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A S Z Ó D , S  A  V Á R O S
Gyermekkorom egyik nagy élménye volt, amikor az 
aszódi Papföldeken ásatások folytak. Mi, ott 
''dolgozó" iskolásgyermekek nemcsak a földmunkára, 
a kiásott leletekre figyeltünk, hanem arra is, 
amit a leletek kapcsán a muzeológusok beszélget
tek. Amikor azt hallottam tőlük, hogy Aszód egy 
"kőkorszaki metropolisz" volt, mint iskolásgyer
meknek, megindult a fantáziám. Láttam magam előtt 
az akkori Aszódot, megpróbáltam érezni a jelentő
ségét .

Néhány évvel később, 1966 után, amikor Aszód, 
mint járási székhely megszűnt, tapasztaltam a te
lepüléshálózat fejlesztés "áldásait". Szinte re
ménytelen volt azokra a gyermekkori látomásokra 
akár vissza is gondolni. Lehangolóbbá tette a ké
pet az is, hogy a két szomszédos város: Hatvan és 
Gödöllő fejlődése a környezetünkben lévő telepü
lések rovására történt. Ráadásul Aszód központi 
szerepe a Galga völgyében nem szűnt meg, de annak 
színvonalasan, korszerűen lehetetlen volt eleget 
tennie. Ez azután nemcsak a helyiek, hanem a 
környékbeliek szemében is reménytelenné tette 
Aszód jövőjét, sorsát.

Ennek ellenére, ezekben az években igen jelentős 
közműves!tési munka folyt Aszódon, ami az alapja 
mindenféle tevékenységnek: iparnak, oktatásnak, 
egészségügynek, illetve a lakossági közérzetnek.

Miután ezek a feladatok elkészültek, megkezdődött 
Aszódon egy szisztematikus, intézmény fejlesztő 
munka (szakközépiskola, általános iskola, egész
ségügyi intézmények stb.).

Időközben lényegesen megváltozott a településhá
lózat minősítése, engedett merevségéből, liberá- 
lisabban kezelte azokat a térségi ellátó kapcso
latokat, amik lényegsebben működtek a települések 
között. Ezeket felismerve felkértük a Magyar Tu
dományos Akadémia Regionális Településkutató In
tézetét, mérje fel Aszód helyzetét abból a szem
pontból, hogyan tudja ma szolgálni a környező te

lepüléseket, és vázoljon fel lehetőségeket a to
vábbi fejlődéshez.

1987-ben kíméletlen objektivitással átvilágítot
ták, felmérték Aszódot. A megállapítások mégsem 
voltak lehangolóak. Az derült ki, hogy Aszód 
írott szerepénél lényegesen többet fordít a kö
zépfokú intézmények (melyek á térség lakóit is 
szolgálják) fejlesztésére, bár nem eleget arra 
sem. Ezt viszont a helyi lakossági közérzetet ja
vító munkálatok rovására lehetett megtenni. Még
is, a számszerű adatok azt igazolták, hogy intéz
ményeinket és infrastruktúránkat tekintve városi 
szi.ntű Aszód ellátottsága. Ami egyben azt is je
lenti, hogy ha konkrét városokhoz hasonlítjuk 
Aszódot, akkor szembeötlőek a hiányosságok. Még
is, az alap mára megvan, s ezen tovább lehet épí
teni városságunkat.

Ma már nem jelent különleges költségvetési jutta
tást az egyes településnek, ha város, de hátrányt 
sem. Ez azt jelenti, hogy a környezete és a hiva
talos településpolitika elismeri azt a funkciót, 
amit az adott település betölt. Aszód betölti 
azokat az ellátó funkciókat a Galga mentén, amit 
a városnak be kell tölteni. Az emberek tudják, 
hogy az igazi "városépítő" munka akkor kezdődik, 
amikor a cím már megvan, és a lakosság lélekben 
is azonosul vele, és lelkében is városnak akarja 
tudni Aszódot.

A városi cím odaítéléséért már lassan több, mint 
3 éve megkezdődött a munka. Nem könnyű dolog. Va
lós számításunk és megérzésem szerint még 2 évre 
szükségünk van, hogy a település arculata köze
lítsen ahhoz a normához, ami a városoknál elvár
ható. Most ez a munka folyik Aszódon. Mégis, 
1990. június 30-án benyújtottuk azt a pályázatot, 
aminek alapján hivatalosan minősítik Aszód tele
pülés rangját. . .

Bagyin József 
tanácselnök
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BARÁTI KAPCSOLATOK

Az evangélikus gyülekezet testvéri kapcsolatban van a Hel
sinki Dómtemplomi gyülekezettel. Ez a kapcsolat eddig csak 
felnőttek találkozására adott lehetőséget. Idén augusztus 
elején azonban gyülekezetünk ifjúsága a testvérgyülekezet 
ifjúságát láthatta vendégül, itt Aszódon.
Autóbusszal indult a hosszú útra Olli Hallikainen ifjúsági 
lelkész, Minna Törrönen diakonissza és Petri Oittinen egy
házi elöljáró vezetésével 15 fiú és leány. Helsinkiből ha
jóval keltek át Lengyelországba, majd onnan szárazföldön 
utaztak Aszódig. Fiataljaink Losoncig mentek eléjük. 
Családoknál kaptak ellátást és szállást. Fiataljainkkal 
együtt voltak az istentiszteleten, ahol lelkészük prédikált 
finnül, majd vasárnap délután a Bredában ifjúsági délutánt 
tartottak, ahol ének, játék, szalonna- és kolbászsütés, 
kocsikázás Matejcsok Dániel lovaskocsijával jelentették a 
nagy élményt vendégeinknek és egyben a velük való összeba- 
rátkozást is. Amikor a Balatonra, a Mátrába és Egerbe, Esz
tergomba és Visegrádra utaztak, a lepencei strandon már 
igazi barátként voltak együtt. Voltak, akik elkísérték ven
dégüket Budapestre is.

A búcsúest a lelkészlak udvarában volt. Igazi ifjúsági "bu
lit" tartottak a fiatalok. Játék, tánc, tánctanulás, ének
tanulás, vidám vetélkedés után következett a búcsú, amely 
jelezte, ahol barátok vannak együtt, ott nagyon gyorsan 
száll az idő.
Egy hét elteltével indultak újra Finnország felé. Még meg
álltak a Hungaroringen, ahol éppen megkezdték köreiket a 
leggyorsabb autósok, s az NSZK-n átutazva végül hajóval 
tértek vissza Helsinkibe.

A személyes találkozáson és barátságkötésen túl igen tanul
ságos találkozás volt ez a finn fiatalokkal, ami nyilván az 
aszódi fiatalok számára értékes.
Először is elmondták a finn fiatalok, hogy az útiköltséget 
nem a szüleiktől kapták. Azt munkával keresték meg. Kulcso
kat csomagoltak a télen bérmunkában. Mások karácsonyi vá
sárt rendeztek, léggömböt árultak a szabadtéri ünnepeken, 
elvállaltak minden munkát a gyülekezetben. így jött össze a 
keresetükből a magyarországi út útiköltsége.
Másodszor biztatást kaptak fiataljaink: érdemes nyelveket 
tanulni. A nyelvtanulás csodálatos híd egymástól távol élő, 
más nyelvet beszélő emberek között! A hozzánk érkezett 15 
fiatal a finnen kívül beszélt még egy nyelvet (angol, ke
vésbé német). Még az orosz nyelvnek is hasznát vette az 
egyik leány, mert a hozzá beosztott finn leány angolul tu
dott, a vendéglátó németet tanul, de mindketten megértették 
egymást oroszul.
Harmadszor pedig fiataljaink lehetőséget kaptak a viszont- 
látogatásra. A meghívás Helsinkibe szól. Az útiköltséget 
kell az utazni készülőknek előteremteniük. Az ottani kiadá
sokat barátaik fedezik a szállással, élelemmel és a kirán

dulásokkal együtt. így remény van arra, hogy jövő nyáron 
egy hétre az aszódi evangélikus ifjak baráti látogatásra 
Helsinkibe utazzanak - valószínűleg repülőgéppel.

