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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tallózás az augusztus 6-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Viharkár okozta azonnali 
hibaelhárítási munka meg

kezdése
Az 1997. július 6-án, a több 
órás fe lhőszakadás fo lya 
mán lehu lló  csapadék- 
m ennyiség a C sengey 
G usztáv Á lta lános Iskola 
tantermi és gazdasági szár
nyánál is je len tős károkat 
okozott. A képviselő-testület 
a vihar okozta károk helyre- 
á llításának azonnali meg
kezdését mondta ki.

Az előző évről áthúzódó, 
valamint az ez évi halaszt
hatatlan és balesetveszé
lyes munkák elvégzésé

nek lehetőségei 
Az e lőző évrő l á thúzódó  
problémákat és a lakossági 
bejelentéseket figyelem be 
véve, a megoldásra váró ha
laszthatatlan és balesetve
szélyes m unkák közül az 
a lább iak  m e gva ló s ítá sá t 
mondja ki a képviselő-testü
let az előzetes felmérés és 
költségbecslés alapján: 
Városréti út járdaépítéssel 
együtt; Régész u. kőszórt 
útalap készítése, baloldali 
szegéllyel: 280 fm hossz
ban; Szennyvízleürítő mű
tárgyhoz 3 m-es út kőszórt 
ú tlap kész ítése  600 fm 
hosszban; Tüzíviztározóhoz 
70 fm kőszórt út készítése, 
a tározó és környéke rend
betétele; Miskolczi köz ra
kott kőútjavítása; Deák F. út 
vízrendezés és csapadék
v ízgyű jtő  á th e lyezé se ;

Szontágh lépcső rendbeté
tele, csapadékvízgyűjtő javí
tása; Breda hidak korlátja, 3 
híd javítása, hídpálya meg
erősítése; a város területén 
lévő utak ká tyúzása , út 
gréderezése; vasútállomás
hoz vezető út javítása; a la
kótelepi butiksornál járdaát
helyezés, olajkút elbontása, 
közúti híd áthelyezése; Pesti 
út külterület világítás 4 db 
lámpa nagyobb teljesítmé
nyűre való cseréje; Ady E. 
úti parkoló és vízárok rende
zése, ÉMÁSZ előtti árok fe
lett parkoló kialakítása; a te
metőhöz vezető beszakadt 
út he ly reá llítása , parkoló 
építése a középső bejáró
hoz; Bethlen G. úti járda 200 
fm, lakossági munkavégzés
sel; Bölcsőde külső homlok
zat javítása, festése; Város
réti út 1-től a Nyár u. 8 sz.-ig 
nagykockakő cseréje járda
lapra, lakossági bevonással; 
Baross út helyreállítása, ká
tyúzása (Rendelőint.)

Társadalmi és karitatív 
szervezetek elhelyezési 

igénye
Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete szüksé
gesnek mondja ki Aszód Vá
ros Önkormányzat Polgár- 
mesteri Hivatalában kialakí
tásra kerülő körzeti gyámhi
vatal és kiemelt I. fokú épí
tésügy i ha tóság i jo g k ö rt 
gyakorló irodák elhelyezése 
ügyében az alábbiakat:
- a hivatal épületében jelen

leg működő társadalmi, kari
ta tív szervezetek: Körzeti 
Vöröskereszt, Iparkamara, 
G azdajegyző, Ú jságszer
kesztőség, Hivatásos pártfo
gó, Gyermekfelügyelő, vala
mint a GAMESZ elhelyezé
sére kijelöli a Kossuth L. ut
ca 59 sz. alatt lévő ingatlant.

Aszód Város Önkormány- •  
zat tulajdonában levő 

ingatlanok
értékesítésére megbízási 

szerződés
A képviselő-testület kimond
ta
az Aszód, Szabadság tér 3.

14.040 eFt + ÁFA, 
az Aszód, Szabadság tér 4.

7.020 eFt + ÁFA és 
az Aszód, Szabadság tér 5.

7.670 eFt + ÁFA 
alapértékkel történő értéke
sítését az ARGÓ Kft. OTT
HON Ingatlanközvetítő I r o d a i  
(Gödöllő) útján.

Aszód monográfia kiadá
sával kapcsolatos 

költségek alakulása
A képviselő-testület Aszód 
város helytörténeti kiadvá
nyának elkészítése kapcsán 
tudomásul veszi a nagyobb 
terjedelem miatti többletkölt
séget.
A m onográ fia  1997. évi 
megjelenéséhez a plusz 500 
eFt-ot az oktatási célfelada
tok terhére biztosítja.
Az 1000 példányban megje
lenő helytörténeti kiadvány
ból 500 példányt 600 Ft/db
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áron puhafedelű kötésben, 
500 pé ldány t 900 F t/db 
áron keményfedelű kötés
ben jelentet meg.

Tankönyvtámogatás

A képviselő-testület az aszó
di állandó lakhellyel rendel
kező tanulók részére a tan
könyvtámogatást az alábbi 
maximált összegben állapí
totta meg:
•> Felsőfokú nappali okta

tásban tanulók részére 
#  8.000 Ft/fő

•©•Alsó és középfokú okta
tásban tanulók részére 
1.500 Ft/fő

•©•Az Általános Iskola Spe
ciális Tagozatán tanulók 
részére a tankönyvtámo
gatás 100 %-os mértékű.

