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lm, eljött az áldott új nap: 
zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk -  Istvánunknak! 
Míg tart e világ neve, 
örvendjen, ki őáltala 
lön Urunk örököse 
S érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese.

* * *

A királyok, ha meghalnak, 
bevégzik uralmukat, 
meg nem őrzik a hatalmat 
S felséget a hant alatt,
Ám a szent, mihely bevégezé 
a földi uralkodást, 
örök dicsőségben kezdé 
új fent a királykodást.

* * *

Szerencsésnek hirdet téged 
mindenki, Pannónia, 
ezért Istenhez dicséret 
szálljon, ének s ima: 
méltót, aki mestered lett, 
nem a köznépből adott, 
hanem felkent fejedelmed 
hitvivő apostolod.

Ha szelidebb apostolra 
is hallgatna nemzetünk: 
talán Isten küldött volna 
kezesebbet is nekünk.

Merész lázongok hadával 
gyengébb pásztor mit tegyen?
Ezért kemény férfi által 
szállt reánk a kegyelem.

* * *

Oroszlán legyőzésére 
nagy Sámsont küldé a menny; 
magyarok térítésére 
támadt a hős fejedelem.
Oroszlán torkából akkor 
édesen csörgött a méz;
Istenhez a magyar ajkon 
ének éneket tetéz.

* * *

Szent király volt nemes ágból, 
de a hite nemesebb, 
mindehhez a remény járult 
és az erős szeretet.
Mikor véget ért a pálya, 
minden földit megvetett,
Jézus Krisztusnak ajánlta 
lelkét, a szépségeset.

* * *

Immáron felvitték a mennybe 
az angyali csoportok, 
boldogok közt mindörökre 
fénylőn uralkodni fog.
Holt királyukért könnyeznek 
jámbor szívű magyarok, 
új társuknak örvendeznek 
a mennyei angyalok.

Weöres Sándor fordítása
J
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ÖNKORM ÁNYZATI HÍREK
Városunk képvise lő -testü le te  1997. május 

28-án tartotta soron következő ülését. Ezen a 
napon za jlo tta k  a K ih ívás Napja országos 
sportvetélkedő helyi programjai. A képviselők 
is - az ülés szünetében - 15 perces mozgással 
járultak hozzá a pontok gyűjtéséhez, aminek 
alapján rangsorolták a benevezett települése
ket.

A testü le ti ü lésen e lsőként a Szivárvány 
Óvoda vezetői pályázatáról döntöttek a képvi
selők. A nyugdíjazás miatt megüresedett óvo
davezetői állásra kiírt pályázatra ketten adták 
be vezetői pályázatukat. A törvényben foglaltak 
alapján zajlott a pályázatok véleményezési fo
lyamata. A szakértői javaslat és a szükséges 
véleményezések elkészültek. Ezeket is figye
lembe véve úgy döntött a testület, hogy Nagy 
Lászlónénak ad 5 nevelési évre óvodavezetői 
megbízatást.

Ezt követően döntött a testület a Korén Ist- 
ván-díj odaítéléséről. Aszód város önkorm ány
zata 1992-ben alapította a díjat, elismerve vele 
az oktató-nevelő munkában huzamos időn ke
resztül kimagasló munkát végző személyeket. 
Az intézményektől beérkezett javaslatok és a 
művelődési bizottság véleménye alapján a tes
tület a díjat ebben az évben Kovács Dezső- 
nének, a Szivárvány Óvoda nyugállom ányú 
vezetőjének ítélte oda.

A továbbiakban az Aszód Városért A lap ít
vány elmúlt évi beszámolója szerepelt az ülés 
napirendjén. Az alapítványt 1990-ben hozták 
létre az akkori képviselők és m agánszem é
lyek. Az alapítvány célja a város egészségügyi 
ellátásának, közbiztonságának, a műemlékvé
delem, a kulturális tevékenység és a helyi kez
deményezések segítése és anyagi támogatá
sa. Az alapítvány az elmúlt évben mintegy 4 
millió Ft-tal gazdálkodott. Sok pályázat pénz
ügyi bonyolítása is az alapítványon keresztül 
zajlik, de maga az alapítvány is igyekezett pá
lyázatok elnyerésével gyarapítani vagyonát. A 
képviselők az a lapítvány beszám olóját e lfo 
gadták.

Ezután a képviselők a polgármester jelenté
sét hallgatták meg a lejárt határidejű határo

zatokról és a két ülés között tett intézkedések
ről.

Döntött a testület a meglévő szennyvízelve
zető csatornahálózatra rácsatlakozni kívánó 
háztartások által fizetendő közm űfejlesztési 
hozzá já ru lás  összegérő l. Ennek a lap ján a 
szeptember 30-ig történő egyösszegű befize
tés esetén a hozzájárulás összege 40.000 Ft. 
Két részletben történő befizetés esetén a hoz
zá já ru lás összege 50.000 Ft (E lső részlet: 
1997. szeptem ber 30-ig 25.000 Ft, második 
részlet: 1998. június 30-ig 25.000 Ft). A hatá
rozat érte lm ében a te ljes  közm űfe jlesztés i 
összeg befizetése után lehet rácsatlakozni a 
hálózatra. A határozat azt is tartalmazza, hogy 
a fentebb említett hozzájárulási összegek az új 
szennyvízcsatorna-társulat megalakulásáig ér
vényesek.

Az ülés további részében a képviselők egye
di kérelmekben döntöttek, majd közérdekű be
jelentések, javaslatok és panaszok hangzottak 
el.

A képviselő-testület soron következő ülését 
1997. június 25-én tartotta, amelyen az alábbi 
előterjesztéseket tárgyalta meg és döntéseket 
hozta:

1. A képviselők elfogadták a testület és a tes
tület mellett működő bizottságok 2. félévi mun
kaprogramját. A testületi ülések időpontjai a 2. 
félévben: augusztus 6., augusztus 27., szep
tember 17., október 8., október 29., november 
19., december 10. A bizottságok a napirendek 
függvényében, általában az üléseket megelő
zően tartják üléseiket.

2. A testület megvitatta és tudomásul vette 
az Állami Számvevőszék tájékoztatóját, ame
lyet városunk elmúlt évi zárszámadásának el
lenőrzése alapján készített. Az e llenőrzési 
anyaghoz csatolt intézkedési terv határidőre 
történő végrehajtásáért a polgármester a fele
lős.

3. A képviselő-testület - az ÁSZ vizsgálatban 
megfogalmazott javaslat alapján - módosította
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a Szervezeti és Működési Szabályzat 27.§ -át. 
így a rendelet em lített paragrafusa az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület - 
átcsoportosítások miatt - költségvetési rende
letét negyedévenként egyszer, az utolsó ne
gyedévben szükség szerint módosítja.

4. A testület döntött arról, hogy a költségve
tésből - a gazdálkodás biztosítása mellett - a 
szabadon álló pénzeszközt folyamatosan rövid 
távú államilag garantált kincstárjegybe leköti. A 
lekötés szeptember 10-ig szól, ez 600.00 Ft 
kamatbevételt jelent a városnak.

5. Aszód város önkorm ányzat vagyontárgya
inak biztosításáról határozott a továbbiakban a 
testület. Az ide vonatkozó korm ányrendelet 
alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő 
gázvagyonra köt biztosítást a GENERÁLI Biz
tosítónál. A biztosítás összege erre az évre 
110.000.-Ft.