A búcsúzáskor helsinki barátaink átadták ajándékaikat, hogy 
maradjon nyoma annak, hogy közöttünk voltak. A kedves aján
déktárgyak között itt maradt egy fontos ajándék: egy lehe
tőség. Nyaranta a dómtemplomi gyülekezet szívesen látna egy 
aszódi fiatalt legalább 2 hónapos tanulmányútra Helsinkibe. 
Ott tanulmányozná a gyülekezet életét, gyakorolhatná a 
nyelvtudását. 5 mindezt az ottani gyülekezet vendégeként és 
költségén. Reméljük, hogy a gyülekezet vezetőivel történő 
legközelebbi találkozón ezt részleteiben is meg tudjuk be
szélni.

Bízunk abban, hogy ennek a testvérgyülekezeti kapcsolatnak 
a tényleges gyümölcse fiataljaink életében érik be majd 
igazán!

Detre János 
evangélikus lelkész

A XXI. századi kihívásnak 
megfelelő oktatás Aszódon

Únos-untalan halljuk a tévéből, a rádióból, tapasztaljuk a 
a saját bőrünkön, hogy Európában csak úgy állnak velünk 
- magyarokkal - szóba, ha mi kezdeményezzük a beszélgetést. 
Beszélgetni ott viszont csak világnyelven lehet!
Az elmúlt tanév végén az aszódi gimnázium szülői munkakö
zössége megfogalmazott egy felhívást a hasonló tanintézetek 
szülőközösségeinek, hogy mondjanak véleményt a középiskolai 
oktatásról. Kezdeményeztük az orosz nyelv helyett más vi
lágnyelvek tanítását. Kérésünkre a gimnázium igazgatója és 
tantestülete úgy döntött, hogy már a harmadikos tanulók is 
franciául, angolul és németül tanulhatnak ebben a tanévben.

Büszkeséggel tölthet el minden aszódi polgárt a legkorsze
rűbb rendszerű francia nyelvoktatás bevezetése a gimnázium
ban. Az ország számos településéről ide érkező diá^ öt év 
alatt tökéletesen megtanulhatnak egy szép világnyelvet, s 
remélhetőleg szétviszik Aszód jó hírét az országban. A két- 
tannyelvű osztály tanulói franciául fognak üt tantárgyat 
tanulni, többek között a matematikát és a fizikát. Ezeket a 
tudományokat még magyarul is nehéz a nebulók fejébe tölte
ni, így elképzelhető, milyen nehéz feladat vár tanárra és 
diákra egyaránt.

Az ilyen oktatási formához nagyon sok anyagi feltételt kell 
biztosítani. Mindenekelőtt lakást az idetelepült francia- 
országi lektornak és a francia szakos tanároknak. Ezt a 
község vezetőinek és a Honvédség helyi parancsnokainak se- 
ítségével a gimnázium igazgatója rendezni tudta a nyáron, 
nzetlen fáradozásukat nagyon köszönjük.

A következő években várhatóan 120-150 kollégistára kell 
számítani. Ennyi tanuló fogadására, elhelyezésére a jelen
legi kollégium nem elegendő. A leendő önkormányzat egyik 
legfontosabb feladata kell, hogy legyen a kollégium ügyének 
megoldása.

De ez már egy másik újságcikk témája.

Péter Sándor, 
két gimnazista gyermek édesapja
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ASZÓDIAK ÍRJÁK

MIÉRT TEKINTEM SZÍVÜGYEMNEK A VOLT ZSIDÚ TEMETŐ ÉS A SCHOSSBERGER-MAUZÓLEUM MEGMENTÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, EMLÉKHELLYÉ TÉTELÉT?

A zsidó vallás közösségi épületeinek majd mindegyike megta
lálható volt Aszódon. Ez természetes is, hiszen az 1820-as 
országos összeírás tanúsága szerint településünk akkori la
kosságának 1/5-e zsidó vallásé volt. Jelenlétük nagyban 
hozzájárult mind gazdasági fölvirágzásához, mind városiaso
dásához egészen a II. világháborúig.

Állt egy ún. Ú Zsinagóga a Korén közben, amit az 1920-as 
évek környékén bontottak le. E munkának egy, a nevében is 
Új Zsinagóga építése adott értelmet. Ez a magyarországi 
szecesszió egyik gyöngyszemének tartott épület - Román Mik
lós alkotása - a Petőfi utcában állt, míg 1950-ben az akko
ri vezetés szanálásra nem ítélte.

Igaz, szenvedett károkat a II. világháborúban, de sem sta
tikai, sem szerkezeti szempontból nem volt indokolt megsem
misítése. (Várom a "bontóbrigád" inkognitójának fölfedé
sét! Nem vádolok, nem számonkérek, - ezt akkor sem tenném, 
ha mód kínálkozna rá! - egyszerűen fényt szeretnék, nyitott 
vitát, a feszültségek föloldását!) Szemléletem az effajta

emlékművet szétverték, a sírköveket megrongálták, elhord
ták. A temetőt a zsidó vallás többféleképpen is nevezi. 
Álljon itt kontrasztként, a pusztítás mementójaként minde
gyik: az örök ház, a sírok háza, az élet háza, minden élő 
gyülekezőhelye.

rombolást nem tekinti jövőbelátó, felelős gondolkodásnak! 
Álljon itt egy idézet a Magyarországi zsinagógák című könyv 
bevezetőjéből meglátásomat alátámasztandó: ..."Másutt - té
vesen - úgy ítélték meg, hogy a zsinagógák kizárólag a volt 
zsidó közösség kultikus épületei, és ezért mások számára 
érdektelenek. Nem ismerték fel az épületek hely- és kultúr
történeti jelentőségét. Mivel megőrzésük feltételei hiá
nyoztak, lebontásukat szorgalmazták. így bontották le a 
korszerű szerkezetekkel, igényes iparosmunkával berendezett 
zsinagógákat Eger, Aszód, ..., stb. városokban."

Az Új Zsinagóga mellett működött a zsidó elemi, a héder - 
ma bölcsőde. Ezenkívül létezett egy rituális fürdő is, a 
mikve. (Keresem azt az embert, aki tudja, hogy hol.)
A temetőbe a múlt század elejétől temetkeztek az 1930-as 
évekig. Az ezt a temetőt megelőző temető helye egyelőre nem 
ismert, elképzelhető, hogy a mostani rátelepült elődjére. 
Sajnálatos módon az 1. sz. Általános Iskola építésekor a 
temető újabb keletű részét exhumálták. (Miért kellett azt 
az iskolát pont a temetőre tervezni? Várom az illetékesek 
válaszát!) A temető régebbi felét dzsungellé alakította a 
természet - a mi jóváhagyásunkkal.

A mauzóleum vörösrézkupolás, szecessziós stílusú épület, a 
század első harmadában készült. Kupoláját belülről égboltot 
stilizáló mozaikkép díszítette. Az égbolt a zsidó vallási 
jelképek sorában a világ teremtésének szimbólumát testesíti 
meg. Kriptájában 12 ember porhüvelyének szántak külön nyu
galmat. Az 1994-es tragikus események után kifosztották, a 
70-es évek közepén fölgyújtották, azóta folyamatosan gya- 
lázzák. Az exhumálást követően emelt jelképes tömegsír-

Már csak a temető az egyetlen megmaradt emléke ennek a val
lásnak, kultúrának, nekünk aszódiaknak, aszódi embereknek. 
Ne hagyjuk elpusztulni!

Az Aszódi Nagyközségi Tanács IFJÚSÁGÉRT pályázata útján 
vállaltam és kaptam meg a temető megmentésének irányítását. 
Munkámat a Magyarországi Izraeliták Országos Képviselete is 
támogatja. A terv részletes ismertetésére engedelmükkel nem 
térek ki, csupán egy leegyszerűsített resümével szolgálok, 
a helyszűke miatt. Elképzelésem két részre tagolja a munka 
menetét. Az első a temető elburjánzott cserjéinek, fáinak 
eltávolítását, a sírkövek megtisztítását, a zsidó hitélet
nek megfelelő helyreállítását, esetleg örökzöldek ültetését 
célozza meg. A második a mauzóleum teljes, szakszerű res
taurálását, az emlékmű újbóli fölállítását, a tégla-, il
letve kőkerítés fölépítését teszi céljává.

