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F E L H Í V Á S
Aszód két testvérvárosával, Nyárádszeredával és 

Obernburggal arról állapodott meg, hogy kétévente - 
szervezett formában - ellátogatnak egymáshoz az ér
deklődő polgárok. így az egyik évben az erdélyiek a 
másik évben a németországiak a vendégeink.

Ebben az évben az erdélyi testvérvárosunk polgá
rai lesznek a vendégeink. Előzetes megállapodás 
alapján egy autóbusszal , kb. 40 fő vendéget várunk 
augusztus 15-17 között / 3 nap / időtartamra.

A vendégek elszállásolása és vendéglátása az ed
digiekhez hasonlóan családoknál fog történni.

Ezért kérem tisztelettel az érdeklődő aszódi polgá
rokat, hogy vállaljanak részt a vendéglátásban és le
hetőségekhez képest fogadjanak vendégeket 
Nyárádszeredáról.

Jelentkezéseket 1997. július 31-ig várunk és a Vá
rosi Könyvtárban , vagy a Polgármesteri Hivatalban

kérjük jelezni. • /
Az eddigi látogatások sikeresek voltak. Sok szép 

helyet kereshettünk fel, sok új információt szerezhet
tünk a testvérvárosi kapcsolataink által. Remélhető
leg mi is hasonlókkal szolgálhattunk vendégeink 
számára.

Ezt a kapcsolatrendszert folytatni szeretnénk és 
ezért kérjük városunk polgárainak segítségét az idei 
látogatás megszervezéséhez.

Az érdeklődők segítségét előre is köszönjük, remél
ve az ez évi programtól a testvérvárosi kapcsolat to
vábbi erősödését Nyárádszeredával, a két település 
polgárainak kapcsolatán keresztül.

Bagyin József
polgármester

T Á JÉ K O Z T A T Ó
A KEDVEZMÉNYES SZENNYVÍZCSATORNA RÁCSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGRŐL

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 108/1997. sz. 
ÖKT határozatában döntött arról, 
hogy a meglévő szennyvízelve
zető csatornahálózatra történő 
rákötés esetén a közműfejleszté
si hozzájárulás fizetése 1997. 
szeptember 30-ig az alábbi ked
vezménnyel történhet:

1. 1997. szeptember 30-ig egy
összegű befizetés esetén
40.000, -Ft,

2. Amennyiben egy összegben 
nem tudja befize tn i, úgy
50.000, -Ft-ot kell közműfej
lesztési hozzájáru lásként 
megfizetni, de ez két részlet

ben lehetséges:
- jelentkezés és az első rész

let fizetése 1997. szeptem
ber 30-ig 25.000,-Ft 

-m ásod ik  fe lé t, szintén 
25.000,-Ft-ot, 1998. június 
30-ig lehet fizetni.

A bejelentkezés és a befizetési 
csekk kiadása a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodájában tör
ténik.

A képviselő-testület kimondta, 
hogy a teljes közműfejlesztési 
összeg befizetését követően ke
rülhet sor a szennyvízcsatorna 
hálózatra történő rácsatlakozás
ra.

A képviselő-testü let arról is 
döntött, hogy a fentiekben meg
állapított közműfejlesztési hozzá
járulás csak az új szennyvízcsa
torna társulat megalakulásáig 
(előreláthatóan 1997. október 1- 
ig) vehető igénybe.

1997. október 1. után a rácsat
lakozó tulajdonosoknak ugyan
annyi - nettó 85.000,-Ft - közmű- 
fejlesztési hozzájárulást kell fi
zetni, mint a megalakult szenny
víztársulat tagjainak nettó köz
műfejlesztési hozzájárulása.

Aszód Város 
Önkormányzata



Nyugdíjasok Pest Megyei Képviseletének hírei
1. Az 1996. decemberében alakult “Idősek Tanácsa” 

féléves működését értékelte Knoll István, a Nyugdí
jasok Országos Képviseletének elnöke. Ez a Tanács 
a Miniszterelnök mellett tanácsadói joggal működő 
testület, melynek alapvető feladata az időseket érin
tő törvények, rendeletek előzetes véleményezése és 
javaslattétel. Jónak értékelte: - hogy az üléseken 
mind a népjóléti, mind pedig a pénzügyminiszter kö
teles részt venni, így elkerülhető az egyeztetés nél
küli, egymás hatáskörét esetleg sértő döntések meg
hozatala; - a Nyugdíjasok Országos Képviselete kel
lő létszámmal képviseltetik a Tanácsban, s ez elv
ben a nyugdíjasok jelentős érdekképviseletét teszi 
lehetővé; - lehetőség van a viszonylag rövid ülések 
alatt meg nem tárgyalható problémák tovább tárgya
lására a két minisztérium magas szintű képviselőivel; 
- a tárgyalások légkörét, a javaslatok meghallgatá
sát.

2. Tárgyalások folynak a két nyugdíjasokat képviselő 
országos szervezet valamint a kormány között az 
“Idősek Világnapjának” megszervezéséről. A való
színű helyszín a Budapest Sportcsarnok és időpont
ja október 1. A végleges helyszínről és időpontról 
időben tájékoztatjuk nyugdíjasainkat.

3. Az Országos Képviselet tagjai, Medgyesi és Kökényi 
miniszter urak, valamint a két minisztérium államtit
kárai találkozón vitatták meg a nyugdíjreform jelenle
gi helyzetét, a parlamenti előterjesztés javaslatát, az 
özvegyi nyugdíjak mértékét és forrását. Egyetértet
tek az özvegyi nyugdíj 20 %-os és visszamenőleges 
bevezetésével, de nem értettek egyet azzal, hogy 
ennek forrásaként 2,5 %-ot a nyugdíjalapból vonja
nak el. Ugyancsak kifogásolták a magánbankok ré
szére kötelezően befizetendő résszel kapcsolatos 
garanciákat, valamint az ezek működtetésével kap
csolatos párhuzamos költségeket, melyek a Nyugdíj- 
biztosítási Önkormányzatnál és a bankoknál is fel
merülnek. A tárgyalások 1997. június 18-án folyta
tódtak.

4. 1997. június 10-én tartotta Nyugdíjas Fórumát az Or
szágos Képviselet a Pallas Páholyban. Vendégünk 
volt Dr. Péteri Attila a BM Közigazgatási államtitkár 
Titkárságának vezetője, az Országos Választási Bi
zottság Elnöke. Előadásában ismertette az 1998-as 
képviselőválasztással kapcsolatos előkészületeket 
és tájékoztatott a még előterjesztés alatt álló új vá
lasztási törvény fontosabb változtatásairól. A leglé
nyegesebbek ezek közül: a kisebbségek parlamenti 
képviseletének megoldása, a helyi és parlamenti vá
lasztások szinkronjának megteremtése, a távollévők 
nem lakóhelyen történő szavazatleadásának módo
sítása. A beszámoló után Tóth Gábor, a NYOK Szer
vezeti és Akcióbizottságának titkára - aki levezető el
nöke is volt a Fórumnak - ismertette az Országos 
Képviselet értékelését az előző választási ciklus ta
pasztalatairól. Ezek után következett a kérdések

megvitatása, válaszadás. Az élénk vitát kiváltó érté
kelés alapján soron következő ülésén a Képviselet 
az alábbiakat állapította meg: a NYOK megalakulá
sa óta folyamatosan törekszik a nyugdíjasok és idős
korúak érdekeinek képviseletére, de ennek ellenére 
a nyugdíjasok helyzete tovább romlott, a meghatáro
zó kérdésekben nem tudunk áttörést elérni, még azt 
sem, hogy javaslatainkat a széles nyilvánosság 
megismerje; bár a kormány elnökével és tagjaival 
kapcsolatunk állandó és javaslatainkat meghallgat
ták ugyan, ezeket nem vették figyelembe, még az 
Érdekegyeztető Tanácsba sem jutottunk be, így fe
jünk felett hoztak olyan döntéseket - nélkülünk - me
lyek életkörülményeinket alapvetően befolyásolták; a 
nyugdíjasok parlamenti képviselete nem megoldott, 
s a kétkamarás parlament javaslatának elvetésével a 
társadalmi szervezetek nem kapnak továbbra sem 
legális képviseletet az érdekegyeztetés rendszeré
ben. A valós érdekek képviseletére három perspektí
va kínálkozik és kényszerít sürgős döntésre: 1. Be
jutni az országos érdekegyeztetési rendszerbe - en
nek nincs gyakorlati realitása; 2. A nyugdíjasok nö
vekvő létszámára hivatkozva közvetlen érdekegyez
tetés - ez már többé-kevésbé kiépült rendszer, de 
nem jelentett igazi megoldást; 3. Közvetlen parla
menti részvétel - az egyetlen reális megoldás. Az el
nökség minden megoldás pozitív és negatív oldalát 
is megvizsgálta és úgy döntött, hogy a további vizs
gálatok alapján, a végleges választási törvény isme
retében szeptember hóban ismét visszatér a lehet
séges legoptimálisabb változatra. Feltétlenül gyors 
döntés szükséges, mert a választási kampány kü
szöbén állunk, és a nyugdíjasok érdekképviselete a 
következő években nem bízható csak mások jóindu
latára.