6. A képviselők elfogadták az idei fesztivál 
programját és költségtervezetét, valamint meg
vitatták azt, hogy a Régész úti építkezés és a 
várható további parcellázás miatti területcsök
kenés befolyásolja-e a jövő évtől a fesztivál 
m egrendezését azon a terü leten. A legfőbb 
gondot a szem élykocsik parkoltatása jelenti, 
amire a jövő évtől valamilyen megoldást kell 
keresni.

7. A továbbiakban arról döntöttek a képvise
lők, hogy a város tulajdonát képező , eladásra 
szánt ingatlanok értékesítésével - a korábban 
már bekért írásos ajánlatok alapján - a gödöllői 
székhelyű Argó Otthon Ingatlanközvetítő Iro
dát bízza meg.

8. Ezt követően a testület a Városi Bölcsőde 
munkájáról hallgatott meg beszámolót. A böl
csőde vezetője az írásos anyagot az ülésen 
bem uta to tt v id e o fe lv é te lle l e g é sz íte tte  ki, 
amely jól szemléltette a bölcsőde m indenna
pos munkáját. Ugyancsak a bölcsőde működé
sét érintette a következő napirend tárgyalása 
is. Egy korábbi alkotmánybírósági döntés értel
mében nem fizettethető a szülőkkel gondozási 
díj alapellátásért. Ezt tudom ásul véve, arról 
tárgyaltak a képviselők, hogy hogyan lehet ezt

a bevételi kiesést ellensúlyozni. Bizonyos ta
karékossági intézkedések szükségesek ahhoz, 
hogy a kis létszámmal működő bölcsőde mű
ködése biztosítható legyen. A vélemények fi

gyelembevételével úgy határozott a testület, 
hogy a 2 csoport, amiben várhatóan 19 gyer
mek lesz összesen, 4 gondozónővel működhet 
tovább, a 2 takarítónő napi 8 órás munkaideje 
6 órára csökken. A konyhai dolgozók létszáma 
marad 2 fő. Azt is elfogadta a testület, hogy a 
következő évi költségvetés előkészítésénél fe

lülvizsgálják a bölcsőde működési feltételeit.

9. A képviselők döntöttek a Művelődés Háza 
működésének feltételeiről. Az épületben a Vá
rosi Könyvtár és az Állami Zeneiskola nyer el
helyezést. A tevékenységüket a rájuk vonatko
zó jogszabályi feltételek alapján végzik.

Az épületben zajló egyéb közművelődési te
vékenységeknek az alaptevékenységgel törté
nő összehangolására a könyvtár vezetője kap 
felhatalmazást. Az épületegyüttes gondnoka 
és takarítója is a könyvtár vezetőjének irányí
tásával végzi munkáját. Szervezetileg ide fog 
tartozni a művelődésszervező is.

A képviselő-testület az intézmény területén 
lévő ifjúsági klub nyitva tartását is szabályozta: 
munkanapokon maximum este 10 óráig, hét
végén éjfé lig üzem elhet a klub. A klubban 

üzemelő, csak alacsony alkoholtartalmú italt 

árusító büfé üzemeltetésére külön bérleti szer
ződést köt az önkormányzat. A napirend tár
gyalásánál jelen voltak az ifjúsági klub képvi
selői, akik elmondták véleményüket a klubbal 
és annak működésével kapcsolatban.

10. Az ülés további részében a testület egye

di kérelmeket bírált el , illetve meghallgatta a 
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű 
határozatokról és a két ülés között tett intézke
désekről. A testület - az M3-as autópályán ter
vezett úthasználati díj bevezetésével kapcso
latban - ,  figyelemmel az elkészült előzetes ha
tástanulmányra, ideiglenes bizottságot hoz lét
re a társadalmi kontroll, és a várható forgalom- 
növekedésből eredő károk felmérésére.

Összeállította: Gál Tibor 
műv. főea.
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’ J()a rá d  h u l l  la a  i)(ihalat,

tan íts lá tn i oaha h a t .
(ismeretlen XX. századi tanító verse)

A M űvelődés Háza 1988-91* 
II. rész

A szubjektív gondolatok I. részét az aszódi Művelődé
si Ház igazgatójaként eltöltött 1974-78-as évek emlék
képeinek felidézésénél hagytam abba.

Második nekifutásom 1988. aug. 1-jével kezdődik.
Egy kicsit ez is rendhagyó volt. Most ugyan nem pá

lyáztam a beosztásra - egyetlen indulóként - most csak 
úgy megegyeztem a Nagyközség vezetőivel.

Természetesen most sem volt kitől átvenni a felada
tot, mert elődöm éppen disszidált, így nem volt módja 
átadni aszódi tapasztalatait. De Fekécs Gabi, a művé
szeti vezető szerencsémre maradt a házban.

így jókat tudtunk beszélgetni egymással a mezőgaz
daságról, Tsz-ekről, háztájiról, ő ugyanis mezőgazdasá
gi mérnök volt, én meg népművelősködésem előtt a ver
peléti és a siroki Tsz gépcsoportvezetője, műhelyfőnöke 
voltam. így sok közös témánk volt, a Tsz-ek már akkor 
is csődben voltak (no, nem ennyire, mint most).

De hagyjuk a politikát, térjünk vissza a Kossuth utca 
72. sz. házra, melyen már egy kis fekete tábla is hirdet
te, hogy Művelődési Ház.

Az épület azonban megint lepusztult állapotban volt. 
Természetesen átmenetileg, mert már megint találkoz
hattam egy felújítási tervvel. A Művelődési Ház ugyan 
nem kapott belőle, de én kikölcsönöztem a könyvtárból 
(ma is a nevemen van).

A tervező nevét már elfelejtettem, de “scripta ma- 
nent”, maradjon meg az emléke, nagyon tisztességes 
tervet alkotott. Elképzelései a különböző terekkel meg
feleltek a sport, a mozgalmi élet és a közművelődés igé
nyeinek.

- Egy pillanatig sem hittem a megvalósulásában, nem
csak azért, mert jó terv volt, hanem mert eléggé jól is
mertem országunk gazdasági helyzetét, így nem hittem 
benne, hogy ilyen célra a nyolcvanas években pénzt ad
janak.

Tanácselnökünk azonban szentül hitt a megvalósulás
ban (azért volt tanácselnök).

A dolog apropója egyébként az, hogy mindkettőnknek 
igaza lett mostanságra. Ezért a Művelődés Háza, ma a 
Kossuth u. 72. szám alatti épület.

Tanácselnökünk annyira bízott a közeli átépítésben, 
hogy arra bíztatott, ne is kezdjek bele nagyobb lélegze
tű dologba, mert rövidesen kezdődnek a munkálatok.

Nem vitáztam vele. Öntörvényű, önfejű ember ne vi
tázzon. Nekiláttam a dolgoknak. Aki el akar valahová ér
ni, annak el kell indulnia a felfelé vezető ösvényen, nem 
biztos, hogy célhoz ér, de mennie kell, és

“Nem elég elindulni, de mást is
hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer...”
Hétköznapira váltva (Váci Mihály sorait) az első fel

adat a megfelelő munkatársak keresése volt.
Elsőként ki jöhetett volna szóba más, mint akivel egy

szer még egy repülőgépet is átvettünk!
Ami - tetszenek rá emlékezni - pár évig ott állt a lakó

telepi ABC előtt. Boér Magdival együtt mi vettük át an
nak idején szocialista megőrzésre. (Hát ez az egy meg
őrzés sem jött össze.)

Nem ment könnyen, de végre sikerült meggyőznöm 
Pardiné Boér Magdit, hogy ne menjen vissza a Műszer
gyárba, mert itt most éppen "világmegváltásról" lesz 
szó, aszódi méretekben ugyan, de ... mégis arról.

Ha már a Műszergyárat említettem, az IMI is megérne 
egy visszaemlékezést.