Autópálya útdíj ásítás 
bevezetésével kapcsola
tos előkészítő bizottság 
tagjainak megválasztása
A képviselő-testület az elő
készítő bizottság tagjait az 
alábbiak szerint határozta 

^ m e g :
Elnök Pachert Károly képvi
se lő; képv ise lő  tagok: 
C hugyik János, H egyesi 
Sándor, Kovács Tamás, Tol- 
mácsi Miklós, Kvaka István; 
nem képviselő tagok: Vezér 
Anna, dr. H orváth Anna, 
Bártfai László, Szovics Pál, 
Asztalos Tamás.

Egyéb közérdekű bejelen
tések, javaslatok, 

panaszok.
•©•A vo lt szovje t laktanya 

melletti játszótér homoko
zó jába hom okra van 
szükség. (Honig Antal)

•©-A Korona cukrászda előtt 
a buszmegálló burkolata 
hullámos. (Hónig Antal) 

•©•A leszerelő katonák é j
szaka és hajnalban vé
gigordították a várost. Za
varták a város lakossá
gát. Miért kell éjszaka ki
engedni a leszerelő kato
nákat a városba? 
(Pachert Károly)

•©-A város területén a ker
tekben is igen sok a par
lagfű. Kéri a tulajdonosok 
felszólítását. (Búzás Pál) 

•©-A városban elszaporod
tak a rab lások fényes 
nappal, aggasztó a hely
zet. (Frajna Miklós)

•©-A Falujárók úti ABC előtt 
az aszfaltozást megcsi
nálták, de a kátyúkban 
megáll a víz. Átéli fagyok 
b izonyára tönkre tesz ik  
ezt a területet. (Kvaka Ist
ván)

•>A z  Ősz utcában problé
mák vannak a közvilágí
tással. (Koncz István)

Az ABC e lő tti pa rko lóva l 
kapcsolatban a polgármes
ter elmondta, hogy jelezni 
kell a kivitelezőnek. A rend
őrségnek a rablásokat jelez
ni fogja. A belterületen és a 
külterületeken a parlagfűvel 
kapcsolatos bejelentésekre 
intézkedik a falugazda és a 
műszaki ügyintéző felé. A le
szerelő katonák ügyében a 
he lyőrség parancsnoknak 
je lzéssel fog élni. A busz
m egálló t a műszaki iroda 
megvizsgálja. (Bagyin Jó
zsef polgármester)

összeállította.: Gy. Zs.

J  Meghívó ^  
az

Idősek
Világnapjára

Szeretettel várjuk Önt és ked
ves családját az Idősek Világ

napján rendezett 
előadásunkra.

Helye: Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub 

Október 1. -  12.00 óra

Az ebéd igényeket az Idősek 
Klubjaiban lehet jelezni: 

Petőfi u. 6/a, Falujárók u. 5. 
Szeretettel várunk mindenkit!

Gondozási Központ 
Városi Nyugdíjas Klub 

Nyugdíjasok Érdekvédel
mi Szervezete 

Városi Vöröskereszt.

E LK Ö LTÖ ZTÜ N K !

Az Aszódi Tükör Szer
kesztőségét szeptem
ber 12-től a Városi 
Könyvtár új épületé
ben, a Kossuth L. u. 
72. sz. alatt találhat
ják meg.

írásaikat, észrevételei
ket, hirdetéseiket vár
juk az új helyen.

A szerkesztőség



ASZÓDI

“Arcok, képek, bohócmesék”
Augusztus 15-én, pénteken, a Petőfi Mú

zeum Galériájában megnyílt Valentinyi Már
ta festőművésznő tárlata. A csendes pénteki 
délutánon az érdeklődőket Szakály Róbert 
gitárjának hangjai fogadták.

Akiállítást Dr. Viga Gyula, a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Múzeumok igazgatóhelyet
tese nyitotta meg, aki beszédében méltatta 
a fiatal festőnő munkásságát, s hangsúlyoz
ta annak fontosságát, hogy a lakosság meg
ismerje városa és környéke művészeinek 
munkáit - a múzeum évek óta igyekszik 
számunkra bemutatni a környékbeli művé
szek alkotásait, e kiállítás is ennek a soro
zatnak egy “darabja”.

A megnyitó beszéd után kitárult a Galéria 
ajtaja, megnézhettük a képeket, majd pezs
gővel köszöntöttük Valentinyi Mártát.

Akiállítás szeptember 31-ig, hétfő kivételé
vel naponta 10-16 óra között tekin thető 
meg.

NYÁRÁDSZEREDAI D IÁKOK  
VOLTAK ISMÉT VENDÉGEINK

Augusztusban 10 napra újra vendégül lát
hattuk a nyárádszeredai Líceum diákjait. A 
Gimnázium sűrű programot szervezett szá
mukra: Budapest, Gödöllő, Balaton, Hatvan, 
Dobsina (Szlovákia), Betlér (Szlovákia) vol
tak az úti célok. Volt strandolás, hajókirándu
lás, múzeum- és kastélyiátogatás, jégbarlan
got is láthattak Dobsinán, megcsodálhatták a 
felújított betléri kastélyt, s még maradt idő 
egy egynapos számítógépes gyorstanfo
lyamra is. S ha este hazaértek: indulás az 
Aszód Fesztiválra, találkozás a barátokkal, 
ismerősökkel - aszódiakkal és otthoniakkal.

Gyorsan eltelt a 10 nap. Az utolsó napra 
már csak a címek felírása, a búcsúszavak - 
“ugye jövőre is jössz”, “ha arra járok, meglá
togatlak” maradtak. S délelőtt elindult velük 
a busz, vissza Székelyföldre, haza.