5. Aszód Város Nyugdíjas és Időskorúak Szervezete 
1997. június 2-án a Falujárók útja 5 szám alatti Klub- 
helyiségében tartotta Klubnapját. Ezen került sor az 
Erdélyt bemutató, diavetítéssel egybekötött négyré
szes előadássorozat első részére. A bevezető elő
adás röviden ismertette Erdély történelmét, tájegysé
geit, növény- és állatvilágának különlegességeit.

Az első rész a hagyományos áthaladó útvonalat követte 
Kolozsvárig, s innen a történelmi és építészeti emlékek 
miatt kitérőt tett Torda, Torockó és Segesvár felé. Az út 
a borsi határállomástól a Sebes-Körös vonalán halad a 
vasúttal párhuzamosan, majd a Királyhágó érintésével 
lép be a Kalotaszegi medencébe. Csúcsánál bemutatja 
a régi Boncza kastélyt, melyben Ady tartózkodott, majd 
továbbhaladva megáll a Kalotaszeg központjának szá
mító Bánffyhunyad és Kőrösfő református templomainál. 
Mindkettőnek csodálatosan elkészített, népművészeti 
motívumokkal díszített, kézzel festett kazettás mennye
zete és faragott bútorzata, valamint hímzésekkel gazda
gon díszített belső berendezése van. Nagykapus után
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lépünk át a Gyalui Havasok emelkedőin és érünk be Er
dély legnagyobb s történelmi emlékekben leggazda
gabb Kolozsvárra. A Főtér, a Szent Mihály templom és 
a Fadrusz János által készített világhírű Mátyás-szobrot 
megtekintve a Bánffy Palota mellett haladunk tovább 
Mátyás király szülőházához, majd az Egyetem és Petőfi 
utcákon keresztül érünk el a Házsongárdi temetőhöz. A 
XVI. századtól kezdve ide temették a magyar irodalom
mal, történelemmel, tudománnyal szoros kapcsolatot 
tartó, illetve ezek megteremtésében tevékenyen részt
vevő nagyjainkat: Apáczai Csere Jánost, Szenczi Mol
nár Albertét, Jósika Miklóst, Brassai Sámuelt, Kriza Já
nost, Misztótfalusi Kis Miklóst, Dzsida Jenőt, s a közel
múltban elhunyt irodalmárt és építészt, Kós Károlyt is. A 
jelenleg is vitatott sorsú Babe$-Bolyai Egyetem után a 
Fellegvár alatt hagyjuk el a várost és az Aranyos patak 
mellett érünk be a történelmi műemlékekről híres Torda 
városába. A városban több országgyűlést is tartottak, de 
a leghíresebb az Európában először itt meghozott 1568- 
as törvény, mely a vallásszabadságot mondta ki. A vá
roson áthaladva az Aranyos-melléki Mészkőhegység 
beszakadt barlangjaiból keletkezett híres Tordai- 
hasadékot tekintjük meg. A 3 km hosszú, majd végig 
függőleges falú sziklafalak alatt haladunk végig a 
Hesdát patak folyásán. A sziklafalak közül messze ki
emelkedik a 764 m magas Patkós-kő melynek tetején a 
nevét is adó - patanyomra hasonlító - kövületek találha
tóak. A monda szerint I. László király a kunok elől me
nekülve haladt a hegység felé. Imája nyomán hasadt 
szét e hegy, és keletkezett a hasadék. A tetőn található 
patkónyomokat lovának tulajdonítják. Kis kitérővel meg
tekintjük a híres Székelykő alatt fekvő, népviseletéről 
méltán híres Torockó régi bányavárosát, melynek bá
nyáit már a rómaiak is művelték. Templomában szép 
hímzett térítők, valamint az Úr-asztalát díszítő és a ha
gyományos viseletét megörökítő hatalmas festett váza 
emlékeztet arra, hogy Kalotaszegen járunk. Torda után, 
tovább dél felé haladva érjük el a régi Szász-szék köz
pontját: Medgyest. Híres evangélikus erődtemploma 
több országgyűlés székhelye volt. Érdekességei beren
dezésén kívül Kálvária-képek, melyeknek alakjai kora
beli szász viseletben jelennek meg. A következő na
gyobb város a Gyulafehérvár felé vezető út védelmét 
korábban ellátó, szintén szász város, Segesvár, mely 
már a honfoglalás előtt is lakott terület. II. Géza és II. 
András telepített ide szászokat. A híres Schuller-Ház 
előtt haladunk felfelé a valamikori városközpont, a Vár 
felé. Különös érdekessége fedett falépcsője, mely ost
rom esetén biztosította a zavartalan közlekedést. 
Messze kiemelkedik a város jelképe, a kapu feletti óra
torony, melynek földszintjén található a Várostörténeti 
Múzeum. A torony óráját 1648-ban készítették. A Vár 
legszebb épülete a háromhajós gótikus kolostortemp
lom, melynek szép keresztelőmedencéje még 1440-ből 
származik, s falait értékes keleti szőnyegek díszítik. A 
vár alatti volt Megyeháza melletti parkban találjuk Petőfi 
Sándor mellszobrát, mely a korábbi Petőfi szobor he
lyén áll. Azt korábban Kiskunfélegyházára szállították. 
Elhagyva a várost a szabadságharc emlékezetes fehér
egyházi csatájának színhelyére érünk. Az út mellett talá

lunk egy forrásnál felállított Petőfi-emlékművet, mely a 
költő halálának valószínű színhelyén emelkedik. A csa
tatéri kitérő után érjük el Maros megye székhelyét, Ma
rosvásárhelyt, az ősi székely várost, melynek eredeti 
neve Székelyvásárhely. Kolozsvár után ez a második 
legnagyobb város, mely jelentős magyar emlékekkel 
rendelkezik, s a második világháború után - megszűné
séig - a Magyar Autonóm Terület fővárosa is volt. A 
Grand Hotel ablakából tekintjük meg először a város lát
nivalóit. Az ortodox székesegyház a híres székely ezer
mester Bodor Péter zenélő kútja helyén áll, előtte a szé
kely legényeket lefejező Avram láncú szobra hirdeti a 
megbonthatatlan barátságot. A volt Városháza és a Kul
túrpalota díszes majolika tetőzetével és toronysisakjával 
messze a város legszebb épületei közé tartozik. A Kul
túrpalota homlokzatát és a dísztermet ékesítő - a szé- ^  
kely mondák világát felidéző - mozaikot és festett abla
kot az a Kőrösfői Kries Aladár tervezte és készítette, aki 
Gödöllővel is igen szoros kapcsolatban állt, itt létesített 
művésztelepet és tervezett több épületet is. A híres Vár
nak már csak egy része áll, de bástyái még most is im
pozáns látványt nyújtanak. Megnézzük még a híres Te
leki-tékát, melyben Teleki Sámuel mintegy 40 ezer kötet 
könyvet gyűjtött össze. Több igen értékes magyar vo
natkozású emlékünk található itt, például Körösi Csorna 
Sándor eredeti Tibeti-Angol Szótára is. A Főtér végén 
épült modern, egységes stílusban tervezett új városköz
pontot, melyben a szállodától a bevásárló központon 
keresztül az utolsó lámpáig mindent egységes stílusban 
tervezetek, csak azért néztük meg, hogy akik Dunaújvá
ros, Százhalombatta vagy a budapesti lakótelepek fan
táziátlan kockaépületeit látták, megnézhetik - így is lehet 
várost építeni. Kiérve a városból a Maros mentém hala
dunk tovább Szászrégenen át a gyógyító forrásairól vi
lághírű Borsec-re, csodálatos fenyvesek között. A 
Gyergyói Havasokon keresztül jutunk el utunk termé- A  
szeti szépségekben leggazdagabb részéhez - a Békás
szoroshoz. A Békás patak az út során hol eltűnik, hol a 
sziklák oldalából bukkan elő, s “Pokol"-nak nevezett ré
szén dübörögve rohan szűk sziklamedrében. Lélegzet
elállító látvány a sokszor nem függőleges, hanem az út 
fölé is benyúló sziklaszirtek látványa. Az alagúttal tarkí
tott szűk szerpentineken fel-felbukkan az 1200 m magas 
Oltárkő szirtje. A szorosból kiérve a Békás-tó már a Ke
leti Kárpátok túloldalán vezeti vizét az erőműbe. Utunk 
utolsó állomása Moldva legnyugatibb városa, Piatra 
Neam{, amely a nagy havasalföldi vajda, $tefan Cél 
Maré fejedelem alapította város. A fejedelmet a mi ál
lamalapító István királyunkhoz hasonlítják. A városban 
szép templom- és kolostor-romok között rengeteg virág 
és szépen rendezett parkok emlékeztetnek a hajdani di
csőségre. Itt búcsúzunk el utunk első részétől, s a to
vábbiakban a Gyilkos-tótól kiindulva haladunk tovább 
Székelyföldön.
Reméljük, leírásunk alapján többen is kedvet kapnak, 
hogy Klubunkban megnézzék, meghallgassák előadá
sainkat.

Both Ottó
ügyvez. elnök
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A Művelődés Háza története
szubjektív  jegyzetek ...________
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Első elképzelésem az volt, hogy a címhez 
a hiteles jelzőt is hozzáteszem, de végül úgy 
döntöttem, hogy teret kell adni objektívebb, 
szakszerűbb írásoknak is e tárgyban. Meg
érdemli ez a szép és szemet gyönyörködte- 
tő épület, hogy szó essék múltbéli előzmé
nyeiről, eredeti funkciójáról, s arról is, ho
gyan válik a Művelődés Házává, most, a je
lenben.