Kezdetben azok segítségét kérem, akik a dzsungelirtásra 
vállalkoznak, a későbbiekben bármilyen segítséget örömmel 
veszek. Legyen az egy bíztató mosoly, a munkával kapcsola
tos ötlet, eredeti fénykép, egyéb dokumentum, történet, tu- 
jacsemete, szaktudás (művészeti, hitéletbeli), fölajánlott 
szakmunka (ács, kőműves, kőfaragó, lakatos, bádogos, burko
ló stb.), kapcsolat, pénz. Számlaszám: OTP Aszódi Fiók 
772-143. Műv. Egyesület.

Bizalmuk és segítségük elnyerésében reménykedve, jobbító 
kritikájukat várva:

Asztalos Tamás
(Petőfi Múzeum)
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Hogyan válasszunk?
1990. szeptember 30-án reggel 6.00 órakor kinyitnak a sza
vazó körök, megkezdődik az önkormányzati választás.

Az Aszódon lévő szavazó körök
- Idősek Napköziotthona a Lakótelepen (Falujárók útja)
- II. sz. Általános Iskola (Rákóczi út)
- Petőfi Sándor Gimnázium (Hatvani u. 4.)
- Művelődési Ház (Kossuth L. u. 72.)
- Idősek Napköziotthona (Petőfi S. u.)
- I. sz. Úvoda (Benedek u.) 
alatt találhatók.
Erről minden állampolgár az ún. "kopogtatócédulán" értesí
tést kapott. Ezzel vagy a személyi igazolvánnyal lehet iga
zolni a választójogosultságot.

ASZÓD ÖNKORMÁNYZAT

BAGYIN 3ÓZSEF - FÜGGETLEN
43 éves, vízépítő üzemmérnök, tanácselnök.

Programom alapgondolata Aszód városi rangjának elérése, 
amelyhez a feladatok sokaságát kell elvégezni. (Lásd: Aszód 
s a város!)

Programom:

- Minden rendszerezés nélkül jelenleg legfontosabb az in
tézményeink működtetésének, valamint a lakosság ellátásá
nak a biztosítása.

- Az egészségügyi intézmények fenntartása és a Rendelőinté
zet kismértékű bővítése

- A bölcsőde, az óvodák megfelelő színvonalúak, fenntartá
suk a feladat.

- Az iskolák kiépítettsége megfelel a gyermeklétszámnak, de 
a Rákóczi úti iskolában tornaterem építése szükséges.

- A gimnáziumban a kéttannyelvű oktatás meghonosítása és 
annak megfelelő színvonalra emelése a fő feladat.

- Érdemes megfontolni a szakmunkásképzést a Fiúnevelő Inté
zetben.

- Az idősekkel való foglalkozás intézményeit - Idősek Klub
ja, Szociális Foglalkoztató, Gondozási Központ - szüksé
ges működtetni, mert az idősek között magas az egyedülál
lók aránya.

- Az infrastruktúra fejlesztése során a vízellátás javítá- 
sa fontos. Ehhez egy jól működő, önálló vízművállalat 
kell.
Az aszódi helyzet javítását egy nagyobb méretű víztorony 
biztosíthatja.
A szennyvízhálózat fejlesztése társulati formában foly
tatható tovább.

- A telefonhálózat fejlesztése - a telített központ miatt - 
csak egy új központ szerelése után valósítható meg, vár
hatóan 1992-től.

- A gázvezeték Aszódra a következő években bevezetésre ke
rül , s a községi hálózat építése társulati úton lehetsé
ges.

- A kereskedelem fejlesztésére - a magánerő bevonásával - 
számítani lehet.

- Nagyon sok szociális bérlakás van Aszódon (mintegy 400 
db).^ Ezek fenntartása igen nehéz már most is. Megfonto
landó a lakások értékesítése.

A szavazáskor minden állampolgár 2 szavazólapot kap. Az 
egyiken a polgármestert lehet megválasztani. Ezen 3 jelölt 
neve lesz, közülük egyet kell kiválasztani és a neve mellé 
egy "X" jelet tenni.

A másik szavazólapon 29 név található, akik mint képviselő- 
jelöltek szerepelnek. Közülük 13 főt kell kiválasztani úgy, 
hogy neveik után "X" jelet tesznek.
Ha az állampolgár 13 vagy ennél kevesebb képviselőt jelöl a 
szavazólapon, a szavazás érvényes.
Érvénytelen a szavazás, ha 13-nál több név kerül megjelö
lésre.

POLGÁRMESTERJELÖLTJEI

- A meglévő munkahelyek száma - sajnos - egyre csökken. 
Ezért feltétlenül ipart célszerű telepíteni az október 
közepéig megszűnő szovjet laktanyába.

- Növelni szükséges a közhasznú munkahelyek számát Aszó
don. A termelő és szolgáltató vállalkozások telepítését 
az önkormányzatnak segíteni, támogatni kell, hiszen ezek 
munkahelyeket, megélhetést és az ellátás javítását szol
gálják Aszódon.

- Igen súlyos gond a környezetvédelem és a köztisztaság 
helyzete. Ezen javítani kell. Korszerűsíteni szükséges - 
és ehhez állami támogatás nélkülözhetetlen - a szemétle
rakó telepet, s a szemétszállítást. A település főutcájá
nak a kialakítása megkezdődött, ezt folytatni kell, fo
lyamatos tisztántartását pedig gépesíteni.

- Szükséges a közösségek támogatása is az önkormányzatok 
részéről. Az egyházak, a pártok, a sport-, horgász-, tűz
oltó egyesületek és más közösségek élete igen-igen megha
tározó Aszód jövőjében. Ez nagyon sok embert érint, és 
ami jó az aszódi embereknek, az jó Aszódnak is.

Ezt a gondolatvilágot szeretném az önkormányzati testület
tel közösen szolgálni Aszód és polgárainak érdekében.

PÉNZES FERENCNÉ - MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

52 éves vagyok, két felnőtt korú gyermek édesanyja. 
Végzettségem gépésztechnikus, Aszódon egy kisszövetkezetnél 
minőségi ellenőrként dolgozom.
1964 óta lakom Aszódon.
Azon szeretnék munkálkodni a helyi önkormányzatban, hogy 
Aszód arculata, szelleme, gazdasági helyzete méltó legyen 
korábbi múltjához, és teljes egészében a helyben lakók ér
dekeit szolgálja.
Meggyőződésem, ha sokan akarjuk és összefogunk, akkor ez 
megvalósulhat!

TOLMÁCSI MIKLÓS - FÜGGETLEN
43 éves vagyok, Aszódon születtem, itt is élek. Foglalkozá
som ágazatvezető, képzettségem gépésztechnikus.
Nős vagyok, három gyermekem van. Világnézetemet tekintve 
pártnak nem voltam tagja, vallásos vagyok és gyermekeimet 
is ebben a szellemben nevelem.
Eddigi közéleti tevékenységem legfőképpen Aszód sportjával 
kapcsolatos: ügyvezető elnök voltam. Jelenleg a Római Kato
likus Egyház gondnoka vagyok.

Programom:
A köz szolgálatát szeretném vagy polgármesterként vagy kép
viselőként ellátni. Szeretném visszaadni Aszód régi rang
ját, melyet a vidék központjaként betöltött.
Minden erőmmel a község előbbrejutásán kívánok dolgozni. 
Jelöltségemet az aszódi.katolikus hívek támogatják.
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ASZÓD ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJELÖLTEK

A partok, csoportok, illetve az általuk támogatott jelöltek 
programját ABC sorrendben közöljük.
Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy figyelmesen olvassák el a 
választással kapcsolatos tájékoztatónkat (Hogyan vá
lasszunk?), és minél nagyobb számban vegyen részt a válasz
táson.

FÜGGETLEN JELÖLTEK
Az önkormányzati választásokon az Aszódon működő pártok je
löltjei mellett jelentős azoknak a jelölteknek a száma, 
akik a közéletben elsősorban ASZÚD jövőjét, felemelkedését 
kívánják szolgálni. Ök a független jelöltek.
Munkájukat Aszód Barátainak Köre támogatja.