..............- ............ ........L

c t Í z  uJz&lák fryyékeri

0 [)árú iért

%  ............... ..................... ...— ----------—- r

Mint minden évben, az idén is az augusz
tus 20-i ünnepségen került sor az Aszód 
Városért kitüntetések átadására. Aszód éle
tében kiemelkedően fontos szerepet játsza- #  
nak iskolái, melyeknek száma az idén egy 
új gimnáziummal gyarapodott: felépült a Pe
tőfi Sándor Evangélikus Gimnázium - tanu
lói e hónapban már birtokba vehetik az épü
letet.

Két, városunk közéletében fontos szerepet 
játszó aszódi lakos vehette át a kitünteté
seket: Detre János esperes és Frajna Mik
lós nyugalmazott igazgató. M indkettőjük 
élete szorosan kapcsolódik egy-egy iskoláé
hoz: ép íte ttek, ú jíto ttak. K itartó akarat, 
hosszas munka eredménye az új gimnázi
um épülete. A kéttannyelvű gimnázium tanu
lóinak, tanárainak eredményei pedig önma
gukért beszélnek.

Hogyan lehet ilyen célokat elérni? M in t®
Detre János esperes úr mondta “csupán” 
munkájukat végezték!

Valentinyi Márta festőművésznő kiállításá
nak megnyitója a Múzeum Galériájában.
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Kedves Olvasóink! Szeptembertől új he
lyen, A Művelődés Háza földszinti részében 
találhatják meg , ahol már külön helyet kap 
a felnőtt és a gyermekkönyvtár, a zenei 
részleg és a számítástechnika.

Gyűjteményünk is gyarapodott a pályázato
kon nyert pénzekből: CD-t és CD-ROM-ot 
is kölcsönözhetnek szeptembertől olvasó
ink.

A könyvtár, egyben A Művelődés Háza 
megnyitója szeptember 12-én lesz.

Szeptem ber 15-én, hétfőn már várjuk 
önöket, Olvasóinkat!

Nyitvatartásunk: szerda kivételével hétfőtől 
péntekig 10-12, 13-18 óra között, valamint 
szombaton is meghosszabbított nyitvatar- 
tással várjuk Önöket.

Tehát az új helyünk: Kossuth L. u. 72;
Pf. 13.

Tel.: 06 - 28 - 400 606 ; 
Tel./Fax: 06 - 28 - 400 607.

:-"3 ' . iljnj

f  1
Szombat délelőtti matiné

a Gyerekkönyvtárban
10 órától

szeptember 20-án:
Babszem Jankó

szeptember 27-én: 
Hófehérke

október 4-én:
Kissyfur, a medvebocs

október 11-én:
Az erdő kapitánya

című mesefilmet nézhetik meg 
gyerekolvasóink.

November elején
a József Attila Színházba szeretnénk 

színházlátogatást szervezni 
"A miniszter félrelép" c. darabra.

A jegyárak előreláthatólag 990 -1500 Ft 
közötti árban lesznek.

Várjuk mindazok jelentkezését - szep
tember 20-ig - akik szeretnének részt 

venni.
Csak megfelelő számú résztvevő esetén 

tudunk buszt indítani.

VÓSáRT RCNDCZÜNK!
Régi, felesleges bútorainkat kiárusítjuk. 

R vásár napja szeptember 13-a, dél
előtt 9-12 óráig, a régi helyen.
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dékeit mindig magával vitte külön
böző rendezvényekre, versenyek
re, melyeket végül nagy részben 
neveltjei meg is nyertek.
Számomra a legemlékezetesebb 
az 1980-as kalocsai országos 
sport vetélkedő: Hangyási magas
ugrása, Szilágyi 5 első helyezése. 
Amikor egy versenysorozat végén 
az ott lévő kollégák őszintén gratu- ^  
láltak az aszódiak sikereihez, Pista "  
Bátyánk halkan csupán annyit 
szólt: “ ... a fiúk úgy látszik, hogy 
máskor is akarnak kirándulni.” 
Részére nem volt meghatározott 
munkaidő, az intézeti tornaszertár
ban bármikor meg lehetett találni. 
Kis hazánk területén neve sok he
lyen ismerősen csengett. Sok tisz
telője volt, tudását az értők elisme

réssel fogadták. Nyugdíjasként is felkérték városunk 
jövő nemzedékének szakszerű, játékos okítására, amit 
míg egészsége hagyta - szívesen végzett.

Családjában nem csupán Ő volt a nevelés megszál
lottja, felesége, fia és leányai is az Édesapa nyomdo
kain haladtak, illetve még ma is azt teszik. Az előírt fel
adatokat játszva valósította meg, és észrevétlenül ne
velt kicsinyt és felnőttet.

Kartársai egyöntetűen szerették és szeretik, mivel 
Tőle csupán munka és emberszeretetet láthattak és ta
nulhattak.

Szerette az országot járni, kirándulni, ilyenkor növen-

Nem csupán a szülők szeme lett könnyes a Hír halla
tán, de még az idős özvegyek is elszomorodtak. 

Fentiek alapján Kicsik és Nagyok nevében

Búcsúzik kollegád:

Fenti sorok hallatán senki se 
gondoljon, hogy amikor kicsiny 
hazánk végre, sok fuldoklása kö
zepette eljutott odáig, hogy kap 
friss levegőt, nem lebeg felette a 
légszomj lidérce, már csupán há
romnegyed év a nem oly régen 
még háromesztendei uniformisos 
élet. Telnek-m úlnak a napok, 
egyik a másikat követi, s alig 
vesszük észre a változások 
közepette egy-egy “közkatonánk” 
felserdülését és ...csendes “elma- 
sírozását”.