Néhány előzménnyel azért én is szeretnék 
szolgálni a Kossuth u. 72 szám alatti épület
ről, kulturális metamorfózisáról.

Történetem ott kezdődik, hogy 1974-ben 
(egyedüli je len tkezőkén t) e lnyertem  az 
Aszód Nagyközségi Közös Tanács pályáza
tát a Műv. Ház igazgatói állására.

Az 1974-es helyzet másik érdekessége, 
hogy Művelődési Ház sem volt. A régi éppen 
omladozott, és bútorraktárként szolgált. A 
majdani “új” meg munkásszállói múltját hor
dozta magán, és akárhogyan is nézegettem, 
az épület teljesen alkalmatlannak tűnt Műve
lődési Háznak.

így aztán frissiben tettem egy pár vérsze
gény javaslatot arra, hogy mi lenne ha a ré
git újítanák fel, de lebontása már eldöntött 
tény volt, a teljes omlás állapotában leie
dzett, bár egyes rosszindulatú állítások sze
rint alig tudták szétrobbantani.

Végül meggyőztek az illetékesek és meg
mutatták az új Művelődési Ház egyes szá
mú tervét.

Senkitől sem kellett átvennem a feladat
kört, mert nem volt.

Úgy emlékszem, Kresz Albert fotóművészt 
(Gödöllő) váltottam  e poszton, jómagam 
sem akkor, sem most nem érdeklődöm a fo
tózás iránt, így nem lehetett folytatnom elő
döm munkáját.

Soha nem tagadtam, hogy nagyságrendjé
hez képest Aszód többet költ kultúrára, mint 
a környező települések, de a Művelődési 
Ház építése és működtetése általában “le
begtetve” volt. Tervekben később sem volt 
hiány, csak pénzben (bagatell). Aszódi pá
lyafutásom (sétálásom) alatt még kettővel
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ismerkedtem meg a tervek közül. Arra gon
dosan ügyeltek az illetékesek, hogy csak a 
kész tervekkel találkozzam, nehogy okvetet- 
lenkedésemmel késleltessem a tervezést. 
Egyetlen dolgot sajnálok még ma is. Azt a 
lehetőséget, hogy az 1. sz. Általános Iskola 
építésénél az aulát nem alakították ki több- 
funkcióssá. Majdnem olyan, de mégsem 
olyan. A tornateremről sincs a pedagógusok
nak pozitív véleménye, egy csoportnak mo
numentális, kettőnek meg kicsi.

Elnézést a kitérőért. Amit jeleztem, nem 
aszódi specialitás, így tervezik mindenütt a 
középületeket. Visszatérve a Kossuth 72- 
höz, meg kell örökítenem azt a tényt, hogy 
némi felújítás után nem én, hanem Liptákné 
Ilonka foglalta el a “Házat”. Aki minden idők 
leghosszabb aszódi partvisával, zászlóként 
egy hozzáillő felmosóronggyal, végigvonult 
a Petőfi utcán, hirdetve egy új művelődési 
kornak kezdetét. Az új korszak nem minősé
gi változás volt, csak alkalmazkodás a helyi 
adottságokhoz. Elsősorban kisközössége
ken, klubokon alapult. Azt hamar felismer
tem, hogy Aszódon nem lehet a Művelődési 
Ház a legjelentősebb kulturális bázis. A Mú
zeum, a Gimnázium, az Evangélikus egyház 
(már akkor is), és a Helyőrségi Klub, meg a 
2. sz. Általános Iskola, valamint az 1. sz. Ál
talános Iskola ének-zenei tagozata is jelen
tős művelődési tevékenységet végzett, és 
végez ma is.

És, nagyon jó munkatársaim voltak. Egy 
dologhoz mindig értettem, megkeresni azt, 
aki dolgozni akar, mellettem kifuthatta ma
gát. Kik voltak a munkatársaim? Először is 
Liptákné. Minden művházi fiatal mamája, 
elég volt neki a postára elmenni, hogy min
den dologról tudomásom legyen, ami Aszó
don hírlett.

A teljesség igénye nélkül felsorolok pár ne
vet azok közül, akik helyettem is dolgoztak: 
Boér Magdi, Mondok Sanyi, Koncz Pisti, 
Turcsán Pisti (ezek, a ma már komoly urak, 
akkor Pistik voltak) , na és Tolnai Edit, akivel 
“konfliktusba” is kerültem, idézem: “Főnök, 
én belekezdek valamibe, maga meg össze-

kutyulja a dolgokat!”

Hogy miket is csináltunk mi abban a ház
ban?

Volt énekkarunk (Sára Feri), honismereti 
körünk (A .I.), Új Tükör klubunk (Koncz, 
Turcsán, Sáhóné), színjátszó csoportunk 
(Péli, Boér, Magyar Ági, Posta Laci), nép
tánc csoportunk (Penák Dóri, Boér Magdi, 
Dián Tibi stb.), zenekarunk (Rónai Lajos), if
júsági klub (Mondok Sanyi), nyugdíjas klub, 
jazzbalett, pol-beat, Masznyik Márti hangját 
most is hallom (a választ, majd elfújja a 
szél...) na és szórakoztunk! Fülembe cseng 
Vitányi igazgató úr felháborodása: Tudsz te 
arról, hogy az a diszkó sötétben megy?! Ter
mészetesen tudtam, de hallgattam.

Irodalmi színpadunknak illegális tagja is 
volt, Mikulán Feri. Megbüntették valamiért, 
nem volt szabad a Művelődési Házba járnia, 
biciklin ingázott a Kollégiumtól a Házig. Ba- 
lettoztunk is. Magyar Hajni, Baranyi Márti és 
sokak mozgásán ma is meglátszik Tarczy 
Zoli ihletése. Kovács Pisti meg logopédiá- 
zott, Barlai Béla bácsi rajzra, képzőművé
szetre okta tta  az ifjúságot. Szőttünk is 
Ádámnéval. Na meg a tanfolyamok! A fél fa- 
lu nálunk tanulta a szabást-varrást. ®

Csodálatos évek voltak. Hitünk is volt a jö
vőben. Ekkor mondta a “nagyasszony” egy 
értekezleten, hogy a gazdaság már rendben 
van, most a tudatformálás, a művelődés “le
nini” megfogalmazású szintre való emelése 
lesz a fő cél (köz, műv. hat.) Akkoriban csak 
pozitív hitek voltak, kivéve az imperialistá
kat, azok....

A helyi vezetőkkel is szerencsésen alakult 
a kapcsolatom, mindvégig segítették a mun
kámat. Rájöttek, hogy irányíthatatlan va
gyok, de ha békében hagynak, elvégzem a 
feladatomat.

(folyt, köv.)

Dinnyés László
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Olvasótábor '97
A Városi Könyvtár az idén is, immár harmadik éve, 
Olvasótábort szervezett az olvasást és a közös él
ményszerzést kedvelő kisiskolások számára. A tábor

június 23-27 között 9-től 13 óráig várta a gyerekeket. 
A részvétel most is ingyenes volt, mert az Aszód Ifjú
ságért Alapítvány támogatását élvezhette. A szerve
ző munkát kissé megnehezítette, hogy a könyvtár jú
nius 1-től zárva tart leltározás és az új helyre költö
zésre való felkészülés miatt, de az igazán érdeklődők 
számára ez nem volt akadály, 17-en így is rendsze
resen eljöttek.
Az idei program Csukás István életpályájával és mű
veivel való ismerkedésre épült. A gyerekek a könyv
tári állomány könyveiből, azokból fénymásolt anya
gokból, videokazettákról élvezhették meséit, verseit, 
ifjúsági regényeit. Csukás István az az író, akinek 
szinte mindegyik művét feldolgozták rajzfilmre, báb
filmre, színdarabra vagy játékfilmre. Munkásságáért 
többször is kitüntetésben részesült itthon, és nemzet
közi díjakat is nyert. Jól szórakoztak a gyerekek a 
Pom-Pom meséken, Mirr-Murr kalandjain, a Nagy 
Ho-Ho-Ho horgászon, Süsü a sárkány kalandjain, de 
megismerhették Cillancsot, Tappancsot, Vakkancsot, 
Sün Balázst, Keménykalap és Krumpliorr hőseit és 
még sok kedves mesefigurát. Élvezhették az író em
beri, kellemes humorát. Az olvasótábor folyamán 
könyvtárhasználati ismereteket szerezhettek, alkal
muk nyílt önálló olvasásra, lexikonhasználatra, jegy
zetelésre, kifejező, szép bemutató olvasásokra, az 
olvasottakhoz kapcsolódó bábozásra, illusztrációk 
készítésére rajzosán és agyagmintázással, valamint 
sok rejtvényfejtésre. Csukás István Játékos könyv c.

kötetéből kiolvasókat és különféle játékokat tanulhat
tak és játszhattak. Nagy sikert arattak Mayerné 
Masznyik Edit óvónő bábjai. Közülük a sztár termé
szetesen Süsü volt, a sárkány. Ezt a melegszívű, 
kedves, segítőkész, nagy, behemót mesefigurát szín
házi előadásban is megcsodálhatták a gyerekek, hi
szen az olvasótábor meglepetése volt Vörös László, 
az aszódi HEÖ igazgatója által megszervezett szín
házlátogatás a gödöllői Művelődési Központba. A da
rabot a Honvéd Művészegyüttes adta elő kitűnő szí
nészeivel, látványos díszleteivel, és hangulatos 
hang- és fényeffektjeivel. A jegyeket ingyen kapták 
az olvasótábor résztvevői az aszódi honvédségtől. 
Kerényi Dániel 3. osztályos tanuló a tavalyi verse 
után az idén meseírással örvendeztetett meg ben
nünket. Ezt a mesét másnap bábjelenetté átdolgozta, 
és egy pajtásával nagyon ügyesen be is mutatta a 
többieknek. Ezúton is gratulálunk neki!
A hangulatosan eltöltött 5 napot az idén is egy kis 
rögtönzött kiállítással zártuk, amelyet a gyerekek a 
munkáikból állítottak össze. Egy kis záróünnepséggel 
búcsúztunk el egymástól, ahol a gyerekek jutalma
zásban részesültek. Emlékbe egy-egy könyvet kap
tak a könyvtár vezetőjétől, Sáhóné Bordás Éva néni
től és gyümölcslével koccintva kívántunk nekik továb
bi kellemes nyári pihenést.