BALATONI LA30SNÉ

40 éves, SZTK ügyintéző és munkaügyi előadó a Költségvetési 
üzemben.
Végzettsége: közgazdasági szakközépiskola.
1968 óta él Aszódon.
Megválasztása esetén legfontosabb feladatnak tartja a fia
talok lakáshelyzetének megoldását, szolgálni kívánja a köz
ség lakosságának érdekeit.

BALOGH JÁNOSNÉ (sz. Babinyecz Erzsébet)

44 éves. Tősgyökeres aszódi lakos, az I. sz. Úvoda vezető 
óvónője. A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének tag
ja.
Aszód érdekét, az óvodák, iskolák, egészségügyi intézmé
nyek ,•szociális és művelődési létesítmények működését támo
gatja . Céljai között szerepel az idősek napköziotthonának 
szintentartása.

DR. BODÖ ZSOLT

45 éves, belgyógyász szakorvos, a Szakorvosi Rendelőintézet 
igazgató főorvosa.
Az önkormányzat tagjaként a helyi egészségügyi ellátás 
korszerűbb formáinak megvalósítására törekszik. Támogatja a 
"családi orvosi hálózat" kiépítését, a szociális támogatá
sok kiterjesztését, az ellenőrző-szűrő vizsgálatok minden 
korosztályra ható alkalmazását, s a betegségmegelőző tevé
kenységgel az állampolgárok egészségének megőrzését. Munká
jához igényli a falu lakosságával, az egyházközségekkel és 
a Vöröskereszttel való együttműködést.

GERLAI PÁL

42 éves. 1973 óta él Aszódon, a GAVIT főmérnöke.
1974-ben részt vett a Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet 
megalakításában. Szervezője az aszódi Evangélikus Egyház- 
község 42 tagú énekkarának.
Szívügye Aszód község felemelkedése, a közművesítés, az 
épített értékek védelme, valamint az evangélikus hívők ér
dekeinek képviselete.

HAVASI 3 . ZOLTÁNNÉ

38 éves, pedagógus, gyermekkora óta Aszódon él.  ̂
Végzettsége alapján a jövő nemzedékének nevelésével kíván 
hozzájárulni a - nehezedő gazdasági körülmények között is - 
a meglévő lehetőségek jobb kihasználásához.

KOVÁCS DEZSŐ

52 éves, a II. sz. Általános Iskola igazgatója.
1967 óta él Aszódon.

Pogramjában, célkitűzéseiben
- a község út- és járdahelyzetének, vízellátásának javítása
- Aszód gázvezetékhálózatba való bekapcsolása
- ABC áruház létesítése
- egy megfelelőbb ravatalozó építése

- a II. sz. Általános Iskola részére tornaterem építése
- a telefonhálózat fejlesztése 
szerepel.

NAGY GÉZA

45 éves. 1969 óta él Aszódon, a Fiúnevelő Intézet gazdasági 
igazgatója.

Az új önkormányzatot, mint " v á l l a l k o z ó "  testü
letet képzeli el, ahol - szakbizottságok segítségével - a 
lakosság bizalmát éivező, megválasztott, szakértő képvise
lők - tevékenykednek Aszód és polgárainak jövőjéért.
Úgy véli, a szakbizottságok közé feltétlenül beleillene egy 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLLALKOZÁSI IRODA is.

MASZNYIK JÓZSEF 

55 éves. Vállalkozó.
Programja, célja a magánvállalkozók érdekeinek képviselete.

PACIÉRT KÁROLY

51 éves. Osztályvezető.
Aszódi lakosként a település fejlesztése, a környezet ala
kítása a szívügye. Tanítónő felesége révén az aszódi okta
tásügyet alaposan ismerve, annak fejlesztését szorgalmazza. 
Aszód centrumszerepéből adódó lehetőségek kihasználását kí
vánja elősegíteni, ezzel az aszódiak életkörülményeit ja
vítani.

REMENÁR JÓZSEF

44 éves. Bedolgozó vállalkozó.
A bedolgozók, kisiparosok, vállalkozók érdekeit kívánja 
képviselni megválasztása esetén.

STÜNDL GÁBOR

57 éves. Tanár, megyei szaktanácsadó.
Fontosnak tartja, hogy az emberek visszakapják hitüket a 
szavak és tettek őszinteségében. Mindezek alapját a gyere
kek erkölcsi nevelésében látja, ezért elsősorban Aszód ok- 
tatásügyének a megerősítéséért kíván tevékenykedni, amely
hez az oktatási intézmények és a szülői ház kapcsolatának, 
a szülők és a pedagógusok együttműködésének elmélyítését 
tartja indokoltnak.

SZABÓ JÓZSEFNÉ (Szabó Katalin)

45 éves, személyzeti és oktatási előadó az Ipari Műszer- 
gyárban.
Társadalombiztosítási, szociális területen vállalna szíve
sen feladatot, célja az embereken való segítés, a községben 
élő rászorultak helyzetének javítása.

SZENORÁCZKI FERENC

43 éves. Lakatos, az Ipari Műszergyár dolgozója.
A munkások, a bérből, fizetésből élők érdekeit kívánja fel
vállalni. Az önvédelmi csoport vezetőjeként a közbiztonság 
helyzetét kívánja javítani a nagyközségben.

SZTÁN ISTVÁN

42 éves. Honvéd alezredes, helyőrségparancsnok.
Társadalmi munkájával eddig is hozzájárult a község fej
lesztéséhez. Elhatározása szerint szeretné elmélyíteni a 
helyőrségben élő aktív és nyugállományú, a hivatásos és 
polgári állományú tagjainak és családjainak részvételét 
Aszód közéletében. Segíteni kívánja a település sportéleté
nek és közművelődésének a fejlődését.

VESELITS KÁLMÁN

47 éves. Vállalkozó.
Kiemelt feladatnak tartja az önkormányzati vagyonnal való 
racionális gazdálkodást.
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Tervezi emellett vállalkozási, manager iroda létrehozását, 
amely kezeli a község vagyonát, szervezi az önkormányzat 
vállalkozásait.
Javasolja a Költségvetési üzemet közszolgáltatást végző, de 
nyereséget hozó üzemmé szervezni, esetleg részleges priva
tizálással.
Az eladásra vagy bérbe adott községi vagyont pályázat út
ján értékesíteni (üzlethelyiség, épület). Így biztosítható 
a piac szerepe.
Szintén kiemelt feladatként kezelné az önkormányzati testü
letben Aszód kis- és nagykereskedelmi központtá való fejlő
dését.

PÁRTOK ÁLTAL TÁMOGATOTT FÜGGETLEN JELÖLTEK
KONCZ ISTVÁN

37 éves. Tősgyökeres aszódi lakos. Gimnáziumi tanár, népne
velő.
Elsősorban - végzettségének megfelelően - az oktató-nevelő 
munka és a közművelődés területén szeretne segíteni. Sza
badidős formák kidolgozása.
Részt vállalna Aszód köztisztaságának vízellátásának, ke
reskedelmi ellátottság hiányának megoldásában. Jelöltségét 
az MDF és az MSZP is támogatja.
TOLMÁCSI MIKLÚS

43 éves. Tősgyökeres aszódi lakos.
Programja: A köz szolgálatát szeretné vagy polgármesterként 
vagy képviselőként ellátni.
Célja, hogy Aszód visszakapja régi rangját, melyet a vidék 
központjaként korábban betöltött. Minden erejével a község 
előbbre jutásáért kíván dolgozni.
Jelöltségét az aszódi katolikus hívek és a helyi MDF is tá
mogatja.

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
KEDVES ASZÓDI POLGÁRTÁRSAK!

Megalakult Aszódon is 1990. szeptember 4-én a Független 
Kisgazda - Földmunkás és Polgári Párt.

