rő l, 
Fótról, Vácról, Dunakesziről, Dunaharasztiról, 
Tökölről, Szentendréről, Budapestről.

A találkozó nagyszerű alkalmat adott az él
bolyban kialakuló parázs küzdelmekre. Az első 
asztalsoron - a klub nagytermében - az élver
senyzők táborában, mondhatnánk: lobogtak a 
sakktáblák a küzdelem hevében. Mindez 2 x 1 5  
perces rapid játék  alkalmazásával, 7 fordulós 
svájci rendszerű lebonyolításban történt. Nem 
volt kétséges persze, hogy ezt a versenyt (is) a 
megye legjobbjai nyerik.

Természetesen serdülő és ifjúsági verseny
zők is neveztek a tornára, hiszen a Galga kupát 
ifjúsági díjként ajánlotta fel a klub vezetősége. 
Ezt a porcelán serleget a 12 éves Gelencsér 
András (Gödöllői EAC) nyerte el. A második 
helyezés Béki Andrásnak (Alagi DSK), a har
madik hely megszerzése pedig Bándy Attilának 
(Gödöllői EAC) sikerült.

A felnőtteknél az első helyet Dudás János 
nemzetközi mester (MAFC) szerezte meg, míg 
második helyezettként Sleisz Tamást (Gödöllői 
EAC), harmadikként pedig Cseh Andort üdvö
zölhettük.

Az egész napos szellemi torna a versenyzők 
megelégedésével zárult. Bár akadnak verseny
zők (?!), akiknek “de facto” perverz örömet 
okoz, hogy lehetőségük kínálkozik gyermeteg 
intrikáikkal mérgezni a sportrendezvények lég
körét, ezúttal sem sikerült célt érniük. A ver

senyzők többségének sportszerű m agatartása 
végül is helyes mederben tartotta a verseny le
folyását.

Köszönet illeti m indazokat, akik lehetővé 
tették ezt a sakktalálkozót. Köszönet Solymosi 

Lászlónak, a megyei szövetség elnökének mind 
a sporteszközök biztosításáért, mind a verseny
zésben nyújtott hathatós segítségéért. Egyéb
ként (talán nem véletlen!), ő szállította és ne
vezte a legtöbb ifijátékost erre a tornára. Nem 
utolsó sorban köszönet a szakácsoknak az ízle
tes ebédért. A fordulók párosítását és a bírói 
munkát Tímár Zsolt, a gödöllői csapat vezetője 
végezte el.

Vörös László klubvezető további ötlete nyo
mán a nyári hónapok egyik szombatján szeret
nénk ezt a versenyt megismételni szabadtéri ki
vitelben, bográcsgulyás mellett. Ennek pontos 
idejéről természetesen értesítjük a klubokat, s 
minden versenyzőt szeretettel várunk. Ehhez 
előre is sportszerű versengést és jó  étvágyat kí
ván:

Tóth Máté,
az aszódi sakkcsapat vezetője

Gimnáziumi sikerek 
a körzeti úszóversenyen 

1996 decemberében.
III. kategória:
Huszár Dávid: 100 m gyorsúszás I. hely
100 m mellúszás II. hely
Vénig György: 100 m gyors II. hely
100 m hát I. hely
Tegze Bálint: 100 m mellúszás I. hely
100 m hát II. hely
Gódor Gergely: 100 m gyors III. hely
Felkészítő tanárok: Dr. Révész Sándomé és 
Nyíri Zsolt.

Eredményes szereplésükhöz gratulálunk!
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Szeretem az aszódi vállalkozókat...

Gondolatok egy rendezvény kapcsán
Január 18-án harmadik alkalommal került 
megrendezésre az az amatőr asztalitenisz 
bajnokság, am elynek kezdem ényezése, 
szervezése, finansz írozása  egy aszódi 
vállalkozó Farkas Imre nevéhez fűződik, 
így utólag joggal állíthatjuk, hogy - közis
mertebb nevén - Cinke vállalkozása, erő
feszítése nem volt hiába való. Én emlék
szem az első - jelentkezők hiányában el
maradt - szervezésre, majd a “csak azért 
is megmutatom, hogy sikerü l” dacos má
sodik alkalomra, amely valójában már ho
zott eredményt, a harmadik, ill. a múlt hó
napban lezajlott szervezésre, amely sikert 
és szép részvételt eredményezett. Önzet
len tenni akarását, pénztárcát nem kímélő 
lelkes akaratát minden irigység nélkül cso
dálom. Hallom ugyanakkor a megjegyzé
seket is mellé: “Könnyű neki, m ert van 
pénze!” - Bizonyára így van, és bizonyára 
fordíthatta volna saját magára vagy a csa
ládjára...
Az aszódi válla lkozók segítsége, anyagi 
támogatása számos gyermeknek, felnőtt
nek, családnak, intézménynek nyújtott már 
feledhetetlen pillanatokat, és ezt nagyon 
köszönjük.
Természetesen vagyunk mi is egy páran, 
akik ha lehetőségünk engedné szintén tá
mogatnánk anyagilag is a kultúrát, a spor
tot, mindazt, ami többet adhat az embe
reknek. Ám én úgy gondolom, hogy a se
gítség nem csak pénzben mérhető. Tör
ténhet természetben is, például úgy, hogy 
örömmel és készséggel adunk helyt min
den ilyen kezdeményezésnek, illetve jelen
létünkkel, szabadidőnk feláldozásával, rá
beszéléssel, szervező munkával, tudásunk 
fe lh a s z n á lá s á v a l s e g íts é g e t n yú jtunk  
azoknak, akik esetleg ebben járatlanok, 
így válhat teljessé a siker: egymás munká
ját kiegészítve, segítve, támogatva.