Tarrné Kolozsi Zsófia
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Egyszer volt, hol nem volt, a sűrű erdő 
közepében élt legjobb barátjával, Mó
kus Ferenccel, a híres Róka Roland. 
Egy napon, mint mindig, elment Feri
ért: Hé, Feriül Gyere leee !

Rendbeeen! -  Ketten mentek to
vább. Ahogy mentek, mendegéltek, 
egy kis rétre értek.
- Roliii! Odanézz! Nézd, azt a szeren

csétlen kecskét egy kutya üldözi!! - 
mondta Roli.
- Na jó, majd én tú ljárok a kutya 

eszén. Roli magára vonta a kutya fi
gyelmét, elkezdett szaladni, és átug
rott egy szöges kerítésen. A kutya vi
szont felakadt a dróton. Roli visszaug- 
rott. A kecske ezt mondta:
- Köszönöm, hogy segítettetek rajtam, 
ezért varázserőt adok nektek.
- Köszönjük szépen - tette hozzá Roli, 

és mentek tovább. Útközben meglátta 
őket egy vadász. Roli észrevette őt. 
Mikor eldördült a lövés, Roli és Feri 
már eltűntek.
- Hová tűntetek ? - Az átok vigyen el 
benneteket.
Másnap már gyorsabban merészked

tek ki. Aztán Roli ezt mondta:
- Kár, hogy nem tudtunk semmit át

változtatni. Ekkor egy hatalmas medve 
termett ott. A medve őrjöngött. Roliék 
menekültek. Ekkor a semmiből előke
rült a kecske, és Roli ekkor átlátott a 
medvén, hogy ez nem medve, hanem 
a vadász. A kecske levarázsolta az ál
ruhát róla. A vadász ismét elmenekült.
- Most már ti is át tudtok mindent vál

toztatni - mondta a kecske.
Másnap már nagyon bátran mentek 

kifelé. Most farkas képében jött a va
dász, és ezt ordítozta:
- Segítség, gyertek velem !
Roli most átlátta, és meglátta, hogy az 
a vadász álruhában. Aztán előhúzta a 
puskát az álruha alól és lőtt. Ferenc és 
Roli összeadták tudásukat, de előbb 
Feri ezt mondta:
- Most a vadászt kakassá változtatjuk.
- Rendben , -  mondta Roli. A gonosz 

vadászt kakassá változtatták.
így szerzett hírnevet Roli és Feri az 

erdőben.
Kerényi Dániel
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TVe oágj ki minden fát.J"
Értetlenül, megdöbbenve láttuk, hogy a folyamat, 

amit már befejezettnek reméltünk, új lendülettel ha
lad tovább és pusztít; mert szerintünk pusztítás az, ha 
meglévő értékeket, élő fákat vágnak ki a köz jóváha
gyása, egyetértése nélkül Aszód szerte. Magyarázatot 
találni lehel, meg is kapjuk sorra, orvosi betonparko
ló építése, ott, ahol 20 m-re már van is egy - de elfo
gadni nem: sem érzelmileg, sem értelemmel.

Még alig dolgoztuk föl a Szabadság-téri és a kas
télyparkban véghezvitt fairtást, szomorúan tárult 
elénk a gesztenyefáktól “megtisztított” Kartali út. S 
most elszorult szívvel voltunk kénytelenek rádöbben
ni, a végenincs pusztítás tovább folytatódik: a három 
egészséges, szép platánfa kivágása minden jóérzésű 
itt élő polgárnak fáj. (Kossuth L. utca 82-86) Nem 
kell fanatikus zöldpártinak, környezetvédőnek lenni 
ahhoz, hogy a meglepetésszerű irtás újra meg újra 
megfogalmazza bennünk a kérdést: meddig még?

... mert oan még fa 
físzédonl

Megtehetném, hogy hallgatok - mint sok aszódi la
kos, akiknek halk véleményét osztom, érzésüket ér
zem.

Talán ők már bátorságukat vesztették, vagy hiába
valónak látják a szabad szólást a városban - bár a 
Kossuth L. utcán kivágott három fa érdekében már
késő.

De van még fa Aszódon, így mégis tollat fogok, 
hátha ...!

Az idő múltával egyre fontosabb a természettel - 
mint egy beteg gyermekkel - való törődés. Az egész 
világon, még Magyarországon is teszik ezt az embe
rek. Sok város vetélkedik abban, hogy területük hány 
százaléka zöld terület, hiszen tudjuk, ahol ez az arány 
nagyobb, ott jobb a levegő, szebb a környezet, jobb 
az emberek egészségi- és kedélyállapota.

Ez a százalékarány árulkodik a várost gondozók, 
szépítők kultúrájáról, értelmi képességéről. Ez a téma 
nem engedhet előretörni pillanatnyi hangulatot, vagy 
divatot, de velük ötvözve is lehet folytatni a termé
szetvédelmet, városépítést, szépítést.

Én pedig azt látom, hogy: “Csináljunk valamit!” - 
vagy “írjuk be nevünket Aszód történetébe!” - jelszó
val, már-már beteges mániával nekiálltak pusztítani 
az egészséges fákat Aszódon.

Miért nem maradhatott meg például a szép új Zene
egyik legszebb fája? A 
mely részén lesz vajon

véleményüket nem 

a város lakóinak 
nkább váro-

gür'

iskola udvarát dís: 
kivágott fák tői 
faragott játszót 

Az itt élők új 
veszik figyelem 
nem “betonvárosias 
sí színvonalú ellá 

nyes szórakoztató 
a sort még hosszasan lel 
nénk. Érdekeink valahol, (v:

Sokan vannak közöttünk, aszódiak között, akik 
szintén megdöbbennek, de nem szólnak, vannak ná
lunk kompetensebbek is, sőt volt, aki szólt is, a vá
laszt meg is kapta. W Jf

Mi mégis hisszük, véleményünkkel nem maradtunk 
egyedül:

J 9 0 Z1, íge- 
ABC - s itt 
ába szeret-

SZ.I., K.G.
(teljes név a szerkesztőségben)

Nincs aki rákérdezzen, miért?
Válasz lehet:

1. “Parkoló lesz” - Aszódon is ismerhetnék azt a 
módszert, amellyel körbeépítik a fát, s az tovább 
élhet! Ha nem, kérjünk szakembert vagy tanácsot 
szomszéd városoktól!

2. “Egészség” - Platánfa nem okoz allergiát. Csak 
haszna van. Mindenki tudja - még Aszód Polgár- 
mesteri Hivatala is -, hogy a sztrádadíj bevezeté
sével a város forgalma egyre nagyobb lesz. Aki 
nem engedheti meg magának a sztrádadíj fizeté
sét, talán az autója is szegényesebb, lehet, hogy 
károsabb a levegőre. Az eddiginél is több fa kel
lene a főút mellé!

3. A Kossuth L. u. 82-nél lévő buszmegállóban 
nincs a várakozókat esőtől, hótól védő építmény. 
Az első itt kivágott fa alá beállhattak az emberek 
- eddig!

4. “Városkép” - Ez a három fa gyönyörű volt és 
egészséges. Kár értük!

Nagy öröm látni, hogy milyen szépen, igényesen 
épült a Zeneiskola és Könyvtár épülete. Drága pénzt 
fizetett a város neves tervezőnek, hogy szépen alakít
sa a főút képét. Ennek ellenére ki, s milyen meggyő
zőerő hatására engedélyezte, hogy a Petőfi S. utcai 
elágazásnál a főút két oldalán ilyen gusztustalanná te-
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gyék a két ház utcai front
ját?!

Vegyük már észre - kedves 
képviselő  és városvezető  
urak (hölgyek) hogy  
Aszód nemcsak a vállalkozó
ké, hanem azoké is, akikből 
élnek - a lakosságé.

Békés, látogatókat vonzó 
kisváros A szódból akkor 
lesz, ha őket is megkérdezve 
döntenek az őket érintő dol
gokról, nem pedig egymás 
véleményét támogatják, eset
leg érdektől fűtötten!