Most azonban maradjunk még a “Háznál”.
A fényes távlatoknál (2. sz. terv) hagytam abba a 

múltba nézést. A valóság azonban az volt, hogy még 
irodám sem nagyon volt. Nem helyiségről írok, irodáról, 
s annak kellékeiről. A berendezésről (kárpitozott, netán 
bőr fotel, állólámpa, dohányzóasztal stb.)

Világéletemben puritán ember voltam, meg szerény 
is, de az iroda az más kategória, az jár a “címhez”.

A GAMESZ akkori vezetőjének más volt minderről a 
véleménye, és vadonatúj bőrgarnitúrája biztonságából 
nyilatkozta ki, hogy pénz az nincs ilyen hívságokra, meg 
egyébként is...

Természetesen nem kezdődött el a felújítás sem, de 
közben jöttek a fiatalok. Frajna Gyuri volt a vezérük, és 
sok mindent saját erőből oldottunk meg. A felújítás előtti 
köztes megoldásként Kiss János meg a Költségvetési 
Üzem lakhatóvá tette közben a Házat 1989-re.

Elkezdhettünk dolgozni.
Pardiné szervezésében három év alatt több szakmun

kást képeztünk, mint a hatvani szakmunkásképző (sza
kács, üzletvezető, kazánfűtő, villanyszerelő stb.)

Aztán kezdődött az ún. “rendszerváltás". Aszód akko
ri, mai közéletének nincs egyetlen szereplője sem, aki
nek ne lett volna valami dolga, elintéznivalója a Házban, 
abban az időben.

Itt alakult meg a polgárőrség, a pártok is itt találtak ott
honra, meg a cserkészcsapat, a sportegyesület. Az 
Aszódi Tükör első szerkesztősége is itt dolgozott.

Itt működött a Művelődési Egyesület, az ábrándozók 
gyülekezete.

Az egyik kábel tv-t akart Aszódon, a másik meg egye
nesen arról álmodott, hogy TV adóállomásunk is lesz 
(vettünk egyet az oroszoktól). Bratek Zoli környezetvé
delmi tábort szervezett, Kaáli Nagy Kálmán is itt kezdte 
építeni az elektromos gyűjteményt.

De volt a Házban Videotéka, Totózó, Klubbüfé (Ká
rászék), mozi...

Akkor úgy gondoltuk, hogy a Művelődési Ház a város 
szíve lesz, Közösségi Házzá, a Közélet színterévé ala
kul, kinőve hagyományos népművelési funkcióit.

Ez is szép korszak volt. Úgy éreztük akkor sokan, 
szerte a hazában, hogy jobb, igazságosabb, emberibb 
léptékű világ jön létre a rendszerváltással.

(folyt.köv.)

Dinnyés László
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r.. .m inden b iroda lm akn ak  legaaggohh erőn rqr aa r q g m r q .. .
('TiaeiU .ai 3 >ti)án )

N
yárádszeredán, 1997. június 12-én 
leleplezték Bocskai István szobrát.

Immár harmadszor.
Az emlékmű történetét megismerve, ta

lán megérthető: miért kötődik hozzá annyi 
érzelem, s miképpen lett a szabadság 
szimbóluma.

Bocskai Istvánt 1605. február 21-én, 
Nyárád-Szeredán választották Erdély feje
delmévé, az ott összegyűlt magyar és 
székely rendek. A magyar és a székely 
szabadság első hősének emlékét kívánták megörökí
teni, mikor a bécsi béke megkötésének 300. évfordu
lóján, 1906. június 23-án szobrot állítottak neki.

Az I. világháború után olyan kisebbség ellenes han
gulat alakul ki Romániában, hogy 1924-ben a hatósá
gok elrendelik a szobor levételét. A református temp
lom kertjében álló fásszínbe kerül, majd 1933-ban - 
biztonsági okokból - a Kolozsvári Református Theoló- 
gia épületébe szállítják. 1940-ben Észak-Erdély 
visszakerül Magyarországhoz, így november 25-én a 
szobor is visszakerülhet talapzatára. 1944 őszétől 
megváltozik a helyzet. Erdély ismét Romániához tar
tozik, s a csendőrség parancsnoka utasítást ad a 
szobor levételére. A református templom hátsó kar
zata alá kerül, a templomtakarító eszközök társasá
gába. Arccal a fal felé fordítva.

1950-ben Török Ernő foglalja el a nyárádszeredai 
református lelkészi állást. Szívósan munkálkodik 
azon, hogy az emlékmű - legalább a templom falai 
között - méltó helyre kerülhessen. 1976-ban általá
nos templomjavításra készülnek. Ezt az alkalmat 
használja fel, hogy talapzatot készítessen a bejárat
nál. Az ő visszaemlékezéséből idézve: “A talapzat el 
is készült. A hírre jöttek hívatlanul is segítőkész szak
emberek. A szükséges emelőt egy magát felfedni 
nem akaró személy elhozta a malomból, saját autójá
val. A szobor talapzatra való helyezését 1976. június 
2-ra, szerda estére tűztük ki (pünkösd nagyhete volt), 
azonban az akciót valaki feljelentette... A segíteni 
kész embereinket a milícián kihallgatták, és megtiltot
ták, hogy a papnak segítsenek, de hozzátették azt is: 
hogy a pap mit csinál a templomajtón belül, őket nem 
érdekli, csak maguk ne segítsenek neki... Június 2- 
án este, amikor be akartam zárni a templomot, hirte
len belépett az ajtón Borbély Márton, aki átellenben 
szomszédom is volt, és rám szólt, azonnal zárjam be 
az ajtót. Kijelentette, hogy segítségre nem számítha
tunk, de ha a tiszteletes út ideáll, akkor ketten is, az 
emelő segítségével, a szobrot felhelyezzük a talap
zatára. Ez gyertyaláng mellett, éjjel 2 óráig meg is 
történt. Ettől kezdve a templomba jövőket - szimboli
kusan - Bocskai fogadta...”

Az 1989-es forradalom után újra felcsillan a re
mény: most talán a fejedelem szobra kikerülhet a fő

térre. Lassabban megy, mint gondolják. 
Még mindig éveket kell várni, míg a ro
mán állam élére szélsőséges nézetek
től mentes, széles látókörű, európai 
gondolkodású kormány kerül.

Ilyen előzmények után történt meg 
1997-ben a Bocskai emlékmű harmad
szori leleplezése. Ám most először: a 
román állam áldásával.
1906-ban csak emlékkövet terveztek “a 
szegény székely nép fillérjeiből”, de az 

adakozás szoborrá nőtt. Az idei ünnepség méltó 
megrendezéséhez is szükség volt az összefogásra: 
az emberek munkával, pénzzel, vendégek fogadásá
val segítettek a szervezőknek. (Aki látta már, mi min
denre nem telik az otthoniaknak, az tudja igazán ér
tékelni segítőkészségüket.)

Az ünnepély a református templomban, ökumeni
kus imával kezdődött.

A főtéren Dászkel László polgármester köszöntője 
után történelmi megemlékezések hangzottak el. Be
szédet mondott Frunda György szenátor is. Városunk 
polgármestere, Bagyin József kifejezte örömét, ami
ért a nyárádszeredaiak régen óhajtott vágya végre 
megvalósulhatott, és elhelyezte Aszód koszorúját a 
szobor talapzatán. A Petőfi Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola képviseletében Hajdúné Zmák Júlia 
koszorúzott.

Este a művelődési ház színháztermében folytató
dott a program. (De jó lenne újra látni valamelyik 
aszódi színpadon ezeket a tehetséges fiatalokat!) A 
marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes “géppuska
lábú” fiait-lányait, és a velük együtt táncoló - nyugdí
jas korú (!) - vezetőjüket nézve úgy éreztem: így le
het csatát nyerni...