A résztvevőknek valószínűleg fel sem tű
nik, hogy mi mindent kapnak egy-egy ilyen 
alkalommal. Ezt csak azok tudják, akik in
tézik, irányítják, rendezik az eseményeket 
és egy az akaratuk: sikerüljön, eredménye 
legyen munkájuknak, befektetésüknek. 
Biztos vagyok benne, hogy sem Szovics 
Jutkáék, sem Rácz Zsuzsáék, sem Búzás 
Jancsiék, sem Farkas Imréék, sem Péter 
Magdiék vagy Maros Pistáék és még so
rolhatnám a neveket, soha nem azért tet
tek valamit, azért adtak lehetőségeikhez 
képest, mert reklámot, hírnevet akartak, 
én inkább azt hiszem, hogy a városért, a 
jó célért, az iskolákért, a gyermekekért, az 
idősekért történt mindez.
Hogy le tudják írni az adójukból?!
Hála Istennek!
Legalább biztosak lehetünk benne, hogy jó 
helyre került a pénzük: nem székházak 
csillogó üvegablakainak, süppedő szőnye
geinek, fotocellás ajtóinak finanszírozásá
ra, hanem egy-egy könyvre, ruhára, tolira, 
já tékra, sportszerekre, édességre, gyü
mölcsre, kultúrára, sportra stb.
Szeretem az aszódi vállalkozókat és tisz
telem őket. Én nem irigylem egy másod
percig sem a pénzüket, megdolgoznak ér
te. Bizonyára akadnak köztük, akik nem 
ehhez a csoporthoz tartoznak, akik felesle
ges, haszontalan kiadásnak tartják az effé
le segítséget, vagy éppen nem önzetlenül 
tesz ik . M inden em ber sa já t maga kell, 
hogy érezze, mi az, ami fontos számára. 
Egy biztos: tenni, többet nyújtani nemcsak 
pénzzel lehet. De ha van, és ennek egy 
részét másokra akarja, kívánja valaki fe l
használni: becsülendő dolog. És minden
képpen köszönet já r érte!

Pardi Lászlóné
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A III. amatőr asztalitenisz verseny eredményei
Női egyéni kategória: I. Turek Judit

II. Dunainé Nagy Éva
III. Korpás Lászlóné

Leány egyéni kategória: I. Túrosán Aliz
II. Buzási Mária
III. Gáspár Georgina

Fiú egyéni kategória: I. Körösi Gábor
II. Buzási László
III. Truzsi István

Ifjúsági egyéni kategória: I. Tóth László
II. Balogh Ernő
III. Horváth Vilmos

Férfi egyéni kategória: I. Dr. Duliskovich
Tamás

II. Kárász Zoltán
III. Pál Attila

A szuperdöntő győztese:
Dr. Duliskovich Tamás

A kategóriák I. helyezettjei a főszervező által 
felajánlott 1-1 kerámia kupát kaptak.

K öszönet illeti:

Segítők: Sánta Szabolcs
Pardi László 
Pardi Lászlóné 
Csabai Tiborné 
Gál Tibor 
Penák Dóra 
Molnár László 
Szabó Imre 
2. sz . Általános Iskola 

Szervezők: Farkas Imre (Cinke) 
Hajdú Katalin

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

Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 

Szombat 6.00-10.00

A Posta Shop kínálatából:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Sooters színes negatív film 399.- Ft
Videókazetta 195’ 580.- Ft

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

C-90’ 160.-Ft
Filmslágerek 680.- Ft
Képeslapok 10 Ft-tól 120 Ft-ig

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

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezetö

Posta Shop
Magyar Posta

LAPZÁRTA FEBRUÁR 18-ÁN!

Cikkek leadása a szerkesztőségben:

Városi Könyvtár, Aszód 2170, Kossuth u. 8 Pf. 13, Tel.: 400-042.
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T isztelt leendő  ügyfeleink  !

Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

B.B. AUTÓSISKOLA BT.

ezentúl m ár az összes járm űkategóriá

ban indítja non-stop tanfolyam ait Aszó

don a Helyőrségi M űvelődési Házban.
A tanfolyamokra a következő kategóri

ákban várjuk jelentkezésüket:

- “SM” segédmotor

- “A l” m otorkerékpár 150 cm3-ig

- “A” motorkerékpár 150 cm 3 fölött

- “B” személygépkocsi

- “C tehergépkocsi - bevezető áron!
- “E” nehézpótkocsi - bevezető áron!
- “D” autóbusz - bevezető áron!
A jelentkezőknek a tanfolyam  elvégzé
séhez részletfizetési kedvezm ényt biz
tosítunk, ami azt jelenti, hogy Ön a tan

folyamot akkor is elkezdheti ha pillanat

nyilag pénzzel nem  rendelkezik, így a 

vizsga és tanfolyam díjat menet közben, 

részletekben fizetheti.