írta: ki nem gondolta, hogy 
Lokálpatrióta

Fakivágás a Kossuth L. utca 8 2 -8 6  között

1996-ban, az esztendő végén ké
szült el a telefonhálózat építési 
munkák jelentős része Aszódon, 
így a Kossuth L. utca mindkét ol
dalán a járdában kerültek elhelye
zésre a vezetékek. A járdák ideig
lenesen lettek helyreállítva a Kos
suth L. utca páratlan oldalán, a pá
ros oldalon pedig végleges helyre- 
állításra kerülhet sor, erre tudott 
1997 -ben lehetőséget teremteni a 
városi képviselő-testület. A járdák 
helyreállításával egyidőben a csa
padékvíz elvezető rendszer is fel
újításra kerül. A járdában és a 
zöld sávokban lévő egyéb közmű
vek csatlakozásait, karbantartását 
el kell végeztetni, azért, hogy a 
véglegesen elkészülő járdát ne 
kelljen felbontani javításukkor. 
Emellett a parkolási gondokon is 
enyhíteni kell főként a közintéz
mények előtt, de a várható forga
lomnövekedés miatt is nagyon 
fontosak a parkolók, melyeknek 
kiépítésére is egy újabb programot 
kezdtünk a Kossuth Lajos utcán. 
Ennyi körülmény figyelembe vé
telével megvizsgáltattuk a Kos
suth L. utca páros oldalán lévő fá
kat és szükség szerint kivágásra és 
pótlásra kerültek a kijelölt fák. A

Kossuth L. utca 82-86 előtt lévő 
fák eredetileg nem kerültek volna 
kivágásra. Azok a gyökerek, ame
lyek hullámossá tették az aszfalt- 
járdát eltávolíthatók voltak, a fák 
lombozatát kellett volna csak gyé- 
ríteni ahhoz, hogy a fák továbbra 
is életképesek maradjanak. Mun
kavégzés közben derült ki, hogy a 
kérdéses szakaszon lévő 3 fa gyö
kerei belenőttek és összetörték az 
esővíz csatornák betoncsöveit, 
ezért azok nem tudták átvezetni az 
esővizet a 30-as út csapadékvíz 
csatornájába. Más megoldás nem

lévén - sajnos - a fákat ki kellett 
vágatni, tuskókat kiszedetni és az 
esővízcsatomát újra kellett építtet
ni. Miután a járdaépítés ezen a 
szakaszon folyik, gyors döntés 
kellett a fakivágásról, hogy az épí
tési munkák tervszerűen végezhe
tők legyenek. A munkák befejez
tével a kivágott fák pótlására is | 0 
sor kerül, tanulva a platán sajá
tosságaiból olyan fákkal, melyek 
remélhetően nem okoznak a platá
néhoz hasonló műszaki és érze
lembeli nehézségeket.

BAG
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HEK - C s e n d ?  

Csend, HEK!
Éjjel van, éjjel 2 óra - forgolódom az ágyban, a le

pedőm összegyűrődött, agyamban mintha valaki rit
musra ütne egy dobot : bumm.... bumm...bumm... A 
fülem zúg az állandó zajban. Nem tudom, álmodom?! 
Még félálomban, majd teljesen ébren töprengek. Mit 
lehet tenni? Szombat éjszaka van, kocsik nem já r
nak, a város lakói ágyukban pihennek nyugodtan... 
aki megteheti. Akinek ablakától pár száz méterre 
nem mulatnak, nem kiabálnak a borgőzös mulatozók, 
'aki nem pont itt lakik... Lehet egyáltalán valamit tenni, 
vagy ‘‘tolerálni’’ kell? Legyintsek rá azzal, hogy “vala
hol ezt is meg kell tenni” ?! Egyszer, kétszer, három

Évekkel ezelőtt, egészen pontosan az Aszódi 
Tükör 1995. decemberi számában, hangot ad
tam azon észrevételemnek, hogy a Szabadság 
tér környéki lakók részére e lv ise lhe te tlenek a 
tisztiklub szombati lakodalmas (családi!) rendez
vényei. Visszatekintésképpen az üggyel kapcso
latos panaszok és beadványok időrendben:

1994. augusztus 29. Címzett a Polgármesteri 
Hivatal, tárgya az 1993. és 1994. évi tisztiklubi 
.szabadtéri zenés rendezvények (lakodalom, blu
es partik). Válasz nem érkezett.

1995. szeptember 02. Címzett a Polgármesteri 
Hivatal, tárgya a Petőfi utcában működő Sport 
Klub (kocsma) “működése”. Aláírta tizennégy la
kótárs. Határozat van, de minden megy tovább.

1995. október 30. Címzett a Polgármesteri Hi
vatal Szabálysértési Hatósága, tárgya a Petőfi 
utcai Sport Klub (kocsma) éjszakába nyúló rock 
koncertje. Határozat van, de minden megy to
vább.

1995. november 20. Címzett a Polgármesteri 
Hivatal Szabálysértési Hatósága, tárgya a Petőfi 
utcai Sport Klub (kocsma) szombat esti 21 órától 
vasárnap hajnali 3 óráig tartó élő rockkoncertje. 
Aláírta tizenöt lakótárs.

1995. n o ve m b e r 20. C ím ze tt, R endő rség  
Aszód. Tárgya, rendőrség felé az éjszakai órák
ban részemről történő “zargatás” mibenléte. Ne
mes úr az aszódi rendőrőrs parancsnoka vá 
laszképpen először telefonon közölte velem vé
leményét, - megjegyzem azóta minden telefon

szor...azt mondom, rendben, kibírom. Na de minden 
szombaton?! Szombat éjszakánként hangos a Hely
őrségi Klub, az ablakok a fülledt nyári melegben tár
va-nyitva: ennek “jótékony" hatása az agyamban dü
börgő zene, hangok, zajok - majd vasárnap a csontig 
hatoló fáradtság.

Tudom, szükség van erre a helyre - úgy értem arra, 
hogy valahol egy lakodalmat is megrendezhessenek. 
De vannak olyan korlátok, amelyeket éppen abból ki
folyólag be kell(ene) tartanunk, hogy emberek va
gyunk, társas lények, s e fogalomhoz az is hozzátar
tozik, hogy tekintettel legyünk a környezetünkben 
élőkre...

Van csendrendelet... létezik... s ezt valakinek be is 
kéne tartatni, ha már nem tartják be. Hiszen minden
kire vonatkozik. Ugye?!

GyZs

beszélgetést rögzíteni tudok, tanulva az esetből. 
A te le fonbeszé lge tést követően Nemes úr az 
aszódi rendőrőrs parancsnoka írásban, rendkí
vül nyájas hangnemben vá laszo lt levelemre, - 
úgy, hogy egy rendőrjárőr az autójával az esti 
órákban bérlakásom udvarába jött, bejárati ajtó
mat verve, képembe elemlámpával világítva ad
ta a tisztelt Parancsnok Úr válaszlevelét. A levé
len nem volt iktatószám, illetve semmi olyan je l
zet, ami hivatalossá tette volna. Ez az eset szá
momra a Tisztelt Parancsnok Úr részéről bemu
tatkozás volt, személyemre nézve jelzésértékkel 
bírt.

1995. december 12. Meghívást kaptam a Pol
gármesteri Hivatalba a Sport Klub (kocsma) “vi
se lt” dolgaival kapcsolatban, ahol a bérlők fe l
mondták a kocsmával kapcsolatos bérleti viszo
nyukat.

1996. március 27. Megszületett Aszód Város 
Önkormányzatának 16/1996 Ör.sz. rendelete a 
za járta lom  elleni védekezésrő l. Azóta minden 
maradt a régiben.

Az 1997. esztendő nagy durranása a középis
kolai ballagások szom batján volt, m ikor is a 
szabadtéri lakodalmas évad a tisztiklubban kez
detét vette. A tér hallókörzetében sokan készül
tek az előttük álló vizsgákra, többek között a kol
légium  végzőse i is. Az é re ttség izők nevében 
utólag, de nyomatékkai szeretném megköszönni 
a tisztiklub felé azt a nemes gesztust, aminek 
következtében volt egy “az életüket, a jövőjüket

TEHETIK, MEDDIG?
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meghatározó vizsga előtti álmatlan, idegeket 
próbára tevő” éjszakájuk. Ezek után remél
ve, hogy nem ez lesz Aszódról, iskolaváro
sukról az utolsó emlék, ahol közel fél évtize
det töltöttek.

1997. júniusában írásban kerestem meg a 
Honvédelmi Minisztérium politikai államtitká
rát, aki rövid időn belül kivizsgáltatta a Sza
badság tér környéki lakók panaszát. A meg
hallgatáson jelen voltam, ahol is a Tisztelt 
Helyőrségparancsnok úr megígérte, sőt a 
tisztiklub igazgatója felé parancsba adta 
azon utasítását, hogy a jövőben zenés ren
dezvényeket csak a falakon belül tarthatnak. 
A többször elismételt parancsot hallotta az 
említett személyeken kívül a HM ezredesi 
rendfokozatban jelen lévő jogásza. Még egy 
olyan ígérvényt is kaptam, hogy a sikeres 
tárgyalást követően az államtitkár úr válasz
levelét a városi lapban leközöltethetem , 
hogy az 1995. évi lakossági beadvány tár
gya (24 aláíróval) békésen megoldódott. 
Sajnos nem tudok sikerről beszámolni, mint 
ahogy már többször leírtam, minden maradt 
a régiben. A minisztériumi vizsgálatot köve
tően nem változott semmi (azóta két lakoda
lom volt). Talán pozitívum, hogy az utolsó la-

Az Ön levelének hangnemével, modorával nem kí
vánok foglalkozni.