A műsor végén a népviseletbe öltözött gyereksze
replők felsorakoztak a színpadon, és elkezdték a 
Székely himnuszt. A nézőtéri fiatalok és felnőttek egy 
emberként csatlakoztak hozzájuk. így énekelt egy
másnak a fiatal és az idősebb generáció. Sehol sem 
hallottam úgy a magyar himnuszt, mint Erdélyben: te
li torokból, büszkén, talán egy kicsit dacosan, ők 
nem csupán eléneklik, meg is élik minden sorát.

A műsor utáni táncmulatságon, egy meglett korú 
férfi a szemére mutatva mondja: “Sok könnyet elmor
zsoltam ám ma itt!” Ismerősöm meg egyre azon mor
fondírozik: “Vajon kinn lesz-e holnap is a magyar 
zászló a főtéren?” S amikor másnap ugyanott találja, 
szinte maga sem meri elhinni.

Nehezen oldódnak az évtizedek óta beidegződött 
görcsök. A Bocskai szobor meglétének 91 esztende
jéből mindössze 22 évet állt.

Reméljük: nem csak az ő hányattatásai értek vé
get...

BM
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Nem ígérem, Kedves Olvasó, hogy érzelmektől men

tes sorok követik ezt a mindenki által ismert mondatot, 
amelyet címül választottam. Nem tudok, de nem is aka
rok meghatódás nélkül írni. Már csak azért sem, mert 
sok-sok személyes emlék és élmény kötődik a témához 
és a helyhez, amelyről most szó lesz.

Gyermekeink évek óta járnak Erdélybe. Amikor meg
érkeznek Nyárádszeredába, úgy érzik magukat, mintha 
haza érkeztek volna, s mikor visszatérnek Aszódra, már 
mennének vissza, mert úgy érzik, sokkal régebben is
merik azt a tájat, azt a vidéket, mint amióta valójában 
először megfordultak a Nyárád mentén.

Magam két évvel ezelőtt voltam ott először, majd ez 
év januárjában egy könyvadomány szállítása kapcsán, 
s utoljára néhány nappal ezelőtt, az aszódi önkormány
zati küldöttség tagjaként - a Bocskai-szobor harmadik, 
remélhetőleg most már végleges avatóján.

És nem véletlen a hármas szám sem. Olyan ez, mint 
a mesében! Talán írásom végére az is kiderül, hogy mi
ért.

A Bocskai-szobor 1906-ban került Nyárádszereda fő
terére, közvetlenül a református templom elé, hogy em
lékeztessen a magyar történelem egyik nagyon fontos 
eseményére, a Bécsi békekötés 300. évfordulójára. S 
ezzel együtt a béke kikényszerítőjére, Erdély nagyfor
mátumú fejedelmére, Bocskai Istvánra, akit 1605. febru
ár 21-én az erdélyi magyar és székely rendek éppen 
Nyárádszeredán - akkori nevén Marosszeredán - vá
lasztottak fejedelemmé, s döntésüket elfogadtatták a 
szászok képviselőivel is, hogy aztán idővel később e 
méltóságba hivatalosan is beiktathassák őt.

A szobor a XX. század viszontagsá
gai közepette kalandos sorsot mond
hatna magáénak, ha beszélni tudna.
Eredeti helyén 1923-ig maradhatott. Tri
anon után el kellett hagynia talapzatát.
Először Kolozsvárra került - természe
tesen nem állíthatták fel -, majd a Má
sodik bécsi döntést követően 1940 
őszén ismét visszakerült eredeti helyé
re. 1944 végén azonban újra menekíte
ni kellett a szobrot, ezúttal a református 
templomba, ahonnan most, 53 év után, 
július 12-én térhetett vissza az őt megil
lető talapzatra, hogy komoly tekinteté
vel napjaink tanúja legyen.

A szoboravató ünnepségre gyönyörű 
időben, óriási lelkesedés közepette ke
rült sor. Azt lehet mondani, hogy szinte 
Székelyföld minden részéből voltak 
résztvevők. Ott voltak Nyárádszereda 
magyarországi testvértelepüléseinek 
képviselői is. A szobor leleplezésénél 
jelen voltak az erdélyi magyar egyhá
zak képviselői, de még a helyi ortodox 
pap is szükségesnek tartotta a jelenlét
ét - noha nagyon kevés híve lakik a tér
ségben. S a megemlékezők közül so
kan sokféleképpen, sokféle szempont
ból méltatták Bocskai emberi és politi

kusi nagyságát. A hivatalos ünnepséget koszorúzás és 
színvonalas ünnepi műsor zárta.

A részletek felidézése helyett inkább az összbenyo
mást szeretném érzékeltetni. Szinte hihetetlen, hogy a 
szobor két oldalán a román nemzeti színek és az Euró
pai Unió zászlaja mellett ott loboghatott harmadikként a 
magyar nemzeti trikolór is, s az is, hogy az ünnepség 
keretében hosszú évek után ismét elhangozhatott köz
területen a Himnusz, a Szózat és a Székely himnusz.

S ha valaki körbehordozta tekintetét a nyárádszeredai 
főtéren, az is feltűnhetett, hogy a tér szoborral ellentétes 
oldalán, mely messze elnyúlik a település hossztenge
lye mentén, a park virágai között megjelentek a fehér 
szirmú virágok is, hogy a többi virággal együtt nemzeti 
színeink a természetben is pompázhassanak. Apróság
nak tűnik, de nagyon nagy dolog, mert köztudott, hogy 
Románia parkjaiban, közterületein az elmúlt évtizedek
ben nem volt szabad fehér szirmú virágot ültetni, ne
hogy valamiképpen a magyar nemzeti trikolór juthasson 
bárkinek is az eszébe.

Zavaros a Nyárád - ahogyan a dal és a nemrég meg
jelent antológia címe is hirdeti -, zavarosak még a körül
mények. A víz, az idő tisztulását valódi és politikai viha
rok, ellenszelek nehezítik. De elkezdődött valami, s a 
szoboravató túlmutathat Nyárádszeredán. És segítheti a 
vizek tisztulását. S ehhez csak azt kívánhatjuk, ami az 
MDF Aszódi Szervezete nevében elhelyezett koszorú 
szalagján olvasható:

“Áldd meg, Isten Erdély népét!”

Honig Antal

DSIDA JENŐ
Kerülöm a nevedet (Erdély)

Azt mondják, kerülöm a nevedet, 
nem beszélek rólad, nem dicsérlek, 
mert a Gonosz csókolta meg a számat.

Pedig a gyantaszagú fenyvesekben 
mindig levett kalappal járok, 
sebes, mély vizeid bennem zúgnak.

Ma órákon át gyermekes örömmel 
néztem, hogyan halásznak a vén 
parasztok a zajló Maroson,

s mikor a szabályos, négyszögü lékből
halat rántott ki valamelyik,
úgy-e hogy neked köszöntem meg?

És mégis kerülöm a nevedet, 
melyet káromkodó kocsisok és 
esküdöző kalmárok szájából hallok,

melyben önhitt szónokok dagasztják 
naggyá magukat s pletykaszájú 
vénasszonyok lubickolnak bóbiskolva,

mely úgy elkopott ércnyelvünkön és 
szánkon, mint egy ócska köszörükő 
és már-már semmit sem jelent.

Inkább megkerüllek valahogy: azt 
mondom, hogy valaki vagy, 
magok csíráztatója, emberek álma,

kicsi őzikék együgyűsége, 
szálerdők erős magosba-húzója, 
apró madarak énekeltetője.