így történt ez most is, és a “lég
szomj lidérce” nem a holnaptól va
ló félésünk következménye, in
kább az egyre ritkuló létszámunk
kal valóban konkrét szembesülé
sünk.

PISTA BÁTYÁNK ment most el ...

Évtizedekig együtt dolgoztunk és éltük a nevelés 
meg-megújuló - de tudatunk alatt soha el nem ismert - 
apró, de folyamatosan növekvő eredményeit. Pista Bá
tyánk mindig igazi nevelő volt a szó legkonkrétabb ér
telmében is. Előbb az Egekben kezdte, majd a Sors a 
Földre parancsolta.

Évtizedeken keresztül itt gondozta, nevelte - szinte 
szülőként - neveltjeit, talán saját gyermekeit sem kü
lönbül.

TISZTELJÉTEK a Közkatonákat!...
Búcsú Mack István Tanár Úrtól, az A.F.l. nevelőjétől

Nagy Jenő
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5 ÉVES A  NYITOTT KAPU !
1993 márciusában az aszódi 

fiúnevelő intézetben került sor 
az első kiállításunkra. A fiú
nevelő ekkortájt nyitni akart a 
város felé, ezért telitalálat volt a 
Nyitott Kapu. A mai napig hálá
sak vagyunk Szarka Attila igaz
gatónak, mert lehetővé tette 
szárnypróbálgatásunkat. A kez
detben néhány művészhez az 
idők során egyre többen csatla
koztak. Ma már 45-en vagyunk, 

♦ közülük 10 külföldi. 20 kiállítást 
rendeztünk idehaza és külföl
dön. Kétségtelen, hogy az 
1997-es év jelenti a csúcsot. Az 
idén 9 kiállítást rendezünk.

Kőszeg 1997. - A művészet 
eszközeivel az esélyegyenlő
ségért.

PHARE támogatással most 
először került sor a Nyitott Kapu 
művészei számára, hogy együtt 
vitassák meg legégetőbb gond
jaikat. Az Ombucman az emberi 
jogok érvényesüléséről tartott 
előadást, amely nagy vitát vál
tott ki. Dr. Losonci Miklós egye
temi tanár, Huszthy Árpád fes- 

I  tőművész, Gálig Zoltán a szom
bathelyi képtár helyettes igaz
gatója, Bujdosó Balázs pszicho
lógus tartottak értékes előadá
sokat a művészet izgalmas kér
déseiről. Göncz Árpádné sze
mélyes jelenlétével tisztelte 
meg a Nyitott Kapu csoportot. 
Az ottani emberek a város pol
gármesterével az élen rendkí
vüli figyelmet fordítottak ránk és 
minden percben éreztük segítő
készségüket. Az ünnepi koncer
tünkön részt vett Patrícia Bach 
(USA), a vak zongoraművészek 
Ungária együttese, F. Dőry 
Magdolna versmondó.

Százezer látogató, Keszt
hely, Helikon kastély !

Július 11-én 18 órakor bir

tokba vettük a keszthelyi Heli
kon kastélyt. A nagy tükörte
remben koncertet rendezhet
tünk. A velencei tükörteremben 
fogadásra került sor. Akiállítást 
Dr. Czoma László nyitotta 
meg. A kiállítás helyszíne a 
múzeumi rész meghosszabbí
tása volt, tehát aki a kastélyt 
meglátogatta, az a kiállítást is 
látta. A velencei tükörteremben 
a fogadáson élő hárfazene 
szólt a közönség nagy tetszé
sére.

Stefánia Galéria, Budapest, 
1997. Augusztus 18.

Ezt a kiállítást Kondor Kata
lin nyitotta meg. Ehhez talán 
nem kell kommentár. Minden
esetre ez is jól jelzi, hogy hon
nan hová jutottunk.

Ezek a reprezentatív kiállítá
sok bárkit meggyőzhetnek ar
ról, a rokkant ember is képes a 
legmagasabb rendű emberi tel
jesítményre, művészi alkotás
ra.

Nemzetközi kapcsolataink
/Alpok Adria, Civil EXPÓ/
1997 június 18-ára meghí

vást kaptunk Graz-ba, az Euró- 
pa-házak regionális konferen
ciájára. Mire a konferencia vé
get ért, partnernek tekintettek 
bennünket és a kulturális tevé
kenység integrálását bízták 
ránk. Horvát, szlovén, bajor, 
osztrák, olasz képzőművész 
csoportokkal szervezünk kiállí
tásokat a tagországokban: 
Graz, Maribor, Verona, Pula, 
Zágráb.

Az idén Budapesten rende
zik a nemzetközi civil Expót. Itt 
lesz szinte az egész világ, Dél 
Afrika, Európa, Amerika, Japán 
- szóval szinte mindenki. A Nyi
tott Kapu külön pavilont kapott. 
A szervezők a CIVICUS világ

szervezet budapesti tagozata 
ezzel a gesztussal ismerte el 
eddigi tevékenységünket.

Állandó, stabil helyet kere
sünk.