Nem kívánok reagálni az aszódi Rendőrőrs és an
nak parancsnokára vonatkozó megjegyzéseire sem.

Maradjunk a Helyőrségi Klubra tartozó megállapítá
sainál.

A Helyőrségi Klubot, illetve annak termeit és udva
rát már évek óta bérbe adjuk rendezvényekre a város 
és a környék polgárainak.

Bérleti szerződésünk 5/a. pontja az alábbiakat tar
talmazza: “A bérbevevő tudomásul veszi, hogy sza
badtéri rendezvény esetén 22 óra után, a rendezvény 
zajszintje (zene, ének stb.) a csendrendelet értelmé
ben az 50 decibelt nem haladhatja meg.”

Ezért azt kérem öntől, hogy ha a jövőben a Klubot 
bérlők okozta zajszint - amit persze ön hiteles, jegy-

kodalmas rendezvény kora délutánján a 
helyőrségparancsnok úr a tisztiklub igazga
tójával együtt a bérlakásom előtt meghall
gatta a zenekar produkció ját. Valószínű 
olyan megállapításra jutottak, hogy a kör
nyék lakodalm i za jte rhe lését (em issziós 
dB/Á/érték) még lehet növelni, mert az a 
hangerő, amit vasárnap hajnali 5 óráig hal
lottunk, felülm últ minden eddigit. Erre az 
esetre a katonai nyelvezet rendkívül találóan 
fogalmaz. Na, de most békeidő van! A városi 
önkormányzat által hozott rendelet kiegészí
tése, helyi adaptációja a régóta meglévő or-#N 
szágos érvénnyel bíró rendeleteknek. A 
csendrendelet véleményem szerint korrekt 
módon szabályoz, szankcionál. Ennek elle
nére hétvégéről hétvégére tapaszta ljuk, 
hogy van a városnak egy olyan intézménye, 
ahol annak vezetője személyi háttérbázis
sal, zenés programokkal megkeseríti és 
megnyomorítja a környéken élők hétvégéjét, 
nyugalmát. Teszik ezt már évek óta, elhatá
rolva magukat minden közösségi együttélés 
szabályától. Tehetik, meddig?

Sáhó Béla

zőkönyvben rögzített méréssel tud igazolni - a fenti 

értéket meghaladja, úgy sérelmét a Klubot bérlőkkel 
intézze el. Ez nem a felelősség átpasszolása, de ve
gye tudomásul: az esküvő nem a Helyőrségi Klub 
szervezésében történő rendezvény, hanem magán- 
személyek családi eseménye, amelyre ők az intéz
ményt törvényes keretek között vehetik bérbe. Ezért 
a bérlési idő alatt történő mindenféle rendbontásért, 
kár okozásáért a mindenkori bérlő a felelős.

Befejezésül megjegyzem, hogy a Helyőrségi Klub 
saját szervezésében 1995. májusától - a Helyőrség
parancsnok úr intézkedése nyomán - udvari rendez
vényt nem szervezett és a jövőben sem kíván szer
vezni.

Vörös László
igazgató
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Duray Miklós 
Aszódon

d 1997 június 7-én illusztris ven
dége volt Aszódnak: Duray Mik
lós, a sz lo v á k ia i E g yü tté lé s  
Mozgalom elnöke tisztelte meg 
látogatásával városunkat.

Három  s ze rve ze t - a P án- 
európa Unió Aszódi Szervezete, 
a Magyar Demokrata Fórum és 
a Rákóczi Szövetség a laku ló  
aszódi csoportja - fogott össze, 
hogy annyi évi kényszerű hall
gatás után végre megemlékez
zék a trianoni békediktátum év
fordulójáról, s hívja közös gon
dolkodásra azokat, akik úgy ér
zik, a je le n ko r em berének is 
vannak kötelességei Magyaror
szág történelmének e megren

d í t ő  eseményével kapcsolatban. 
Az ünnepség a két templom 

együtt zengő harangszavával 
kezdődött, majd Frajna Miklós, 
a Páneurópa Unió Aszódi szer
vezetének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, akik között szép 
számban akadtak más telepü
lésről érkezettek is.

A m egem lékező  b e szé d e t 
Honig Antal mondta el, a Rákó
czi Szövetség helyi csoportjá 
nak szervezője. Borsos Kinga, a 
Petőfi Sándor G im názium  és 
Gépészeti Szakközépiskola di
ákja Wass Albert Üzenet haza 
című gyönyörű versével a ten
geren túlra menekült magyarsá
got idézte meg.

A m illecen tenárium i em lék
helynél rendezett ünnepség ko
szorúzással ért véget: a rende
ző sze rve ze te ke n  k ívü l a

domonyi MIÉP Szervezet nevé
ben Valentinyi Mihály úr is elhe
lyezte koszorúját, Vezér Anna 
tanárnő pedig virágcsokrát. A 
program a Kollégiumban folyta
tódott: a Díszteremben Hőnigné 
Zádor Éva, az MDF helyi szer
vezetének elnöke köszöntötte a 
várva várt vendéget: Duray Mik
lóst és az érdeklődő hallgatósá
got.

Az Együttélés Mozgalom elnö
ke előadásában a trianoni ese
mények je lenkori problémáiról 
beszélt, a m agyar kisebbség 
helyzetéről általában. Nagyon 
érdekes volt a fölvetés: mennyi
ben “a nyao rszág ” M agyaro r
szág, amely “önmagával” hatá
ros, és mennyiben nevezhetők 
utódállamoknak a trianoni béke
diktátum következtében létrejött 
új államok. Az “utód” követi az 
elpusztuló/elpusztult elődöt, Ma
gyarország pedig - hála Isten
nek - még megvan! És hát: ho
gyan lehetne utódja m ondjuk 
Szlovákia Magyarországnak? A 
fogalmak tisztázása nem akadé
koskodás, hanem a norm ális 
egymás mellett élés előfeltétele. 
Mai problémáink egyik oka ép
pen az, hogy míg a környező or
szágokban igyekeztek a nem
zettudatukat erősíteni, letagad
va a Kárpát-medence közös tör
ténelmét, addig M agyarorszá
gon a proletár internacionaliz
mus nevében minden nemzeti 
érzés kiölése folyt, olyan fokú 
elnemzetietlenítés, hogy a ma
gyarok egy része még ma is ro
mánnak nevezi az erdélyi ma
gyaroka t, sz lováknak a fe lv i-

f f c
MDF

dékieket, ukránnak a kárpátalja

iakat - és a sort még lehetne 
folytatni. A szlovákiai magyar
ság he lyzetérő l szólva Duray 
M iklós elm ondta: nem “külön” 
jogokat kérnek, hanem “egyen
lő” jogokat - anyanyelvűk, nevük 
szabad használatát, egyenlő le
hetőségeket az iskolában és az 

élet minden területén. Tulajdon
képpen semmi mást: az állam 
ne “foglalkozzék” velük, hagyja 
a magyar kisebbséget élni. A baj 
az, hogy Szlovákiában is renge
teg probléma van - a szétválás 
túlságosan is drága lett az or
szágnak -, és a bajokról a figyel

met a jól irányított sovinizmus

sal el lehet terelni. (Duray Mik
lós véleménye egyébként ösz- 
szecseng nemcsak a szlovákiai 
magyar pártok vezetőinek véle
ményével, hanem az egyszerű 
m agyar po lgárokéva l is, akik 
szü lőfö ld jüket “hazájuknak” is 
szeretnék érezni.)

A csöndes szavú e lőadást, 
amely méltó volt a szlovák par
lament legtisztábban demokrata 
tagjához, percekig tartó taps kö
szönte meg. (El lehetett közben 
gondolkodni: miért gyűlölik ezt 
az em bert annyira, hogy még 
meg is aka rták  ö ln i?  H iszen 
szava iban  keserűség  ugyan 
volt, de sem gyűlöletkeltésnek, 

sem rágalmazó rosszindulatnak 
nem volt nyoma sem.)

Az előadást a hallgatók kérdé
sei és hozzászólásai zárták.

Hőnigné Zádor Éva
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Tisztelt Egybegyűltek! 
Kedves Barátaink!