Következő tan folyam megnyitónk:

1997. február 20. - 17.30 óra 

Aszód H elyőrségi M űvelődési Ház,
m elyre m inden érdek lődő t szerete tte l 
várunk, mivel itt m inden felm erült kér

désre igyekszünk kielégítő, részletes vá
laszt adni.
Előzetes jelentkezésüket addig is várja, 

illetve felm erült kérdéseikre válaszol: 

Vörös László igazgató, Helyőrségi M ű

velődési Ház, Aszód

KRESZ, RUTIN ÉS “BÜ ” VIZSGA  
ASZÓ DO N !!!

D IÁ K K EDVEZM ÉNY!!!

TELEFONOK, FAXOK, KIS ÉS 

NAGY KÖZPONTOK 

(SZERELÉS, BEÜZEM ELÉS)

GSM RÁDIÓTELEFONOK ÉS 

TARTOZÉKAI ELADÁSA ÉS 

JAVÍTÁSA

KIHANGOSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 

BESZERELÉSE

RÁDIÓTELEFON ANTENNÁK 

TELEPÍTÉSE

M E G R E N D E L H E T Ő : 2170, ASZÓD 

PESTI U. 3. SZ. ALATTI ÜZLETBEN

T isztelettel: Huszár László

06-20-449-676

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék !

-  Sima és habosított, mintás és szövetmintás,
-  fűrészporos és mennyezet tapéták.
-  Hungarocell mennyezetelemek.
-  Poszterek nagy választékban, valamint a tapétá

záshoz szükséges eszközök - ragasztók - segéd
anyagok.

-  Festéshez - mázoláshoz porfestékek, színezők
-  Diszperzit - Héra
-  Lábazat és homlokzat festékek, ecsetek, mesze- 

lők
-  Alapozók - Zománcok . Lakkok
-  Hígítók, Xiladekor, Szileton - Padlopon, Fehér

cement
-  PVC szegők és ragasztók

NYITVATARTÁS:
H-P: 6-18; Szó: 6-12 (nyári időszámítás szerint) 

H-P: 6-12, 14-17; Szó: 6-12 
(téli időszámítás szerint)

Tel.: 06-28-401-691, 401-092
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PEST MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ, CSERÉPKÁLYHAÉPÍTŐ ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI
ÖNKORMÁNYZATI VÁLLALAT
Telefon: Központ 3-221-235
Szigetszentmiklós 06-24/365-204
Cegléd 06-53-310-798
Nyáregyháza 06-29-490-019
Vác 06-27-311-434

HIRDETMÉNY
Érttesítjük, hogy a 27/1996.(X.30.) BM rendelet 3. - 7. §-a értelmében előírt kötelező kémény
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési önkormányzat közigazgatási 
határain belül -
1997. január 16-tól - február 28-ig
arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozóink látják el, valamint díjat szednek.
Vác, 1997. február 10.

Reroczi Ilona sk.
kirendeltségvezető

Pénztárgépek adása-vétele-lezáratás- 
átírás-javítás.

Teljes körű APEH ügyintézés. 
Érd.: Pintér Ferenc 

2170 Aszód, Bercsényi u.2. 
Tel./Fax: 06-28-401-294, 

06-20-281-526

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 

Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére 
kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet február 

havi beosztása az alábbiak szerint alakul: 

február 1-ién 8 órától február 3-án 8 óráig 
Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86.
Tel.: 06-28-400-413
február 8-án 8 órától február 10-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51.
Tel.: 06-28-400-062
február 15-én 8 órától február 17-én 8 óráig 
Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86.
Tel.: 06-28-400-413, 06-30-484-599 
február 22-én 8 órától február 24-én 8 óráig 
Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62.
Tel.: 06-28-400-207

Dr. Németh Mihály
körzeti állatorvos

Orvosi üg ye le t te le fo n szám a: 
2 8 /400 -10 7Ú J  Ú J  Ú J

1997 Ja n u á r 06-tó!

ASZOD -o n

mmm  .  0 6 - 2 0

T A X I 2 8  - 7 7 - 7 5

Személy- és teherfuvarozó
S x é a U m i rm x m o c  T t a l .

3170 Ttktorfu- 06-30-236-310
nyár utam 1. TAXI 06-20-297-775

Kiadja a PERGAMEN-TEXT. BT.

Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 
Olvasószerkesztő: Gyárfás Zsuzsa

Munkatársak:
Baja Ferencné, Búzás Mária, Gál Tibor, Sáhóné Bordás Éva 

Aszódi Tükör Szerkesztősége: Városi Könyvtár, 
Aszód 2170, Kossuth u. 8. Pf. 13, Tel.: 400-042