Ma már az alapítvány túl van 
fejlődése első szakaszán. Ez 
nagyon látványos volt, hiszen 
a semmiből egy nemzetközi 
feladatokra képes szervezetet 
hoztunk létre. Kezdetben őrült
ségnek tűnt, hogy tőke nélkül 
el mertünk indulni. De bebizo
nyítottuk, hogy ez a közgazda- 
sági képtelenség megvalósít
ható. Erre képes az úgyneve
zett emberi tényező, amit a mi 
“bölcs” közgazdászaink rend
szerint figyelmen kívül hagy
nak. Itt csodáról szó sincs, an
nál inkább szívós, kitartó, ke
mény munkáról. A szerencse 
csak annyiban segített ben
nünket, hogy a Média kezdettől 
mellettünk állt. Ma már a cso
port nagysága és növekvő sú
lya állandó galéria szükséges
ségét követeli meg. Az Európai 
Unió támogatná az állandó ga
léria tervünket. A Városi 
Könyvtár megüresedett épüle
tére pályázatott nyújtottunk be, 
de az a város amely eddig sem 
támogatott bennünket ezután 
sem fogja azt tenni. Tovább 
kell tehát keresnünk. Bízom 
benne, hogy az ezredfordulót 
már az új galériánkban ünne
pelhetjük.

Én ugyanis hiszek az ezred
fordulóban és abban, hogy 
még idejében észhez tér a vi
lág és rájön, hogy a földön kí
vül nincs több lakható bolygó.

Dr. Rácz Zoltán
a Nyitott Kapu alapítvány 

kurátora
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Ez év augusztus 16-án öku
menikus kápolna felszentelé
sének lehettünk tanúi a 
Lakitelek Népfőiskolán. Az 
esemény azért jelentős, mert 
1945 óta világi intézmény nem 
épített templomot, illetve kápol
nát Magyarországon.

Az építést már évekkel ez
előtt elhatározták, a tervek már 
1995-ben készen voltak, a fel
építésre azonban nem kerülhe
tett sor a millecentenárium 
évében: a múlt év október 2-án 
történt meg az alapkőletétel.

Idén augusztusban, a fent 
nevezett napon egy ökumeni
kus szertartás keretében sor 
került az épület átadására. 
Lezsák Sándor rövid bevezető 
beszéde után Bagi Ferenc 
lakiteleki plébános és Szabó 
Tamás lakiteleki református lel

kész aktív közreműködése 
mellett Dankó László Kalocsa- 
kecskeméti érsek, Harmati Bé
la a Magyarországi Evangéli
kus Egyház püspök-elnöke, 
Bencze Márton a Magyaror
szági Unitárius Egyház püs
pök-elnöke, Tempfli József 

nagyváradi me
gyéspüspök és 
Tőkés László 
püspök a Magyar 
Református Vi
lágszövetség el
nöke méltatta az 
eseményt és an
nak jelentőségét, 
bibliai és világi 
szerzők gondola
tainak felidézé
sével.

A kápolnaszen
telést egy rövid 
konferencia előz
te meg, ahol 
Szent István ki
rályunk “portré
já t” igyekeztek 
felrajzolni az 
egyháztörténet, 
a történelem és 
a szépirodalom 
nézőpontjábó l 
István fejdelem
mé választásá
nak 1000. évfor
dulóján.

S az apropót, hogy mind
erről megemlékezzem az 
Aszódi Tükör hasábjain is, az 
adta, hogy - tudomásom sze
rint - Aszódon épült fel az or
szág első ökumenikus templo
ma a Fiúnevelő Intézetben.

Ma már ez a templom nem 
áll, mert az 50-es években ez 
is a bolsevizmus áldozatává 
vált. Helyén ma salakos sport
pálya van.

Honig Antal

F E L H ÍV Á S

4 *
MDF

TISZTELT
POLGÁRTÁRSAINK!
A rendkívüli érdeklődésre 
való tekintette l a Magyar 
Demokrata Fórum díjtalan 
adatszolgáltató tevékenysé
get indít. Az MDF KERESŐ- 
SZOLGÁLAT segítséget 
nyújt mindazoknak, akiknek 
hozzátartozója, rokona, is
merőse eltűnt a II. világhá
borúban. Az adatszolgálta
tást a Magyar Honvédség 
Központi Ira ttá r és a 
Lakitelek Alapítvány 1992- 
es szerződése teszi lehető
vé. E megállapodás alapján 
650.000 személyi karton fel
dolgozása történt meg.

A szolgáltatást határon belül 
és kívül bárki ellenszolgálta
tás nélkül iaénvbe veheti.

A KERESŐSZOLGÁLAT iro
dája az MDF Bem téri szék
házéban működik. (1027 
Budapest, Bem J. tér 3. Te
lefon: 214-2072)

“Információkérő lap” minden 
igénylőnek rendelkezésre áll 
az MDF Aszódi Szervezete 
elnökénél.

Hőnigné Zádor Éva

MDF-elnök

2170 Aszód, Rákóczi u. 55. 

Tel.: 28-400-087
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Egy kis nyelvelés ^

TÓT ÉS OLÁH
Napjainkban is hallhatunk ilyen és ehhez 

hasonló mondatokat, hogy “Én már nem be
szélek tótul, de a nagyszüleim egymás kö
zött még gyakran így beszélnek.” Vagy azt 
is tapasztalhatjuk, hogy a román nyelvű és 
származású embereket sokszor az “oláh” 
megnevezéssel illetik. Az esetek többségé
ben mindkét megnevezést - tót, illetve oláh - 
bántónak, sértőnek, szakmai kifejezéssel él
ve: pejoratívnak érezzük. De így volt-e ez 

* mindig? Egyértelműen nemmel felelhetünk.
A mai állapot és szóhasználat pontos meg

értéséhez azonban egy kis nyelvtörténeti 
visszatekintésre van szükségünk.