A párt meghatározásából már körvonalazódik országos prog
ramja, így e tervezet részese, élvezője lehet Aszód lakos
sága is.
A Független Kisgazdapárt olyan történelmi, nemzeti párt, 
amely a nemzeti sajátosságok, a kultúra és a nemzeti füg
getlenség értékeit, valamint az emberi és polgárjogi sza
badságjogok teljeskörű érvényesülését, a polgári demokrácia 
értékeit, az Európához való felzárkózást, a polgárosodás 
felgyorsulását egyaránt fontosnak tartja. A Kisgazdapárt a 
keresztény értékrend alapján áll. Minél több emberrel sze
retnénk megismertetni és elfogadtatni ez értékrend nélkü
lözhetetlenségét, fontosságát. A teljes értékű, kiegyensú
lyozott, igazságos és alkotóképes emberi élet egyik sarkkö
ve ez erkölcsi etikai normák beépítése mindennapi életünk
be.
A párt programja a magántulajdon elsődlegességén alapuló 
szociális piacgazdaság, továbbá a vállalkozói szabadság. 
Nagyon sok embert, családot érintenek az ipari, mezőgazda- 
sági, kereskedelmi, szellemi vállalkozások lehetőségei,
- amely egyéni boldogulásuk alapja - a lakosság valós igé
nyeinek, szükségleteinek mind magasabb színvonalú kielégí
tése céljából.
A Kisgazdapárt egyúttal - hűen tradícióihoz, történelmi 
gyökereihez - a magyar vidék, a magyar falu, a magántulaj
donra épülő magyar mezőgazdaság, a magyar parasztság párt
ja. A szövetkezeti mozgalom bevált, életképes formáit meg
tartva és kiegészítve a korábban jól működő Hangya Szövet
kezeti Mozgalom beindításával szeretnénk lehetőséget adni 
a nagyobb tömegű termények közös feldolgozásához, értékesí
téséhez. A magántulajdon és az erre épülő szövetkezeti moz
galomnak csodálatos, virágzó formái vannak Európában, ame
lyeknek gazdaságossági mutatói messze fölülmúlják a magyar 
szövetkezeti eredmények jelentős hányadát.
A tulajdonjog visszaállításánál az országgyűlés határozata 
alapján a törvényesség keretei között szeretnénk besegíteni 
az igazságos rendezésben minden érintett személynek, csa
ládnak.
A magyar vidék és falu életének megszervezésénél, figyelem
be véve a helyi sajátosságokat, jól bevált, szemléletes 
példát nyújtanak Dánia, Svédország, Ausztria falvai, leg
alábbis egy-egy részterületen.

A települések demokratikusan megválasztott önkormányzatai, 
felelős gazdái legyenek a falvaknak, községeknek, azok ha
tárának; az egyre fontosabb környezetvédelemnek, a hagyo
mányoknak, a mind többirányú és magasabb színvonalú lakos
sági ellátásnak, hogy mindenki otthon érezze magát falujá
ban, városában, tehát ott, ahol ő és családja él. Azok az 
egyéni vagy csoportos elképzelések, amelyek a közösséget 
szolgálják, zöld utat kell, hogy kapjanak. A valóban igé
nyes ember életvitelében, munkájában tükröződik a tenniaka- 
rás, hogy célját elérje.
E rövid és nagyon kivonatos ismertetőben nem tudtuk össze
foglalni mindazt, amit az aszódi emberektől hallottunk: 
évek óta húzódó településfejlesztési gondok, a bizalmatlan
ság, a jogos egyéni sérelmek stb.

Úgy érzem, programunkból is tükröződik a jó szándék, a se
gíteni akarás, a törődés minden emberrel.

Őszinte együttműködésben bízva:

K u s t r a  L á s z l ó ,  
az aszódi Kisgazdapárt elnöke

KÉPVISELŐJELÖLTJEINK
KUSTRA LÁSZLÓ

42 éves. Kertész üzemmérnök, jelenleg mint hivatásos párt
fogó tanár dolgozik Gödöllőn, a hátrányos helyzetű és álla
mi gondozott fiatalokkal foglalkozik.
A helyi Független Kisgazdapárt elnöke.
A FKgP elvével szimpatizáló, a polgári demokrácia, a vál
lalkozói szabadság eszméjét valló lakosok őszinte együttmű
ködésére számít.

MOLNÁR DDLDIZSÁIÍNÉ (Narjy Margit)

47 éves. a GAMESZ előadója.
Neveltetéséből eredően a fiatalok vallásos, erkölcsi neve
lését tartja fontosnak. A helyi lakosság ellátásának javí
tásáért sürgeti a társulásos és egyéni gazdaságok kialakí
tását, a magánkereskedelem szabadságát. Szeretne segíteni 
abban, hogy Aszód tisztasága példamutató legyen, s támogat
ni kívánja a műemlékek védelmét.

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

Az MDF aszódi csoportja a nyáron egy kérdőívet adott közre 
Aszódon. A kérdőívvel arról akartunk tájékozódni, hogy az 
emberek hogyan gondolkodnak a leendő polgármester és az ön- 
kormányzati képviselők tulajdonságairól. Arra is kértünk 
javaslatot, hogy kiket látnának szívesen ezeken a poszto
kon. A kb. 200 db kitöltött ív alapján elbeszélgettünk az 
ajánlott személyekkel. A velük való beszélgetés alapján vá
lasztottuk ki azokat, akiket támogatunk. A kiválasztás te
hát nem pártoskodás, hanem a megbízhatóság, példamutató 
élet, szervezőképesség stb. alapján történt.
Célunk, hogy olyan emberek legyenek az önkormányzat tagjai, 
akik a közösségért eddig is tettek, illetve akarnak tenni. 
Az alábbi jelölteket támogatjuk:

DRATEK ZOLTÁN

23 éves. Végzős egyetemista (biológia szakon).
Öt éve környezetvédő. A Nagyvölgyi (Hosszú vagy ún. Keresz
tesi) ház gazdája, amelyet sikerült környezetvédelmi okta
tás számára bázisként megszerezni.
Környezetvédelemmel, környezetvédelmi neveléssel, valamint 
a fiatalok érdekvédelmével kíván foglalkozni a testületben.

KOVÁCS FERENCNÉ

36 éves, a községi bölcsőde vezetője.
Az egészségügy, a családvédelem, az egészségnevelés terüle
tén hivatásszeretetből dolgozik. Egész életét, a közösség
hez való viszonyulását alapvetően meghatározza, hogy ke
resztény, hívő ember.
Aszódért, az itt lakó emberekért, családokért készséggel 
vállal feladatot.
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KOVÁCS ISTVÁN

45 éves, matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Erős, hatékony önkormányzat megteremtését sürgeti, olyan 
önkormányzatét, amely a hozzáértő emberek gyülekezete. Mun
kálkodni kíván azért, hogy Aszód megkapja városi rangját, s 
véleménye szerint ehhez elsősorban a különböző vállalkozá
sokat kell segíteni majd fejleszteni, hogy azok képesek le
gyenek a környező községekben élők számára is vonzóak len
ni, mert csak így lehet Aszód a környék gazdasági, egész
ségügyi és kulturális centruma.

A Munkáspárt jólétet, boldogságot, biztonságot és a nyu
godt, kiegyensúlyozott élet feltételeinek megteremtését kí
vánja segíteni és ehhez szövetségre lépni azokkal, akik 
szintén ezt kívánják megvalósítani.

Kérjük a Választópolgárok támogatását, hogy a helyhatósági 
választásokon szavazzanak a Munkáspárt jelöltjeire, vagy 
arra érdemes jelöltekre, akik a jobb, és szebb életkialakí
táshoz munkájukkal hozzá tudnak járulni.

MUNKÁSPÁRT

MIKLÓSSI KÁROLY A MUNKÁSPÁRT JELÖLTJEI

46 éves, vállalkozó, gépipari technikus.
Az új önkormányzatban a település vagyonának működtetése, 
befektetése, kezelése területén vállalna szívesen felada
tot.

PÉNZES FERENCNÉ

52 éves, minőségi ellenőr.
1964 óta él Aszódon.
Célja, hogy Aszód arculata, szelleme, gazdasági helyzete 
méltó legyen korábbi múltjához, és teljes egészében a hely
ben lakók érdekeit szolgálja.
Meggyőződése, ha ezt sokan akarják, és összefognak, ez a 
cél megvalósulhat.

KONCZ ISTVÁN ÉS TOLMÁCSI MIKLÓS független jelöltek, vala
mint KOVÁCS TAMÁS SZDSZ-jelölt választását is támogatja az 
MDF Aszódi Csoportja.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Szocialista Munkáspárt a munkások, mezőgazdasági 
dolgozók, alkalmazottak és a baloldali értelmiség politikai 
érdekeiért küzd!