Vagy csak gondolok rád s 
elhatározom:
ma minden mosolyom téged jelent,- 
vagy csak kívánlak és elhatározom:

ma minden kézfogásban a te kezedre 
ismerek. Vagy csak érezlek 
behunyt szemmel, átlehelni a telke
men,

mint a legtitkosabb, legédesebb 
hangulatot, mely egyedül köt 
a földhöz, drága nyomorúságaimhoz.

Mint a napot, mely bőrömre süt 
s melyet némasággal siratok meg, 
mikor lehull a hegyek mögé.
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Segíts, hogy mi is 
segíthessünk 

másokon”

. Z O N ,

* 6 r a o !

1997. augusztus 12-én Véradást szerve
zünk Aszódon a Fiúnevelő Intézet terüle
tén a kórházi szárnyban. Várunk m in
denkit aki úgy érzi segíteni tud és sze
retne bajbajutott embertársain, hiszen a 
nyári időszakban sok a baleset, de a 
műtétek száma sem csökken. Fontos, 
hogy ebben az időszakban amikor min
denki nyaral pihen is megfelelő legyen a 
betegek ellátása, gyógyításának előse
gítése. Gondoljunk arra, hogy mi történ
ne ha a mi hozzátartozónk, gyermekünk 
kerülne ilyen helyzetbe, rajta kellene se
gíteni olyan gyógyszerrel amely vérből 
készül vagy maga a vér lenne az amely 
az életét mentené meg. Biztosan van 
környezetünkben olyan ismerős aki en
nek köszönheti életét vagy aki részére 
magát a véradást megszerveztük példá
ul szívműtéthez, ahol ha nincs meg a 
kellő mennyiségű vérkészítmény nem 
tudják a műtétet elvégezni.

Az augusztusi véradáson megjelent vér
adók között sors jegyeket osztunk ki, 
m elynek sorso lását a novem ber 28-i 
Véradók napján rendezik.

Nagyon bízunk abban, hogy minél több 
véradó je len ik  meg ezen a napon, h i
szen a jelszavunk:

“Segíts, hogy segíthessünk”

Aszód Körzeti Vöröskereszt

AUGUSZTUS 1 - 
AZ ANYATEJ 
VILÁGNAPJA

“AZ ANYATEJ A TERMÉSZET CSODÁJA” 
“CSECSEMŐNEK JOGA, HOGY SZOPTASSÁK"

Kevesebb szebb, meghatóbb látvány van, mint a 
gyermekét szoptató nőé, ám manapság mégis egy
re kevesebb anya táplálja csecsemőjét kizárólag a 
testéből.

1991-től emlékezünk meg a szoptató anyákról vi
lágszerte, ezzel is hangsúlyozva, elismerve a szop
tatás felbecsülhetetlen értékét.

Sajnos a csecsemők körülbelül 46 %-a kap anya
tejet, pedig az anyák 98 %-a tudna szoptatni, ha ő 
maga és környezete többet tenne ennek érdekében.

A tudomány igazolta, hogy az anyatej pótolhatat
lan táplálék a csecsemő számára. A szoptatás a 
legsikeresebb mód a gyermek harmonikus fejlődése 
szempontjából. Előnyeit legmeggyőzőbben azok az 
édesanyák biztosíthatják, akik saját tapasztalataik 
alapján szólnak erről. Tőlük tudjuk, hogy milyen 
végtelen öröm valami olyat nyújtani gyermeküknek, 
amit senki mástól nem kaphat meg. Milyen csodála
tos érzés a kisbaba közelsége! Túlzás nélkül állít
hatjuk, hogy ez az időszak az anyai szeretet és bol
dogság legszebb perceit adja az életben.

Természetesen az elmélyült anya-gyermek kap
csolat csak egy az anyatejes táplálás előnyeiből. 
Gondoljuk csak meg, hogy milyen olcsó és kényel
mes a szoptatás, mindig kellő hőfokon, közvetlen 
fogyasztásra alkalmas, steril, könnyen emészthető, 
összetétele optimális. Tapasztalat igazolja, hogy az 
anyatejjel táplált csecsemők testfelépítése jobb, 
idegrendszerük kiegyensúlyozottabb, általában ke
vesebbet kell velük orvoshoz fordulni, hiszen az 
anyatej a legelső “védőoltás", a benne lévő számos 
immunanyag különleges védőhatású, semmivel 
nem pótolható.

Az anyai előnyökhöz sorolhatjuk azt, hogy az em
lőrák ritkábban fordul elő olyan nőkben, akik rend
szeresen szoptattak, s hogy a szülést követően a 
méh gyorsabb, tökéletesebb gyógyulását is elősegí
ti a szoptatás.

Az anyáknak tudniuk kell és tudatosan készülni 
arra, hogy az élet első három-hat hónapjában gyer
mekük számára a legmegfelelőbb táplálék az anya
tej, amelynek hatása akkor a legtökéletesebb, ha 
szoptatás útján jut a csecsemőjük szervezetébe. 
Mégis, ahogy azt a számadatokból is láthatjuk, sok 
anya könnyedén lemond a gyermeke természetes 
táplálásáról. Gyakran hangzik el olyan mondat, 
hogy “én minden megpróbáltam, de nem lett te
jem...” Az igazság ezzel szemben - ritka kivételtől 
eltekintve az, hogy akik igazán akartak és nem csak 
szerettek volna szoptatni, azoknak sikerült, és sike
rülni is fog!

Kissné Rúzsom Szilvia
eü.védőnő
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Egy kis nyelvelés

KERESZTÉNY - KERESZTYÉN
Élete során majd mindenki találkozik a fenti sza

vak mindkét változatával. Bár értelmi zavart első 
hallásra sem okoz, mégis gondolkodóba ejt, hogy 
miért használják egyik helyen a keresztény, a má
sik helyen a keresztyén alakot. Ha az ember gyak
ran jár temetésre - sajnos, az idő múlásával egyre 
több ilyen kötelezettségünk akad -, az is nyilvánva
lóvá válik, hogy nem a területi elhelyezkedés, ha
nem a vallási hovatartozás szabja meg a szóhasz
nálatot: a katolikusok keresztény, a protestánsok 
keresztyén formában használják a gyakorlatilag 
azonos jelentésű szavakat.

Felmerülhet a kérdés, így van-e ez a kezdetektől 
- a reformáció előidézte egyházszakadás óta, vagy 
később alakult ki ez a kettősség.

A Magyar nyelv történelmi-etimológiai szótára 
(TESz.) szerint a szó első írásos előfordulása 
1372. Ezt követően egyre gyakrabban fordul elő a 
szaporodó magyar nyelvű írásos emlékekben. Je
lentései: 1372: “Jézus tanítását valló, megkeresz
telt személy”, 1662: “újrakeresztelő, anabaptista 
személy”.

Kezdetben mindkét alakban előfordul az írásos 
emlékekben, illetve az irodalmi művekben is. Zrínyi 
Szigeti veszedelem c. művében egymáshoz közel 
mindkét alak előfordul:

Aszódon jó minőségű (YTONG) 70 %-ban kész 
családi ház, 2 szoba fürdőszobás parasztház
zal együtt egy telken eladó. Telefon, gáz van. 
2,2 millió szoc. pol. felvehető. Érd.: 06 - (28) - 
403 479 (7-20 óráig)

Gödöllői Művelődési Központban szeptember 
11-től 14 hónapos MÉRLEGKÉPES KÖNYVE
LŐI tanfolyam indul (550 óra, 10 hó x 11 eFt), 
heti 2 nap, de-re ill. du-ra is lehet jelentkezni. 
Érd.: (28) 413-134, TABULA'97 oktató és köny
velő Bt.