A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótá
ra (TESz) tanúsága szerint mindkét szónak 
vannak nyomai már az 1100-as évek első 
felében. A jelentésváltozások és a szárma
zással kapcsolatos fejtegetések felidézése 
hosszadalmas lenne, így csak a mai állapot
tal és jelentéssel kapcsolatos összefüggé
sekre szorítkozom.

Természetesen tudjuk, hogy ha valaki “tó
tul” beszél, akkor szlovákul szólal meg. Az is 
tapasztalható, hogy egyre inkább az utóbbi 
kifejezést - szlovák - használjuk, mert a ko
rábbi, va lam ikor kizárólagosan használt 
megnevezést ma sértőnek érzik nagyon so
kan. Történeti összefüggésekben arról van 
szó, hogy kezdetben minden szláv nyelv és 
népcsoport megnevezésére a “tót” szót al
kalmazták eleink. Később, am ikor egyre 
nyilvánvalóbbá vált szélesebb társadalmi 
keretekben is, hogy az egymáshoz sok te
kintetben hasonló szláv nyelvek nagyobb 
különbséget takarnak egyszerű dialektusbeli 
eltérésnél, az elnevezések is differenciálód
tak. így alakult ki mintegy 200 évvel ezelőtt, 
hogy a “tót” megnevezés egyértelműen a 
szlovákok megjelölésére és elnevezésére 
vonatkozott. A történelem viharai azonban a 
nyelvet sem hagyták érin te tlenü l, s ami 
hosszú időn át nélkülözött mindenféle bántó 
mellékjelentést, ma már elsősorban pejora
tív tartalmú szóként szerepel a nyelvhaszná
latunkban.

így van ez az “oláh” szavunkkal is. Ha né
hány századdal korábbi történelmi térképe

ket tanulmányozunk, akkor azt láthatjuk, 
hogy az Erdély alatti, a Kárpátok vonulatától 
délre eső részt a “vlach”-nak nevezett nép 
lakta. Vagy ebben a formában, vagy a töb
bes számú “vlachok” formában találkozha
tunk e népnévvel. Mivel a magyar nyelv fej
lődésének meghatározott szakaszában igen 
nehezen viselte a szókezdő helyzetben elő
forduló mássalhangzó-torlódást, igyekezett 
feloldani azt az idegen, más nyelvekből át
vett szavakban. így lett a “vlach”-ból oláh - 
hasonlóképpen, mint a latin scholá-ból osko
la, majd iskola -, s a szó többes számából - 
vlasi - az olasz népnév. Egyes nyelvészeti 
iskolák szerint a két nyelv - román és olasz - 
hasonlósága és a két nép elnevezése között 
közvetlen kapcsolat áll fenn: elképzelhető, 
hogy a mai románok ősei a Balkán-félsziget
ről, a mai Albánia környékéről vándoroltak 
északra, mai tartózkodási helyükre, s az el
nevezés gyökere és a két nyelv hasonlósá
ga is a Balkán-félszigetre utal vissza.

-g-i

Probocskai Erzsébet

LÁTOMÁS

Elmentél,
és el sem köszöntél.

A lábad nyoma kihűlt, 
a világ most nagyon fáj.

Szívem zakatol, 
átkokat dobál.

Szomjas űr lett az égbolton, 
fölszippantom az összes csillagot.

“Tűnj el fájdalmas látomás 
szarvascsillag hamis meséje 
otthonodba, a sosem-voltba, 

az éjbe."
*
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Ifjú sakkozóink sikere Nyíregyházán
Ahhoz képest, hogy hónapokkal ezelőtt még kétsé

ges volt az aszódi Sakk-kör fennmaradása, ifjú sak
kozóink rendkívül jól szerepeltek az évente augusz
tusban megrendezett, idei nyírségi sakktornán.

Gimnáziumunk három diákja: Tóth Péter, Repellik 
Balázs és Benyó Tamás a rangos nemzetközi ver
seny “B” csoportjában vállalták a küzdelmeket, s 
megszerezték a harmadik, negyedik és ötödik helye
zést (lásd az előbbi felsorolás sorrendjét).

Nem kis siker ez, hiszen a három diák mindössze 
két éve látogatja rendszeresen a sakk-kör edzéseit, 
ahol az alapozást e sorok írója, majd a további elmé
leti képzést Nagyajtai Gábor, csapatunk tehetséges 
első táblása végezte. Persze az edzői munkán túl 
kellett az ifik játékszeretete és lelkesedése is, ám 
mindez kevés lett volna a sikerhez.

A zömében nyugdíjasokból és diákokból álló csa
patunk szűkös anyagi körülményei épphogy lehetővé 
tették eddig is, hogy a csapat apraja-nagyja évente 
legalább egyszer nevezhessen egyéni tornára. A 
Pest megyei csapatbajnokság tavaszi idényében ál
modni sem mertünk arról, hogy az idén is utazhatunk 
Nyíregyházára, hiszen a csapatbajnokság utolsó for
dulóinak utazási költségeire már alig futotta a sakk
kör kasszájából.

A riasztó helyzetben végül akadt egy ember (ki 
más, mint Fóthy Laci bátyánk, a szakosztály vezető
je), aki körlevélben fordult a sakkot és sportot szerető 
helyi vállalkozókhoz: immár rajtuk múlik a Pest me
gyei bajnokságot vezető Aszódi Sakk-kör fennmara
dása. Hála néhány vállalkozó nagylelkűségének, a 
“gyorssegély” időben érkezett, s némi zökkenővel 
ugyan, de végig tudtuk játszani a bajnokságot. A csa

D C iw m ie & e J jx é d je lM tii n a p

Tisztelettel tájékoztatjuk Aszód város polgárait, 
hogy cégünk eleget téve a Minisztérium felhívásának 
is, környezetvédelmi napot szervez.