Célunk: a szocializmus érdekeinek megvédése, megőrzése, 
cselekvés az egyszerű emberekért.

Hazánkban rendszerváltás történik. Egy új jobboldali értel
miségi elit került hatalomra. Felerősödtek a nacionalista, 
soviniszta hangok, megjelentek a fasiszta, antiszemita 
jelszavak. A demokráciát hirdetik ugyan, az egyén jogát ah
hoz, hogy politikai nézetét szabadon gyakorolhassa, de sza
vaik és politikájuk mégis féktelen kommunista-gyűlöletben, 
a kétkezi dolgozók lebecsülésében nyilvánul meg.
Kiárusítják az országot Nyugatnak, eladják legjobb gyárain
kat, földjeinket, újságainkat, kisemmizik a dolgozók mil
lióit, azokat munkanélkülivé teszik.

Búzás Pál 
Kiss Károly 
Kovács Ágoston 
Szalai László

munkás (nyugdíjas) 
munkás (nyugdíjas) 
munkás
műszaki értelmiségi

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE

SZABAD ORSZÁGBAN, SZABAD POLGÁRKÉNT, SZABADON ÉLNI!

A Szabad Demokraták Szövetsége Aszódi csoport választási 
nyilatkozata

Az aszódi szabad demokraták ez év februárjában szerveződtek 
valódi politikai szervezetté. Első komoly megmérettetésünk 
a parlamenti választásokon való részvétel volt. Eredmé
nyünkkel elégedettek nem voltunk, azonban a hibát nem má
sokban kerestük, hanem a magunk munkáját igyekeztünk töké
letesíteni. Reméljük, sikerült.
Ismételten szeretnénk megköszönni a ránk adott voksokat, 
mindent megteszünk, hogy szimpatizánsainkat megtartsuk, 
számukat gyarapítsuk.

Szeptember 30-án ismét lezárul egy szakasz Magyarország 
történetében. Az új önkormányzatok megválasztásával befeje
ződik a rendszerváltás látványos időszaka, ezután csak és 
kizárólag rajtunk múlik, milyen országban, milyen légkörben 
élünk, magunk határozhatjuk meg szűkebb környezetünk továb
bi sorsát.
Mint minden Aszódon működő politikai párt, mi is állítunk 
jelölteket az önkormányzati képviselő testületbe. Úgy gon
doljuk, nem lenne teljes az önkormányzat szabad demokraták 
nélkül, szükség van a szabadelvű - de nem szabados -, 
ideológiamentes gondolat képviseletére Aszódon is. Ehhez 
kérjük a választópolgárok támogatását, szavazzanak az SZDSZ 
jelöltjeire!

Az aszódi szabad demokraták szempontjai a jelöltállításkor 
és a választási küzdelemben:

A Magyar Szocialista Munkáspárt megújulva lépett a nyilvá
nosság elé, nem a régi, begyepesedett, bürokratikus párt 
többé, hanem nyílt, kiszámítható, de a köpönyeget nem for
dítottuk ki, minden területen a dolgozók érdekeit kívánjuk 
képviselni, hisz nevünkben is MUNKÁSPÁRT vagyunk.

A MUNKÁSPÁRT célja egy humánus, emberarcú, demokratikus 
szocialista társadalom. Olyan társadalom, ahol a közösség 
önkormányzata, önszerveződése lehetővé teszi az egyén tö
retlen fejlődését, anyagi javainak növekedését, ahol biz
tonságban élhetnek az állampolgárok.

Olyan demokráciát akarunk, amely legteljesebb mértékben a 
dolgozók demokráciája, ahol saját maguk intézik sorsukat, 
és nem egy szűk értelmiségi-elit határozza meg számukra, 
hogy mit kell tenniük. Támogatunk egy országos, széles ala
pokon nyugvó baloldali összefogást, mert csak így tudjuk 
megőrizni az elért eredményeket és megakadályozni a jobbra- 
tolódást, a szakadékba zuhanást. Támogatunk minden olyan 
kezdeményezést, ami lehet szövetkezeti, vállalati, vagy ma
gán, amely elősegíti a lakosság jobb ellátását, életkörül
ményeinek javítását, az elesettekkel való törődést, azok 
házigondozását, a fiatalok első lakáshoz való jutását, a 
családalapítást és a gyermeknevelést.
Támogatunk minden olyan tevékenységet, amely elősegíti a 
fiatalok szellemi és testi fejlődését.

- Nem azért készülünk az önkormányzati választásokra, hogy 
saját embereinket ültessük vezető pozíciókba, hogy átve
gyük a település irányítását, hanem azért szeretnénk 
eredményesen szerepelni, mert elősegíteni akarjuk, hogy a 
helyi közösség saját kezébe vegye a helyi ügyek irányítá
sát.

- Az SZDSZ nem magának akarja megszerezni a vezető poszto
kat, hanem a legalkalmasabb, a legtekintélyesebb polgáro
kat kívánja támogatni.

- Gondot fordítunk arra, hogy szakértő, köztiszteletben ál
ló, tiszta múltú jelölteket támogatunk, a múltban kor
rupt, önmagát lejáratott, általunk alkalmatlannak ítélt 
képviselőjelöltekkel a biztos győzelem érdekében sem kö
tünk semmilyen megegyezést.

- Ellenzünk mindenfajta boszorkányüldözést, 
megakadályozzuk a helyi anarchiát;

- Az SZDSZ a kormány működése első tapasztalataiból okulva, 
tragikusnak tartaná, ha a helyi önkormányzatok megalaku
lásuk után azonnal nem lennének működőképesek, ezért min
den helyi problémához szakértő módon, nem pedig érzelmi 
alapon kívánunk közelíteni.

- Képviselőink elsősorban a lakosság, a választópolgárok 
érdekeit fogják képviselni, és nem pártpolitikai szempon
tokat. Ezért ez úton is kérjük a község lakóit, hogy bár
milyen problémával keressék a helyi SZDSZ-t, az aszódi 
szabad demokraták a megoldásért mindent megtesznek.
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Véleményünk a jelöltállítást illetően:

Polgármester. Az aszódi szabad demokraták nem állítanak 
polgármesterjelöltet. Ennek az az oka, hogy akiket alkal
masnak ítéltünk, sajnos nem vállalták, akit viszont nem 
tartunk alkalmasnak, azokat nem támogatjuk.

önkormányzati testület. Úgy gondoljuk, szakértő, aktív, 
cselekvőképes emberekre - köztük szabad demokrata képvise
lőkre - van szükség az aszódi önkormányzati testületben is.

Az a véleményünk, hogy addig, amíg nem vagyunk tisztában a 
helyi erőforrásokkal, a rendelkezésre álló anyagiakkal, fe
lelőtlenség lenne részletes programot hirdetni. Azonban mi 
is Aszódon élünk, élvezzük e község "előnyeit", tisztában 
vagyunk azzal, milyen problémák foglalkoztatják az aszódia
kat:
- Környezetvédelem: a veszélyeshulladék-temető, a tervezett 
vegyvédelmi raktár, Aszód községképe a mindenütt jelenlé
vő szeméthegyekkel, stb.

- Aszód kommunális ellátottsága: ivóvíz (különös tekintet
tel a lakótelepen és az újtelepen), szennyvíz, elektromos 
hálózat stb.

- Az infrastruktúra elmaradottsága: telefónia, utak, járdák 
stb.

Hosszan lehetne sorolni a megoldásra váró feladatokat, a 
leendő önkormányzat súlyos örökségét. Képviselőink mindent

meg fognak tenni, hogy ezeket a gondokat megoldva valóban 
otthon érezhessük magunkat Aszódon.

Mi a biztosíték minderre?
Mi mindig megtalálhatóak vagyunk, ajtónk mindenki előtt 
nyitva áll. Rajtunk számon lehet majd kérni minden ígére
tünket, sőt, el is várjuk a kritikát.

Ezek után ismételten arra kérjük a tisztelt Választópolgá
rokat, jelölőszelvényeikkel, majd szavazataikkal támogassák 
a Szabad Demokraták jelöltjeit!