K Ö Z É R D E K Ű !
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

új címe és telefonszáma:
1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

Tel.: 06 - (1) - 312-84-50, Fax: 17-132

“Vitézség s okosság egyaránt volt benne,
Hadbéli szorgosság nagy szorult Őbenne;
Ha kegyetlenség szívében je lt nem tenne,
Talán keresztyén közt is legnagyobb lenne.”

(II. ének 46. versszak)

“Harcolnunk pediglen nem akarmi okért 
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, 
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkéit,
Magunk tisztességéért és életünkért."

(V. ének 27. versszak)

Mint látjuk, a XVII. században még nem volt kü
lönbség a kétféle szóalak között. Vajon mikor ala
kult ki a felekezeti hovatartozás szerinti szóhaszná
lat? írásos emlékeink tanulmányozása azt mutatja, 
hogy a két szóalak különválása a XVIII. század vé
gén következett be: a katolikusok a keresztény, a 
protestánsok a keresztyén alakot használják. En
nek ellenére a két szó alapjelentésében nincs kü
lönbség, mert mindkét szóalak a görög eredetre 
visszavezethető “Krisztus követője” jelentést viszi 
tovább.

A köznyelvben és a kifejezetten vallási témájú tu
dományos munkákban inkább a keresztény alak- 
változat használatos.

-g-l

300 l-es hűtőláda eladó. Aszód, Petőfi u. 12.

Aszód központjában 2,5 szoba összkomfortos 

családi ház (400 nöl telek, garázs, csatorna, te

lefon, gáz) eladó. Irányár: 4,5 mFt Érd.: (28) 

436-244, (28) 400-119______________________

Parasztházat vásárolnék Aszódon 1 millió Ft-ig. 

Tel.: 0 6 - (2 8 ) -4 1 4  725_____________________

Aszódon, 2 szobás összkomfortos, telefonos 

családi ház eladó. Érd.: munkaidő után a 

28/401-834-es telefonon.____________________

Eladó 60 cm széles szövőszék, tartozékokkal. 

Érd.: Huszárné, Kossuth L. u. 12.
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BARÁTUNK: A SZÁMÍTÓGÉP
T i s z t e l t  A k t u á l i s  O lv a s ó !

Nem tudom , hogy Te hogy 
vagy vele, de én nagyon élve
zem ezt a szám ítógépes tan fo 
lyamot. A tech n ik a  csodái előtt 
mindig is levettem a kalapom, ők 
meg viszonzásképpen levesznek a 
lábamról. Tudod, m indez csak azért 
érdekes, m ert nő  vagyok - ráad ásu l 
nem  is mai csirke. Úgy illene, hogy a 
konyhában leljem meg a különös élve
zeteket, úgy m int: m osogatás, főzőcske, 
ugrálás a család körül. De szinte az egész 
lakás az élvezetek tárháza  lehetne, ám Is
ten  tud ja  m iért? - pl. a  porszívózás seho
gyan sem képes m egmozgatni a fantáziá
mat!

Bezzeg a számítógép! A repülők, a h a 
jók! Persze m indezeket egy tisz te s , ám 
anyagiak te ré n  m eglehetősen fö ldhözra
gadt m agyar honanya  csak távolról cso
dálhatja . Nem így a szám ítógépet! Vele 
m ár ism eretséget k ö tö ttü n k . Igaz, még 
elég felszínes a dolog. Azt hiszem, kapcso
latunk  alapja a kölcsönös bizalom. M ind
ketten  feltételezzük a m ásikról, hogy nem  
akar rosszat, legfeljebb néh a  félreértjük  
egymást. Ő egyébként nagyon  tü re lm es 
velem. Igaz, néha  összeráncolja a hom lo
kát. Ilyenkor én is a hom lokom  környé
kén kezdek sü rgősen  tevékenykedni: te 
n y e re m b e  tá m a sz to m , d ö rz sö lg e te m , 
csapkodom. Időnként m orogni is szokott. 
E rről aztán  kiderült, hogy horkol: tú l las
sú vagyok.

Anélkül, hogy reklám ot szeretnék csi
n á ln i, n é h á n y  előnyös tu la jd o n sá g á ra  
hívnám  fel a figyelmet.

Biztosítja az egészséges életmódot. Míg 
előtte ülsz, nem  eszel és nem  iszol. Nem 
lesz gondod többé a fogyókúrára. Különös 
módon, észre sem veszed, hogy a 38 kávé
ból, am it m áskor in n i szoktál, m a még 
csak nyo lca t h ö rp in te t té l  fel. Ötvözi a 
callanetics és az atlétika mozgásait: az ap

ró , f in o m  izo m m o zg áso k  
k ö zb en  (szem go lyók  yoyó- 

zása, arcizom rángások, finom 
u jjm o zg ás , d ü lö n g é lé s  a szé 

ken... stb .) ta lpad  ü tem es csap
kodása a padlóhoz, karjaid  ég felé 

emelése és öklöd rázogatása. Időn
kén t szauna helyett is használhatja  

az egyszerű földi ha landó : k iválóan
m egizzasztja. S míg helyrehozza am it 

elrontott, bele is fogy.
Örök ifjúságot ígér, ugyanis észre sem 

veszed közben, hogy repül az idő. Helyre
á llítja  az önb iza lm adat. M egváltoztatja 
szám o d ra  az é r té k re n d e t: h ir te le n  r á 
jössz, nem  a tükö r a legfontosabb tárgy az 
életben.

Kiváló beszédművelő és lélekbúvár. Mi
k ö zb en  d o lg o zu n k  ve le , s z ó k in c s ü n k  
olyan, eddig re jte tt  bugyraiban  já ru n k , 
m elyeket m ás szájából m eghallan i sem  
akartunk , nem  még kiejteni! Ebből aztán 
rögvest rádöbbenünk, előző életünk nagy- 
részét valószínűleg  kocsm ai be tyárkén t 
töltöttük.

Fantasztikus pedagógus! K itartásra  ne 
vel, de biztosítja a sikerélm ényt is: am i
kor a játékban  az 1873. vereség u tán  vég
re  s ike rü lt egyszer nyerni! Kissé önelé
gülten dőlsz h á tra  a székeden, szád sa r 
kában kis mosolyával, és hu n cu tu l megfe
nyegeted m u ta tó u jjad d a l “Lám, lám , te 
sem vagy legyőzhetetlen! ”

Aztán meg, nevel a helyes önism eretre 
is. A m ikor g y ak o rlá s  k ö zb en  a te re m  
csendjét nyögések, ha lk  sikolyok, tom pa 
puffanások verik  fel (a  tanonc - elájulva a 
képernyőn elétáruló látványtól - a széke 
alá esett), az ember rájön: csak egy h a j
szállal hülyébb a többieknél.

További kellemes időtöltést kívánok a 
számítógép mellett:

Búzás M ária
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Bár az idei nyár nem kényeztetett el bennünket szép
ségével, azért a kertekben csak megnő a sokféle 
nyári zöldség - néha nagyobbra is, mint kellene vagy 
szeretnénk. Néha már azt sem tudjuk, hogy mit kezd
jünk vele.
így van ez a cukkinivel is, amely csak néhány éve je
lent meg rendszeresen étrendünkben. Ez az olasz 
eredetű zöldségféle egyik legjobb konyhai “ala
nyunk”. Ize csaknem mindennel összeillik, a kicsi, 
uborka méretűt ugyanúgy finoman lehet elkészíteni, 
mint a tök méretűre nőttet. Készíthetünk belőle le
csót, uborkával vegyesen salátát, lehet rántani és töl
teni. Itt többnyire meg is szoktunk állni.
A változatosság kedvéért szeretnék most egy kevés
sé ismert receptet közreadni.