A rendezvény ideje 1997. szeptember 27. szombat, 
10-18 óra között. Helye a PYRUS-FÖLDGÉP Kör
nyezetvédő Szolgáltató Rt. I. sz. Veszélyes Hulladék 
Lerakótelepe (Aszód-Galgamácsai Nagyvölgy).

A környezetvédelmi nyílt nap megszervezésével 
kettős célt kívánunk szolgálni:
1. A helyi ill. szélesebb értelemben vett közönségnek 

- az írott és elektronikus sajtó nagyszámú jelenlét
ében - a korszerű környezetvédelem bemutatása a 
PYRUS Rt. tevékenységén keresztül. A szakszerű, 
biztonságos veszélyes hulladék ártalmatlanítás 
könnyed, közérthető formában történő ismerteté
se.

pat csupán fél ponttal maradt le a dobogóról (pech).
Mindeközben persze a csapat negyedik táblása, 

Homoki Gábor nemzetközi értékszámot szerzett, így 
már három FIDE-játékossal tudunk leülni a rövidesen 
kezdődő csapatbajnoki mérkőzésekre. S hogy ez 
egyáltalán lehetővé válik, abban jó néhányan segítet
tek minket.

Itt kell köszönetét mondanom a lelkes támogatók
nak, akiknek jelent valamit az aszódi sport léte. Kö
szönet a nagylelkű vállalkozóknak anyagi segítségü
kért, köszönet a helyőrségi klub vezetőségének, 
hogy biztosítják a helyiséget az edzésekre és az itt
honi csapatbajnoki küzdelmekre, köszönet a polgár- 
mester úrnak anyagi segítségéért és ajánló soraiért.

Úgy érezzük, hogy a három FIDE-sakkozónk és 
csapatunk doyenjei (akik Laci bátyánkkal az élen, ki 
tudja hányadszor élesztik újjá ezt a sakk-kört!), meg
felelő bázist jelentenek ahhoz, hogy az aszódi sakk
élet tovább folytatódjék, ahol tere nyílik az ifjúság ne
velésének is.

Minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni a sakko
zást, hiszen felmérések bizonyítják, hogy azok a 
gyermekek, akik rendszeresen sakkoznak, az iskolai 
tanulmányaikat is eredményesebben végzik.

A kedves szülők figyelmébe ajánlom a helyőrségi 
klubot, ahol minden kedden délután 4 órától tart 
edzést a sakkcsapat. Szívesen látjuk 4 és 6 óra kö
zött az alsó tagozatos diákokat is, akik ingyenes ok
tatás keretében ismerkedhetnek meg ezzel a páratla
nul szép szellemi játékkal.

Tóth Máté
csapatvezető és sakkoktató

2. A nyílt nap keretén belül kívánjuk átadni a társasá
gunk által életre hívott környezetvédelmi díjat. 
Tesszük mindezt a magyar oktatásért, a hagyo
mányteremtés szándékával.

A szakmai fórumok mellett színes programok is várják 
a látogatókat. Sörsátor, hőlégballonos bemutató, zene
kar, humoristák stb. A kulturális programok összeállítá
sában szívesen látjuk a Településről származó résztve
vőket, számítunk együttműködésükre. Őszintén remél
jük, hogy egy-egy kórus, néptáncegyüttes stb. fellépésé
vel Önök is hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez.

Ez úton tisztelettel meghívjuk Aszód és környéke 
minden érdeklődő lakosát rendezvényünkre és re
méljük, hogy jelenlétükkel megtisztelik a környezet- 
védelem ügyét és cégünket.

Az igazgatóság nevében tisztelettel:

PYRUS Rt.
Már György marketing igazgató
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AZ IGAZOLÁST ELFOGADOM
Aki hosszabb időre, netán egy egész évre elszegő

dik egy közösségbe - mint például a kollégista diák 
annak kötelező az orvosi igazolás bemutatása arról, 
hogy nincs fertőző betegsége, hogy egészséges, te
hát nincs egészségügyi akadálya annak, hogy közös
ségben tartózkodjék.

Az egyik igazoló lapon a következő szövegezést ol
vastam: “Egészséges közösségbe mehet.” Elgondol
kodtam ezen a mondaton. Nyelvtani szempontból 
semmi kifogás nem merülhet fel ellene. A tartalma, a 
jelentése pedig egyszerűen csodálatos.

Az orvos nagyon körültekintő volt, csak egészsé
ges közösségbe engedi az új kollégista diákot. Mert 
ugye más az, ha megállapítja a tanulóról, hogy 
egészséges, tehát közösségbe mehet, ebben az 
esetben a mondatban az egészséges szó után 
vesszőt kellett volna tennie. így: “Egészséges, közös
ségbe mehet.”

A vessző elhagyása teljesen megváltoztatta a mon

dat szerkezetét és értelmét. Az összetett mondatból 
egyszerű mondat lett, amelyben az “egészséges” szó 
a “közösség” jelzőjévé vált: “egészséges közösség".