KÖSZÖNJÜK:
Szabad Demokraták Szövetsége 

Aszódi csoport

KÉPVISELŐJELÖLTÜNK:

KOVÁCS TAMÁS

Az SZDSZ és a FIDESZ helyi szervezetének jelöltje.
24 éves, villamos üzemmérnök.
Környezetvédelemmel, az önkormányzat gazdasági eszközeinek 
racionálisabb felhasználásával, a városias jelleg erősíté
sével, iparosítás, idegenforgalom kérdésével, lehetőségei
vel kíván foglalkozni.
Jelölését a helyi MDF szervezete is támogatja.

TANÁCSI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓD NAGYKÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS 1990. AUGUSZTUS 13-1 
SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

A testület rendkívüli ülésen tárgyalta meg Aszód nagyközség 
címerét, zászlaját, illetve azok használatát szabályzó ren
deletét.
Ennek alapján Aszód címere: csücsköstalpú katonai pajzs kék 
mezőben jobb lábával előre lépő, ágaskodó, fejét balra for
dító ezüst színű egyszarvú, első lábaival ezüstszínű tojás- 
dad alakú pajzsot tartva, amelyen fekete színű "A" betű 
látható.

A nagyközség zászlója párhuzamosan futó egyenlő szélességű 
sárga és kék mezőben Aszód címere.

A Tanács megválasztotta az 1990. évi helyhatósági választá
sokon működő aszódi Választási Bizottság tagjait is Dr. Ko- 
lesza János elnök, Dr. Kovacsik Erzsébet titkár, Dr. ifj. 
Szőke Pál, Skotnyár Ferencné és Benedek Zoltán tagok sze
mélyében.

TÁJÉKOZTATÓ
ASZÓD NAGYKÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS 1990. AUGUSZTUS 15-1 

SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Az önkormányzati képviselők és a polgármester választásáról 
szóló törvény alapján a Végrehajtó Bizottságnak soron kívü
li ülésen kellett dönteni Domony és Iklad községek Válasz
tási Bizottságainak tagjairól.

Ennek alapján megválasztották Domonyban Balatoni Dánielt 
(elnök), Kmetyné Bohunka Máriát (titkár), Tantó Csabát, 
Gacsályi Zoltánnét és Wildmann Józsefnét (tagok).
Iklad községben Perj.ési Bélánét (elnök), Hrncsár Pálnét

(titkár), Hajdú Mihályt, Rosenberger Józsefet és Braun Pált 
(tagok).
A választás mindkét község elöljáróságának javaslata alap
ján történt.

A Választási Bizottságok feladata az önkormányzati képvise
lők és a polgármester választásáról szóló 1990. évi 
LXIV. tv. 19. § alapján elsődlegesen a választások törvé
nyessége feletti őrködés.

TÁJÉKOZTATÓ
ASZÓD NAGYKÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS 1990. AUGUSZTUS 28-1 

ÜLÉSÉRŐL

Az elmúlt két év szociálpolitikai feladatairól szóló beszá
molójában Kiss Lászlóné előadta, hogy a tanácsi költségve
tés erre az évre 1.163 eFt-ot biztosított szociálpolitikai 
juttatásokra. Ez a tervezett összeg előreláthatólag év vé
gén kevésnek fog bizonyulni az év közben belépett új fela
datok miatt. Ilyen a menekültek segélyezése, illetve az 
ápolási díjak megállapítása. Továbbra is folyamatos a rend
kívüli és rendszeres szociális segélyek megállapítása, a 
mozgáskorlátozottak üzemanyagtérítése, a szociális otthoni 
elhelyezések szervezése, valamint a lakbér és gyógyszer- 
költségek támogatása.

A tanácsülés elé terjeszthetőnek mondta ki a V.B. a nagy
község településfejlesztési koncepcióját és az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló előterjesztést.

Bejelentésként hangzott el, hogy a tanács hivatalában, il
letve a Falujárók úti Idősek Klubjában augusztus 27-től 
szeptember 12-ig munkanapokon 8-16 óráig van lehetőség az 
ajánlások megtételére a szeptember 30-i választások előké
születeként.
Ugyanez Ikladon és Domonyban a Tanács Kirendeltségén törté
nik.
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A D Á S -V É T E L  S Z O L G Á L T A T Á S  K Ö Z V E T ÍT Ő  IR O D A

J E L S Z A V U N K  : Nem kell a falra ragasztott papír,
nem kell a szájhagyomány:
itt vevő és eladó egymásra talál.

Ez a jelmondata és célja kezdeményezésünknek, melynek lényege a követ
kező:

Minden háznál akad olyan holmi, amire nincs szüksége a gazdának. De nem 
biztos, hogy másnak is felesleges az az áru. Pl. többlettermelésnél - 
zöldség, gyümölcs, baromfi, sertés stb. - azt a szolgáltatást kívánjuk 
megvalósítani, hogy az Ön felesleges és többlet-áruja gazdára találjon.

Ezt a problémát tervezi feloldani egy számítógépes adattárolási lehető
séggel rendelkező iroda.
Az ügyfél bejelenti vevői szándékát, karakterenként - azaz betűnként és 
jelenként - 1,50 Ft-ot fizet a szolgáltatásért (ha nincs az adataink
között a keresett áru).
A számítógépbe kerülnek az adatok maximum 3 hónapos tárolásra. 3 hóna
pon keresztül igyekszünk a vevő szándékát kielégíteni. 3 hónap letelte 
után töröljük a rendszerből az adatait, vagy ha ezen idő alatt a vevő 
az árut megkapta.

Ha vevő érkezik az általunk közvetített áru vásárlására, a rendszerből 
kiadjuk a vevőnek a számítógépben tárolt információt, aminek az ára 
egységesen 80,- Ft. Nem vesszük figyelembe az áru értékét.

Az eladni szándékozó ügyfélnek egy táblázat áll a rendelkezésére. Ennek 
segítségével ki tudja számolni azt az összeget, amit fizetni kell a 
szolgáltatásért. Pl. van egy áru, annak az értékét meghatározza az ügy
fél, és befizeti az áru értékének a %-át, azért cserébe 3 hónapon ke
resztül tároljuk az adatait. Ha kéri, titkosítjuk az adatait. Ez azt 
jelenti, hogy ha vevő érkezik az árura, és kéri az ügyfél címét, nem 
adjuk ki, mert mi bonyolítjuk le az üzletet az eladó jelenléte nélkül.

A szolgáltatás kiterjed az ASZÓDI TÜKÖR-ben való hirdetésre mind a 3 
hónapban, a Pest megyei Hírlap Gödöllő és Vidéke újságban egy alkalom
mal. Szórólapokon is értesítjük a lakosságot, minden hónapban.

Az adás-vétel szolgáltatás skálája végtelen. Csak ízelítőül néhányat: 
bútor, gáztűzhely, ruhanemű, kismotor, kerti gép, szerszámok, háztar
tási felszerelés, autók, gyümölcs, zöldség, háztáji állatok, háziálla
tok. Vagy például a szolgáltatásban házépítésnél segédmunkás-vállalko
zók közvetítése. Szolgáltatásunk később kiterjed a szakipari munkákra 
i s .
Ha szüksége van valamire, bejelenti igényét, mi megpróbáljuk teljesíte
ni .

Igénybejelentés az Aszódi Művelődési Házban naponta 14.00-17.00 óra kö
zött, vagy Papp Józsefnél (Aszód, Pesti út 18.) 9.00-17.00 óráig.

Papp József
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E L A D Á S I  A J Á N L A T U N K

E L A D Ó
2 db férfi öltöny 170/48-as 

sötétszürke 
és kékesszürke csíkos 

Ára; 500,- Ft/db 
Jelige: "Festő"

*

AUTÓKÖLCSÖNZŐ
Nyitva: Hétfőtől - szombatig

8.00 - 18.00 óra között 
Gépkocsik fajtái:

Ladák,
illetve 8 személyes Barkasok. 