Cuffáni olasz módra
Hozzávalók: kb. 0,5 kg paradicsom, 1 kg cukkini, 2-3 
gerezd fokhagyma szétnyomva, 10 dkg füstölt sza
lonna vagy sonka apró kockákra vágva, 0,5 dl étolaj, 
só, 1 teáskanálnyi nyers vagy szárított bazsalikom. 
Előkészítés:
A paradicsomot kockákra vágjuk. A cukkinit, ha még 
zsenge, a megmosás után és a belsejének a kisze
dése nélkül azonnal kis kockákra vághatjuk. Ha a 
cukkini már nem fiatal, akkor hámozzuk meg, távolít-

Ezúton szeretném megköszönni az 
aszódi Rendőrőrs két munkatársának:

Marton Jenő zls-nak és Mészáros Endre 
törm-nek, hogy az 1997. július 12-én 

lakásomról ellopott kerékpáromat meg
találták és visszaszolgáltatták.

Gyors és sikeres munkájuknak köszön
hetően a bejelentéstől számított 9 óra 
múltán meglett örökre eltűntnek hitt, 

megszokott kerékpárom.
A “Szolgálunk és Védünk” jelmondatot 

ilyen apró esetben is 
magukénak érezték.

Köszönettel:

Media Zoltán
Aszód

i-------------------------------------------------------------------------- 1

suk el a magokat, és csak ezután kockázzuk fel. A 
szalonnát vagy sonkát kockázzuk fel. A fokhagymát 
tisztítsuk meg és préseljük vagy vágjuk össze. 
Elkészítés:
Az olajat forrósítsuk fel. Tegyük bele a paradicsomot 
és a szalonnát, és főzzük mártás sűrűségűre. Kever
jük bele a cukkinit, a fokhagymát, szórjuk meg bazsa
likommal, sózzuk meg - ízlés szerint -, és főzzük ad
dig, míg a cukkinikockák jól megpuhulnak. Gyakran 
kevergessük. Ha szükséges, időnként kevés vizet 
öntsünk alá. A sózással vigyázzunk, inkább a kész 
ételbe tegyünk még sót, ha kell! Aki szereti, tehet be
le egy csípős paprikát is.
Köretnek spagettit, orsót vagy félfodros tésztát aján
lok, de fogyasztható kenyérrel is. Hidegen-melegen 
egyformán finom!

A cu/fáni
Zsenge, ha héja fényes, hossza kb. 14-16 cm, elég 
könnyű. Felhasználható uborkával vegyesen salátá
nak, önmagában lecsónak.
Fiatal, ha héja fényes, körömmel még könnyen be
nyomható, hossza kb. 20-25 cm, teste karcsú nem 
“hasas", közepes súlyú. Felhasználható rántva, tölt
ve, krétai csupornak, spanyol cukkininek, olasz cuk
kininek.
Idős, ha héja matt, kemény, hosszabb 25 cm-nél, és 
nehéz. Felhasználható krétai csupornak, olasz 
cukkininek.

Hőnigné Zádor Éva

H ELY E S B ÍTÉ S
Az Aszódi Tükör júliusi számában 

a “Trianoni megemlékezés” című 

írás után közölt köszöntő beszédet 

nem Duray Miklós, a szlovákiai 

Együttélés Mozgalom elnöke 

mondta (mint írtuk), hanem  

Honig Antal, a Rákóczi Szövetség 

helyi csoportjának vezetője.

A szerkesztőség
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Városi Nyugdíjas Klub évzárója
Most is mint minden évben megtartottuk évzáró ün

nepségünket, tagságunk 85-ös létszámához képest 
igen kevesen jöttek el. De nem azért mert nem szeret
tek volna ott lenni. Igen sokan a nyári szünetben nagy
mama ügyeletet tartunk. Az évzárót ünnepi hangulatban 
töltöttük mint valamikor még iskolás korunkban. Elbe
szélgettünk az eltöltött újabb évről. Én úgy gondolom 
szép és kellemes évet, szép napokat töltöttünk el 
együtt: azoknak akik egyedül élnek mi voltunk a nagy
család, velünk együtt nem érezték, hogy egyedül van
nak. Jól sikerült Farsangi bátyus bállal kezdtük az 1997- 
es évet ami mindenkinek évről-évre kellemes és szép 
emlék. Nőnapi ünnepségünkön köszöntötték a fiúk a lá
nyokat virággal, verssel. Majd a 2. sz. Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas, megható műsora következett. 
Majd Anyák napi műsor, amit most is nagyon vártunk 
mert évről-évre mindig valami meglepetés van a mi kis 
színészeink műsorában. Nagy köszönettel és szeretettel 
gondolunk rájuk és szeretnék ha még soká, nagyon so
ká köszöntenének bennünket. Gombai nyugdíjasok 
meghívására vendégségbe mentünk ahol ebéddel vár
tak bennünket, volt zene, tánc, tombola és még egy kis 
mókázás. Majd Ráckevére mentünk szintén a Nyugdíjas 
Klub meghívására, már a buszunk megérkezésénél ért 
az első meglepetés mikor a buszról leszállva mindenkit 
pálinkával és likőrrel kínáltak. Majd a művelődési ház
ban terített asztal várt sok finomsággal, virággal és nagy 
színpaddal ami nem üresen várt: Ráckeve Nyugdíjas 
Klub színészei kedves-szép műsorával. Majd ebéd a 
Ráckeve kastély vendéglőben. Délután újra a Művelő
dési Házban folytatódott a program, farsangi bálunk jel
mezes felvonulása következett nagyon-nagy sikerrel. 
Úgy gondolom ezt szép és jó kapcsolatot meg kell tarta
nunk. Majd Vácrátót következett, ahol a Pest megyei 
nyugdíjasok Hagyományőrző csoportok találkozó volt, 
amin az aszódiakat képviselve mi is részt vettünk és 
nem vallottunk szégyent. Egy jól sikerült műsort adtunk 
elő amit Sárikának, Tóth Gézáné tanítónőnek nagyon 
megköszönünk, aki idejét nem sajnálva nemcsak beta
nított bennünket de velünk együtt szerepelt is. Tóal
máson a hagyományőrző csoportunk részt vett Életet az 
Éveknek rendezvényen. Nagyon sok és szép műsort lát
tunk, itt sem vallottunk szégyent, nagyon sokan megkér
dezték honnan jöttünk, csodálták az aszódi népvisele
tet. Kirándulásaink szintén nagyon jól sikerültek: Velen
ce, Ópusztaszer, Balassagyarmat és környéke, Tárná
méra. Én jónak és szépnek írtam le az év programjait és 
úgy gondolom mindenki így látja. A kirándulásainkhoz 
tagjaink is hozzájárultak és a Népjóléti Bizottságtól is 
kaptunk anyagi hozzájárulást, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni a vezetőség és tagjaink nevében. Kirán
dulás és szórakozás mellett igen komoly orvosi előadá
sokban is volt részünk. Dr. Bodó főorvos úr igen hasz
nos tanácsokat adott és felajánlotta bármiben segít, for
duljunk hozzá bizalommal. Halmos doktor úr is igen 
hasznos előadást tartott, szintén felajánlotta mindenben

a segítségét. Gyógytornásznő is eljött meghívásunkra, 
jó tanácsokkal látott el és végül alaposan megtornász- 
tatott bennünket. Dr. Jólesz körzeti orvosunk nem tudott 
ugyan eljönni de maga helyett kaptunk egy videokazet
tát egy ausztráliai útjáról amit nagy élménnyel és csodá
lattal néztünk meg. Gyógyászati segédeszközök üzleté
ből is eljött meghívásunkra a vezetőnő, hasznos felvilá
gosítást kaptunk tőle lehetőségeinkről és meghívott üz
letébe tekintsük meg az ott levő árukat. Búzás Pál a 
Népjóléti Bizottság elnöke, aki egyben tagunk is, felké
résünkre tartott beszámolót a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról és a képviselőtestület működéséről. Szeret
ném megköszönni a szép és hasznos előadásokat és 
remélem következő felkéréseinket is elfogadják.