Nem ünnepelni - emlékezni jö t 
tünk a Honfoglalásunk 1100. Év
fordulója alkalmából állított emlék
táblához. Emlékezni, mert ezek
ben a napokban volt 77 éve an
nak, hogy a Párizs melletti Tria
non Palotában aláíratták orszá
gunk hivatalos képvise lő ive l a 
szégyenteljes trianoni békediktá
tumot. Igen, aláíratták, mert a ma
gyar küldöttségnek nem volt más 
választása, nehogy a Kis-antant 
országai lerohanják kivéreztetett 
országunkat, s nem békeszerző
dést, hanem békediktátumot kel
lett aláírniuk, mert szerződésnek 
csak az nevezhető, ami kölcsönös 
tárgya lások és egyezkedések  
eredményeképpen jön létre, eb
ben az esetben azonban ilyenről 
szó sem volt: a magyar delegációt 
vezető gróf Apponyi Albertét és 
társait szabályos háziőrizetben 
tartották, az ún. utódállamok dele
gátusai eközben szabadon mo
zoghattak, semmiféle hátrányos 
megkülönböztetésben és bánás
módban nem volt részük. És szé
gyenteljes is, mert egy országot 
majdnem teljesen eltüntettek Eu
rópa térképéről. És m indezt a 
nagyhatalmak asszisztálásával, il
letve aktív közreműködésével. A 
döntés miatti döbbenetében Ka
rinthy Frigyes e sorokat vetette 
papírra még olvasni sem tudó fiá
nak: “Édes kicsi fiam, te még nem 
tudsz olvasni, neked nyugodtan ír
hatok és szabadon és őszintén ... 
valamiről, amiről soha nem be
széltem, amit magamnak sem val
lottam be soha, aminek a nevét 
soha ki nem mondtam. Most, 
ezen a furcsa nyáron, amely úgy 
hat rám, mint borzongó, kényel
metlen ébredés egy tarka és bo
londos álom után, először válik tu
datossá bennem, hogy egész éle
temben kerültem ezt a szót ... 
íme, erőlködöm és nem tudom ki
mondani most se, különös szemé
rem fog el, nem tudom legyőzni...

Világpolgárnak neveztem magam 
- léleknek neveztem magam, mely 
rokonlelkeket keres, akárhol itt e 
földön, s ha kell, a pokolban is.
De ha házat építe ttek valahol 
Pesten vagy Fogarason, vagy 
Szolnokon, vagy Kolozsvárott, 
megálltam előtte, és úgy néztem, 
mintha az én házamat építenék. 
És ha virágot láttam nyílni a pilisi 
hegyekben vagy a Kárpátokban, 
tudtam, hogy a virág nekem nyílt. 
De nem mondtam ki azt a szót so
ha. És most már nem is tudom ki
mondani, csak ennyit: valami fáj, 
ami nincs. Valamikor hallani fogsz 
majd az életnek egy fájdalmas 
csodájáról - arról, hogy valakinek 
levágták a kezét és a lábát, soká
ig érzi még sajogni az ujjakat, 
amik nincsenek. Ha ezt hallod  
majd: Kolozsvár és ezt: Erdély és 
ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, 
mit gondoltam. ”
S amit a világpolgár Karinthy fáj
dalmában már nem tudott kimon
dani, annak maradékáról Radnóti 
Miklós hittel mondja, hogy:

“nekem szülőhazám itt e lán
goktól ölelt
kis ország, messzeringó gyer
mekkorom világa. ”

Vecseklőy József e témában írott 
könyvében a nagyhatalmak tettét 
nemzetgyilkossági kísérletnek ne
vezi, s a külföldiek közül a legel
sők között megszólaló Henri Pozzi 
1935-ben megjelent egyik könyvé
ben a következőket írja: 
“Magyarországot nem büntették. 
M agyarországot k ivégezték... 
Szántófö ld jének kétharmadát, 
vas- és szénbányáinak négyötöd
ét, só- és rézbányáinak összessé
gét, erdeinek és szőlőinek három
negyed részét vesztettel el Ma
gyarország. Elvesztette haszonál
latainak kétharmadát, vasúti főút
vonalait, összes jó  karban lévő 
vasúti kocsijait.
Hegyvidéke és összes folyóinak 
felső folyása a csehek és romá

nok kezébe került, így elvesztette 
összes vízi erőműveit is. ”
És tegyük hozzá: lakosságának is 
kétharmadát, s a határokon túlra 
került minden 20 lakosból 7 volt 
magyar. Összlétszámúk csak mil
liós nagyságrendekkel mérhető. 
Erre emlékezünk a mai napon. Er
re, melyet 70 éven át nem volt le
hetőség kibeszélnünk magunkból.a 
A két világháború között azonnar 
revansizmust kiáltottak, a 47-es 
párizsi békeszerződés után pedig 
még a dokumentumokat is elrej
tették az olvasóközönség elől, új 
írások pedig hazai földön nem je 
lenhettek meg ebben a témában.
A történelmi viszonyok változnak, 
a történelmi realitások is. De akár
hogy alakul is az európai politika, 
nekünk nincs okunk, nincs jogunk 
és nincs erkölcsi alapunk, hogy 
Trianon következményeiről ne ve
gyünk tudomást, hogy hallgas
sunk, hogy ne beszéljünk róla! Tri
anon nemzeti történelmünk része, 
fájdalmas eseménye, amelyről a 
jövő érdekében is szólnunk kell. 
És igazságtalanságát, megalázd 
voltát ki kell mondanunk. És a fáj
dalmunkat senkinek nincs joga  
kétségbe vonni és elvitatni tőlünk. 
Többek között azért is emléke
zünk, amire itt e tábla felirata is fi
gyelmeztet:
“Kinek nincs múltja, nem lehet je 
lene, s jövője sem. ”
S ezt elkerülnünk, nemzetünket, 
országunkat megtartanunk, ezen 
munkálkodnunk mindannyiunknak 
kötelessége. Nekem a tanári ka
tedrán, másnak a közhivatalok 
tárgyalótermeiben, a kórházi mű
tőasztalnál vagy a szülőszobában, 
és mindenütt, minden részén a vi
lágnak. Mert minden magyar fele
lős minden magyarért!

Duray Miklós

(Elhangzott 1997. Június 7-én.)
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A magyar nyelv értelmező 
szótára szerint az “aranykö
pés” szó jelentése: a bölcses
ség látszatát kelteni akaró, 
szellemeskedő mondás. Stí
lusminősítését tekintve bizal
mas, rendszerint gúnyos stí
lusárnyalatú szó.

0  Magyartanárként gyakorta 
élem át azt az érzést, hogy 
nem tudom az első pillanat
ban eldönteni, hogy bosszan
kodnom vagy inkább nevet
nem kellene egy-egy rosszul 
sikerült megfogalmazás miatt. 
Megpróbálok egy kis “csokrot” 
átnyújtani a kedves olvasónak 
ezekből az aranyköpésekből.

A dolgozatírás közbeni igye
kezet néha annyira igénybe 
veszi a figyelmet, hogy a diák 
- legyen nappali tagozatos 
vagy akár a fe lnőttoktatás 
hallgatója - nem mindig érzé
keli pontosan, hogy mit ír le

0ahhoz képest, amit szeretne, 
így fordult elő, hogy valaki, aki 
nagyon pontosan akarta kife
jezni Tolsztoj Iván lljics halála 
c. művének főhősével kapcso
latban, hogy egész életében 
igyekezett a főnökei elvárásá
nak megfelelően élni és dol
gozni, nagy igyekezetében az

alábbi mondatot vetette papír
ra: “Iván lljics egész életében 
a főnöke függelékében élt.”

Tudjuk azt is, hogy Babits 
Mihály élete utolsó éveiben, 
már nagyon betegen írta 
egyik legismertebb művét, a 
Jónás könyvét. Éppen ezért 
még tragikusságában is meg
mosolyogtatja az embert a na
gyon jót, nagyon kifejezőt írni 
akaró diák rosszul sikerült 
megfogalmazása: “A Jónás 
könyvét Babits a nagyon sú
lyos betegágyában vetette pa
pírra.” Bár a nagyon súlyos 
beteg Babitsnál a betegágya 
ekkorra esetleg már súlyo
sabb lehetett, az “alkotói 
szándék” eredetileg biztosan 
mást kívánt megfogalmazni, 
mint ami végül is papírra vet
tetett.

Valódi humor is kicseng né
ha egy-egy ilyen aranyköpés
ből. Azt nap mint nap tapasz
taljuk, hogy a tanulók régebbi 
korok használati eszközeit ma 
már nem mindig ismerik. Ami
nek ismeretlenségét feltéte
lezzük, igyekszünk előre meg
magyarázni, de nem lehet 
mindig mindenre felkészülni, 
így jártam Arany Toldi estéje

c. művének a tanításakor is. 
írásbeli számonkéréssel sze
rettem volna meggyőződni ar
ról az egyszerű tényről, hogy 
vajon mindenki elolvasta-e az 
egyébként nem túlságosan 
hosszú terjedelmű művet. Az 
ún. röpik javításakor nem tud
tam hirtelen, hogy jól látok-e, 
amikor a következő mondaton 
akadt meg a szemem: “Toldi 
lova nevetett az istállóban 
evés helyett, mert elfelejtették 
kivenni a szájából a kapcát.” 
Legrosszabb álmomban sem 
tudtam volna elképzelni, hogy 
akad olyan középiskolai tanu
ló, aki vidéki, nem is városi la
kos létére nem tudja azt, hogy 
mi a kapca, illetve hogy mi a 
zabla.

Pedig látatlanban meg me
rem kockáztatni, hogy a ló 
szívesebben viseli a szájában 
a zablát, mint viselné a kap
cát! Nem is tudom, miért! Ta
lán azért, mert intelligens ál
lat, tudja, hogy a kapcát nem 
illik szájba venni. És nem is 
higiénikus!

-g-i

Gázfűtéses, telefonos 80 m2-es lakás 240 m2 te
lekkel eladó. Érd.: 400-538, 7-15 óráig. Irányár: 
4,5 m illió forint. Cím: Körösi Józsefné, Aszód, 
Csengey u. 1/C.