Bevallom, nekem ez az igazolás így sokkal jobban 
tetszik, mert benne van, hogy az orvos félti a leendő 
kollégistát attól, hogy netán “fertőző” közösségbe ke
rül, és akkor mi lesz szegénnyel, még a végén beteg 
lesz. De benne van ebben a mondatban a jó kíván
ság is: egészséges közösség kell, amelyben az új di
ák otthont talál, biztonságot, szeretetet, barátokat 
kap, amely által épülhet testileg, lelkileg, szellemileg, 
ahol helye van a komoly munkának, rendnek éppen 
úgy, mint a játéknak és a derűnek.

Csak egészséges közösségben épülhet, alakulhat 
jól az ember személyisége, boldogsága.

Az orvos nem tévedett. Az igazolást elfogadom.

Kati néni
kollégiumvezető

r - \

KoUétyíumÁ/ „fyö\y<xkáhor”
Mi, az elsős kollégisták két nappal előbb érkeztünk meg új otthonunkba, mint a többiek. Várakozással 

teli szorongásaink gyorsan feloldódtak a kedves, barátságos fogadtatástól. Mikus Kati néni a kollégium 
vezetője és nyolc nagyobb kollégista fiú és lány vártak bennünket. Birtokba vettük szobáinkat, azután sor
ra következtek a programok. Megismertük a kollégium épületét, helyiségeit, sok-sok színes fotó segítsé
gével a hagyományokat, ünnepeket és a kollégiumi élet szép élményeit. Az idősebb diákok végigvezettek 
Aszódon, hogy pontos helyismeretünk legyen. Egy kollégistának jó tudni, hol van a posta, az orvosi ren
delő. Nagyon tetszett nekünk a Petőfi Múzeum, megnéztük a zsidó temetőt és az evangélikus gimnáziu
mot is. Megállapítottuk, hogy Aszód nagyon szép hely, és a fagyi is remek. Bizakodva nézünk az előttünk 
álló 4-5-6 (attól függően, ki melyik gimnáziumi osztályba jár).

A programok sorában a maszkabál, a teaház, a sok közös játék egyre szorosabbra fűztek bennünket. 
Úgy tűnt, hogy már nagyon régen ismerjük egymást és 
régóta jó barátságban vagyunk.

Az ébresztő, a közös reggeli, ebéd, vacsora, a vil
lanyoltás egyáltalán nem elviselhetetlen.
Ellentétben mindenféle hiedelmekkel, a 
kolesz élet nagyon “klassz” és a “kaja” is 
finom.

Megismerhettük a két nap során nevelő
inket is, akik kedvesek és segítőkészek 
voltak.

Köszönjük a nevelőknek és a felsőbb 
osztályos kollégistáknak ezt a két na
pot.

Nyerják Ildikó (9.A)
elsős kollégista



ASZÓDI TÜKÖR

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
szeptember hónapban, Aszód, Bag, Kartal, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckis- 
újfalu, Verseg körzetben:

szeptember 06-án 8 órától szeptember 08-án 8 óráig 

szeptember 13-án 8 órától szeptember 15-én 8 óráig 

szeptember 20-án 8 órától szeptember 22-én 8 óráig 

szeptember 27-én 8 órától szeptember 29-én 8 óráig

Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Baross u. 5., Tel.: 06-20-566 529 

Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth L. u. 62.,Tel.: 06-28-400 207 

Dr. Szőke Pál, Aszód, Kossuth L. u. 86., Tel.: 06-28-400 413 

Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth L. u. 51., Tel.: 06-28-400 062

HIRDESSEN
| AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

HIRDETÉSI DIJAK

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

{  Új tanfolyam!!!
A CD-COM BT. szeretettel várja régi és leendő 

új tanítványait szeptember második felében induló 
alap és haladó szintű tanfolyamára. Oktatás a 
Microsoft-WINDOWS 3.1 rendszer, a Word fór 
Windows 6.0 szövegszerkesztő, az Excel fór Win
dows táblázatszerkesztő tudnivalóit dolgozza fel a 
gyakorlatban. A tanfolyam vizsgával zárul, melyről 
tanúsítványt állítunk ki.

A tanítás helye a Városi Könyvtár, időpontjait az 
első összejövetel alkalmával egyeztetett rendszer
ben jelöljük ki.

A 60 órás tanfolyam díja: 17.000,-Ft. (Excel nél
kül 12.000,-Ft), ami tartalmazza az oktatási segéd
eszközök árát is. Részletfizetés lehetséges!

Régi tanítványainknak, valamint a számítógépet 
tőlünk vásárlóknak kedvezményt biztosítunk!

Jelentkezés az Aszód, Kossuth L. u. 66. sz. 
alatti papírboltban (tel.: 400-893), vagy a 06-20- 

262 985-ös telefonszámon.

3 szoba összkomfortos, telefonos, kertes ház ga
rázzsal 7 millióért eladó. Érd.: özv. Rácz Ferencné, 
2170 Aszód, Városrét u. 6.______________________

Arany és fekete színű spániel kiskutyák 8.000 forin
tért eladók. Cím: Kovács Ferenc, Aszód, Rákóczi u. 
36

Svéd ülőpárnás ultramodern szekrénysor eladó! 
Aszód, Petőfi u. 2._____________________________

Aszód központjában, parkosított lakóudvarban lévő 
társasházban, azonnal beköltözhető kétszobás lakás 
eladó. Földszinti, 54 négyzetméteres, gázfűtéses, te
lefonos, vízórás. Érd.: 06-28-400 879, 06-20-262 985

L a p zá rta :  
s z e p te m b e r 20 .

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. 72. Pf. 13, Tel.: 400-606