Tagjainknak jó pihenést, erőt és egészséget kívánok 
a szünidőre, szeptemberben találkozunk.

Szilágyi Sándorné
klubvezető helyettes

SZOMORÚ H ÍR E IN K
Klubtagjaink sorából örökre eltávozott közülünk 

HÁGER GYÖRGY, MATEJCSOK PÁL.
Kívánunk Ancikának és Marikának sok erőt, 
egészséget a Nagycsalád nevében, őszinte 

részvétünket fejezzük ki

Városi Nyugdíjas Klub Vezetősége
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AUTÓSZERVIZ -  
AUTÓVILLAMOSSÁG

dy Műszaki vizsga 
dy Motorgenerál 
O  Kis és nagy javítások 
dy Karosszériajavítás 
dy Autóvillamosság 
dy Önindítók 
dy Generátorok javítása 
O  Elektromos kis és nagy javítások 
dy Alváz és üregvédelem 
dy Gyújtás és zöldkártya

NYITVA: 8-18 óráig, Szombaton 8-12 óráig 
Autójavító Kft., Aszód, Pesti út 18/a 

Tel.: 06-(28)-400 868

Fizessen elő az

d h z é d i TÜKÖR -re! 
Egy éves előfizetés 

ára csak 
240,- Ft

A
ARGOSZ 

Biztosító Rt.

Egy lehetőség!
-  stabil egzisztenciája és anyagi biztonsága 

megteremtésére.

Az Argosz Biztosító Rt.
képviseletének ellátására és módozatainak 

értékesítésére

helyi képviselőket
keres.

Ingyenes képzést és a betanulási időre 
anyagi támogatást kaphat.

Legalább
középfokú végzettséggel 

rendelkezők jelentkezését várjuk.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük:

“A rgosz XII régió” jelige  

1122 Budapest, M aros u. 19-21. 

Tel.: 212-2164/246

HIRDESSEN AZ ASZÓDI
■  ■  ■ ■

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 H é tfö tő l-p én tek ig  

8 -1 2 .0 0 , 13-16.00

S zo m b at 6 .0 0 -1 0 .0 0

A POSTA SHOP KÍNÁLATÁBÓL:
Z en é lő  ró zsa 2 8 6 .- Ft
S z ín es film 4 9 5 . - Ft
V id e ó k az e tta 1 9 5 ’ 5 8 0 . - F t

2 4 0 ’ 6 7 0 . - F t
H an g k aze tta C -6 0 ’ 1 3 0 .-F t

C -9 0 ’ 1 6 0 .-F t
K é p eslap o k 10 F t-tó l 120 F t-ig
E m lék k ö n y v ek 130 F t-tó l 270  F t-ig
N o te sz ek 30  F t-tó l 98 F t-ig
Illa to sító 80 F t
E ld o b h a tó  toll 30  F t
O lv asó  szem ü v eg 750  Ft
P ap írzseb k en d ő 20  F t/db
K ü lö n b ö z ő  c ig a re tták 115 F t-tó l 175 F t-ig

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

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezető
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VI.
ASZÓD FESZTIVÁL

1997. augusztus 16-20.

Augusztus 15. péntek

r  \
Augusztus 15-én a Petőfi Múzeum Galé
riájában 19 órai kezdettel nyílik Valentinyi 
Márta “Arcok, képek, bohócmesék" című 
tárlata. A kiállítást megnyitja Dr. Viga 
Gyula a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Múzeumok igazgatóhelyettese. Közremű
ködik Szakály Róbert -  gitár. A kiállítás 
megtekinthető 1997. szept. 31-ig hétfő ki
vételével naponta 10-16 óra között.

v________ __________J
20.00 Mogyoródi bál a Nagysátorban

Augusztus 16. szombat

20.00 Lagzi Lajcsi műsora
22.00 Szabadtéri bál

(Játszik a Dörge Happy Army 
együttes)

Augusztus 17. vasárnap

15.00 Bábműsor gyerekeknek 
(Közreműködik Csepregi Éva)

16.00 Folklórműsor: - Kerepestarcsa 
Táncegyüttes - Gödöllő 
Táncegyüttes

20.00 Augusztusi egyveleg - szórakoztató 
műsor (Közreműködnek:
Ihos József, Aradszky László és 
még sokan mások)

22.00 Szabadtéri bál (Játszik a 
Bobó együttes)

Augusztus 18. hétfő

19.00 Aszód Kamarateátrum előadása 
(Pirandello: Az ember, az állat és az 
erény)

21.00 Gitárpárbaj - rock 
hangverseny: Tátrai Tibor,
Csillag Endre, Mohai Tamás, 
Németh Gábor, Blue Savage 
(USA),Hirleman Bertalan, Retzler 
Péter, Jamie Winchester (Írország)

Augusztus 19. kedd

15.00 "Eszményi Cirkusz"
(Eszményi Viktória és Heilig Gábor 
gyerekműsora)

17.00 Koós János és barátai
18.00 Folklórbemutató
20.30 Humorock: Maksa Zoltán,

Aradi Tibor, My Cream,
Erica C. táncstúdió

23.00 Szabadtéri bál
(Játszik az Átrium együttes)

11.00 
12.45
15.00 "Mindenki kedvére" 

(Közreműködnek: Kovács Erzsi, 
Ligeti Éva, Szentendrei Klára, 
Varga Ferenc József)

17.00 Új Pest Megyei Hírlap fóruma
20.00 Pesti Brodway - revüműsor 

(Pölös-Ürmös duó,
Najan Beastmaster,
Forrás Csaba, Defekt Duó, Petrik 
Balázs, Sípos F. Tamás és a 
Pillangók tánckar)

22.00 Tűzijáték 
22.30 Jó éjszakát!

(Játszik a 
Hangulat 
együttes)

Augusztus 20. szerda

Szent István - napi ünnepség 
Ejtőernyős ugrás
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KIRAKODÓVÁSÁR
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VENDÉGLÁTÓEGYSÉGEK
ÉDESSÉGÁRUSOK

VÁRJÁK
A KEDVES VENDÉGEKET

Aszód Fesztivál ‘97 
Szervezőbizottsága

PHILIP MORRIS HUNGARY LTD.
HUNGARY
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ZWACK KÉR ESK EDELMI KFT.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

Aszód Város önkormányzata 
* *  Aszód Városért Alapítvány 
»* MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred 
* *  Zwack Kereskedelmi Kft.

Dreher Sörgyár 
» * Coca-Cola 
* *  Philip Morris 
* ♦  UNICBank 
» * OTP Bank 

Richard Fritz Kft.
* ♦  IMI Kft.
* *  Digitel 2002 Rt.
* *  Suzuki Soós, Hatvan 
* ♦  Helyőrségi Szociális és 

Kulturális Alapítvány 
* *  Csintó Csárda 
» * Jermi István 
•+  GohérJános 
» ♦ Mikus Mihály 
*» Drop Gábor 
* *  Aszód GAMESZ
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