Vállalkozásra alkalmas kétszintes 200 m2-es ossz. 
alapterületű kiskertes ikerház fél része, centrum
hoz közeli Petőfi úton eladó. Telefon, központi fű
tés, ipari áram, garázs két kocsi részére. Ir.ár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 06-20-391 839; 06-30-344 586

Brókercég keres fő és mellékállású munka

társakat (vezető típust) mindenféle biztosítá

si közvetítésre, lakóházépítés, értékesítéshez, 

stb.Érd.: 06-30-344 586; 06-1-132 6779 

(K: 9-12-ig, Cs: 13-19-ig)

BOLD-BAU INVEST BT, 1139 Bp„

Petneházy u. 31.3/14
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£gy furcsa épület-
(A rom)

Ha kinézek a Kossuth Lajos 99 sz. erkélyéről, egy 

épület tűnik a szemembe. Állítólag valamikor az 

volt a vasútállomás. Ma nincs funkciója, gazdája 

sincs. Érdekes és majdani reménybeli téma ez a 

“gazda” dolog. Mindig csak lesz majd gazda. Elő

ször - tetszenek em lékezni? - akkor lett volna

mindennek gazdája, ha népi tulajdonba mennek a 

dolgok. Aztán ugyanilyen magától értetődő lett, 

hogy csak akkor lesz gazdája valaminek, ha gazda 

lesz... Most hogy is van ez? Ez az építmény azon

ban nem csak a városképet rontja, de szerintem bal

esetveszélyes is, szerencse, hogy ifjúságunk otthon

ülő fajta. De mi lesz, ha mégsem? Ha egyszer vala

ki megmássza a romot, úgy mint Hillary a Mount 

Everestet, “csak, mert ott van”!

DL

Újtelep lakossága 
igényli a játszóteret!

Jópár éve, társadalmi munkában, egy játszóteret 
hoztunk létre a szovjet laktanya mögött. Sok szép 
rendezvényt bonyolítottunk már itt le, melyben ki
csi és nagy, gyerek, szülő, nagyszülő, boldogan 

vett részt. Idén, június 21-én 9-től 14 óráig, kispá
lyás labdarúgó tornát rendeztünk két kölyök és öt 
felnőtt csapat részvételével. Rendezvényünket 
megtisztelte Bagyin József polgármester úr is, aki 
tetszését fejezte ki. Mindvégig ott voltak a Polgár
őrség tagjai, akiknek jelenléte biztonságot adott 
mindenkinek. A mérkőzések után a volt szovjet 

laktanyába vonultunk, kb. 200-an, ahol megtörtént 
az eredményhirdetés. Takács Sándor kisiparos több 
ezer forint értékben díjazott.

A rendezvényünk előtt mint már annyiszor, társa

dalmi munkában végeztük a karbantartást. Füvet 
nyírtunk, hintákat és egyebeket javítottunk, a lk a l-^ ’ 
mássá tettük arra, hogy az idejáró ovisok és iskolá
sok, valamint mindenki jól érezhesse magát. Kö
szönet mindenkinek e munkában való részvételért. 
Köszönet az önkormányzatnak, hogy segítettek ab
ban, amit mi nem tudtunk megoldani. Várjuk to
vábbra is segítségüket. Külön szeretném név sze
rint m egk öszön n i a k iem elk ed ő  m unkáját 
M asznyik Márton, József Ferenc, Kiss József, 
Masznyik János, Pintér Ferenc, Bán József, Pallagi 
Imre, Gulyás Ildikó, Éliás József, id. Batta Mátyás, 
Leó bácsi lakótársainknak. E nemes összefogás, e 
rendezvény bizonyítéka annak, hogy az újtelepiek 
igénylik a játszóteret és kérünk mindenkit, hogy 

csatlakozzon hozzánk, hogy minél tovább élni tud
junk e lehetőséggel.

Batta Gyula 0
szervező

Öregdiákok találkozója
1997 májusának utolsó szombatján találkozót 

rendeztek az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 

G épészeti Szakközépiskola öregdiákjai, régi és 

jelenlegi tanárai.

A  találkozó sz ín h ely e  e lő ször  a K ollég ium  

D íszterm e vo lt, ahol Hajdúné Zm ák Júlia, az 

Öregdiák Baráti Egyesület titkára köszöntötte a 

megjelenteket. A  mai diákokat - a segítőkön kí

vül - Konkoly Adrienn és Sőregi Anett képvisel

ték, akik egy-egy Petőfi művet mondtak el.

A  Baráti E g y e sü le t  m unkájáról az e ln ö k , 

Oberczán József számolt be a népes hallgatóság
nak, majd Frajna M iklós, az iskola nyugdíjba vo 

nuló igazgatója köszönt el, s köszönte meg a régi

diákok sok aktív segítségben megnyilvánuló sze- 

retetét.

A  hivatalos ügyek intézése után a program ko

szorúzással folytatódott a Petőfi Múzeumnál. Ez

után az alma mater következett, megnyitották a 

Nádasdy Ferenc által rendezett iskolatörténeti ki
állítást, amely máris kinőtte a rendelkezésre álló 
helyet.

Ezután ünnepi és m égis meghitt pillanatok kö

vetkeztek: érettségi találkozók és régi tanárok ta
lálkozója. Ez utóbbit az tette különlegessé, hogy 

a beszélgetők között már a régi tanárok tanítvá

nyainak a tanítványai is ott ültek - a jelenlegi ta
nárok.

A jó  hangulatú összejövetel a viszontlátás re
ményével zárult.

HZÉ
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ASZÓD
ára csak

06-20-287-775
NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP

2 4 0 ,-  F t

ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, lkiad, Galgamácsa,
Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi 
állatorvosi ügyelet beosztása július hónapban az alábbiak szerint 
alakul:

július 5-én 8 órától július 7-én 8 óráig Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Tel.: 06-28-400 062
július 12-én 8 órától július 14-én 8 óráig Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-20-566 539
július 19-én 8 órától július 21-én 8 óráig Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Tel.: 06-28-400 207 
július 26-án 8 órától július 28-án 8 óráig Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-28-400 413

HIRDESSEN AZ ASZÓDI 
TÜKÖRBEN!

HIRDETÉSI DÍJAK
Apróhirdetés 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

«--------------------------------------------------------------------------

Kiadja a PERGAMEN-TEXT. BT.
Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 

Olvasószerkesztő: Gyárfás Zsuzsa
Munkatársak: Balya Ferencné, Búzás Mária, Gál Tibor, Sáhóné Bordás Éva 

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

NYITVA TARTÁS

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

Szombat 6.00-10.00

A POSTA SH O P  K ÍN ÁLATÁBÓ L:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Színes film 495.- Ft
Videókazetta 195’ 580 .-Ft

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

C-90’ 160.-Ft
Képeslapok 10 Ft-tól 120 Ft-ig
Emlékkönyvek 130 Ft-tól 270 Ft-ig
Noteszek 30 Ft-tól 98 Ft-ig
Illatosító 80 Ft
Eldobható toll 30 Ft
Olvasó szemüveg 750 Ft
Papírzsebkendő 20 Ft/db
Különböző cigaretták 115 Ft-tól 175 Ft-ig

A  Posta Shop és a Providencia Biztosító Társaság 
postánál forgalm azott biztosításával várjuk 

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezető
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AKCIÓ!
július 1-től szeptember 30-ig

-  másolópapír A/4 (80 g) 32ű> 448,-
-  leporelló 240/1 pl .2360;- 1984,-
-  leporelló 382/1 pl 3424,- 3152,-
-  füzetek A/5 2 & ,- 17,60
-  füzetek A/4 44,- 37,90
-  spirál 1Q8,- 96,-
-  Pax toll tm , -  88,-
-  Pax betét -48r- 25,-

Az árak egységcsomagra• vonat
koznak szállítással, ÁFA nélkül

I S K O L A I  

C S O M A G O K  
T A N S Z E R E K  

0 -  1 5 %
ENG EDM ÉNNYEL!

i

ASZÓD, 
Kossuth L. u. 66. 

Tel.: (28) 400-893

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZA

TA PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI 

AZ ASZÓD,

KOSSUTH L. U. 59. sz. alatti 

220 m2 alapterületű 

nem lakás célú bérleményt, 

ideiglenes jelleggel, 

további hasznosításra.

A pályázat leadásának ideje:

A MEGJELENÉSTŐL SZÁMÍTOTT 

KÉT HÉTEN BELÜL.

A pályázat leadásának helve: 

VÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 2170 ASZÓD, 

SZABADSÁG TÉR 9.

“\r SS

SZ E R K E SZ T O SE G I
A ,,Ne vágj ki minden fát” és a „... mert van még fa Aszódon” című írások szer
zői nem kívánták megnevezni magukat. A szerkesztés alapelvei közé tartozik, 
hogy a közölt írások szerzői nevesítve legyenek. Az újság szerkesztői ebben az 
esetben a felelősséget átvállalják. Egyben tájékoztatjuk a cikk íróit és olvasóit, 
hogy a megjelenítésről, az írás tartalmáról az érintetteket tájékoztattuk.
A továbbiakban név nélkül (teljes név) írásokat nem közlünk.
A szerkesztőséghez beküldött írások, hirdetések stb. kéziratait nem őrizzük meg 
és nem küldjük vissza.

mb. szerk. Dinnyés László
olv. szerk. Gyárfás Zsuzsa