Jelige : "Galga"

E l a d ó
1 db 3 ajtós LADA SZAMARA, 1 éves 
Rendszáma: NK 
Irányár: 320.000,- Ft 
Jelige: "Józsi"

*

ELADÓ
októberben termelői áron:

burgonya
zöldség
sárgarépa

50 kg felett házhoz szállítás 
Jelige : "Zöldség"

ELADÓK
női ruhák 46-48-as méretben, 
különböző fazonban 

Jelige: "Amerikai ruhák"

*

ELADÓ
TRABANT bontott alkatrészek: 
szélvédők, oldalablakok, ajtók, 
sárvédők, műszerfal, sebesség- 
váltó, első futómű komplett,
fii Q Qpl/ Cfh

Jelige: "Bontott TRABANT"

ELADÓK
SKODA 105-ös bontott alkatrészek: 
Jelige: "Pál"

*

Eladó
új rendszámú SKODA 100-as gép
kocsi, piros színű.
Irányár: 50.000,- Ft.
Jelige: "Piros Skoda"

*

ELADÓ
termelő áron szeptember-októberi 
hónapban fehér- és sárgarépa

*

ELADÓ
4 db betongerenda 420-as

- kedvező áron! 
Jelige: "Gerenda"

*

ELADÓ
2 db férfi öltöny 180/52 méret 

igényesnek.
Irányár: 1.200,- Ft/db 
Jelige : "Szuper"

30 kg felett házhoz szállítás 
Jelige : "Minőségi áru"

*

ELADÓ
új típusú Riga motorkerékpár, jó 
állapotban.
Irányár: 4.000,- Ft 
Jelige : "Kismotor"

*

*

E L A D Ó
november-decemberi hónapban 
10 db vágni való sertés. 
Súlyuk: 130-160 kg.

Á r a : Az akkori árfolyam szerint 
Jelige : "Hízók"

É r d e k l ő d é s :
P a p p  J ó z s e f n é l ,  
A s z ó d  , P e s t i  u. 10/ a .  

napont a 9.00 - 17.00 óra k ö z ö t t .



1990. szeptember ASZÓDI TÜKÖR 9

K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K

a viz?
Embereket, idegeket, türelmet, gépeket próbára tevő aszá
lyos nyár van mögöttünk. Többszörösen vonatkozik ez a 11 
település mintegy 40 ezer lakosának az élethez elengedhe
tetlenül szükséges vizet biztosító maroknyi vízműdolgozóra. 
Igen!
Embereket, gépeket próbára tevő a napi 24 órás üzem, az 
őszi-téli vízfogyasztás 2-2,5-szeresének kitermelése, el
juttatása a lakások vízcsapjaiba. Hozzászoktunk, hogy csak 
meg kell nyitni a csapokat, és folyik az üdítő-hűsítő, éle
tet adó jó ivóvíz, és miközben talán 5-6 liter vizet kien
gedünk egy pohár hidegebb vízért, eszünkbe sem jut, hogy 
más településeken egyetlen pohárral sem tudnak inni. Lo
csoljuk kertjeinket, "Uram bocsá" utcáinkat, tetőinket, re
mélve pillanatnyi enyhülést a forróság ellen. Telefonon, 
személyesen zúdítjuk esetenként nyomdafestéket nem tűrő át
kainkat, szidalmainkat a vízmű dolgozóira, csakis őket 
okolva a vízhiányért, mondva, hogy elzárják a vizet. Pedig 
ez így nem igaz! Igaz azonban, hogy a kánikula kezdetétől 
fokozatosan szigorodó vízkorlátozás bevezetésére kérjük a 
tanácsokat. Kezdetben lön a locsolási tilalom, amit persze 
senki sem tart be - és a közhiedelemmel ellentétben a lo
csolási tilalom ellenőrzése nem a vízmű feladata - majd be
vezetésre kerül a szakaszos vízellátás, ami nekünk sem jó, 
mert a csőtörések száma ugrásszerűen megnövekszik, a lako
soknak sem jó, mert egyáltalán nincs vizük. Vannak persze 
vezetékek, ahol mindig van víz, ugyanis a tárolómedencék 
töltővezetékét kiszakaszolni nem lehet. Szidjuk községi 
elöljáróinkat, mert kevesen ugyan, de tudjuk, hogy a vízbá
zis fejlesztése tanácsi feladat. De nem tudjuk, hogy milyen 
sokat kilincselnek, veszekednek, harcolnak, vitatkoznak - 
és nemcsak az illetékes felettes szervekkel, üzemeltetővel, 
hanem velünk lakosokkal is - azért, hogy elegendő víz foly
jon minden vízcsapból.

Mert ugye nekünk lakosoknak minden kellene: járda, szilárd 
útburkolat, csatorna, esetenként lakás és persze elegendő 
víz! Én tudom, hogy Bagyin József tanácselnöknek mennyi 
energiája van abban, hogy ez évben beüzemelésre kerül egy 
nagy vízhozamú kút, ami jövőre enyhíti a gondokat, de vég
legesen meg nem oldja.

Ezért mindannyiunknak kellene tenni valamit, elsősorban ta
karékoskodni, másodsorban már az éves költségvetés felosz
tásakor gondolni a vízellátásra és esetleg elviselni még 
egy-két évig a sáros utcát. Azon sem árt némelyikünknek el
gondolkodni, amikor a vízdíjat sokallva nem akarunk fizet
ni, hogy 11,90 Ft-ért ki húzna fel 100 vödör vizet a kere- 
keskútból! Hogy a befolyt vízdíjakból kell a hálózati veze
tékeket, közkutakat, tűzcsapokat üzemképes állapotban tar
tani, a lakossági bekötések meghibásodásának ingyenes javí
tásáról már nem is beszélve. Ha a jövőben elegendő vizet 
akarunk, akkor még kutakat kell fúratnunk és vigyáznunk 
meglévő házi kútjainkra. Ne csináljunk belőlük szennyvíztá
rolót, pöcegödröt, elfertőzve ezzel szomszédaink még meglé
vő kútjait. Mi vízműdolgozók is ugyanúgy szenvedő alanyai 
vagyunk a nyári vízhiánynak, mint mindenki más, hiszen mi 
is ezekben a községekben lakunk, és megértjük a gondokat, 
de megszüntetni csak közös összefogással tudjuk.

Talán úgy, hogy mind a 11 község minden családja felajánl a 
saját tanácsának egyszeri és egyetlen esetben 1000,- Ft-ot 
a vízbázis fejlesztésére, mindannyiunk közös céljának el
érésére, ezzel lehetővé téve egy újabb nagy vízhozamú kút 
fúrását, mely megszüntetné az évtized óta rémálomként kí
sértő nyári vízhiányt. Megszervezése nemes feladat lenne a 
pártok, szervezetek részére, mert a közösből nemcsak kérni, 
de érte tenni is kell.

Addig is, amíg mindannyiunk ezen irányú gondjai megoldód
nak, kérem türelmüket és megértésüket minden vízműdolgozó 
nevében.

Koza Éva
P.V.Cs.V. Galgamenti Regionális Vízüzem vezetője

Meghívó
Az aszódi II. sz. Általános Iskola 

október 6-án 16 órakor ünnepli fennállásának

25. évfordulóját,

amelyre szeretettel várja 
minden hajdani és jelenlegi tanulóját, 

valamint hozzátartozóikat.

(Kérjük régi tanítványainkat, hogy fényképekkel, 
dokumentumokkal, esetleg tárgyakkal segítsék az 
iskola történetéből rendezendő kiállítás anyagá
nak összegyűjtését. Várjuk jelentkezésüket napon
ta 7.00 - 14.00 óráig.)

Kovács Dezső 
iskolaigazgató

KÖZLEMÉNY
AZ A5ZÚDI KÖLTSÉGVETÉSI ÜZEM a kezelésiben lévő
szeméttelepén díjmentesen elhelyezést biztosít

épületbontásból származó fal, prokni, sitt 
anyagnak
alap- és pinceásásnál kikerülő földnek 

1990. DECEMBER 31-IG.

Kedves Olvasó!
Amennyiben felkeltette érdeklődését 

az ASZÓDI TÜKÖR,
kérjük, fizessen elő újságunkra.

Előfizetési díj 1 évre: 60 Ft (belföldi
postautalványon vagy személyesen).

Címünk: Petőfi Sándor Művelődési Ház
2170 A s z ó d ,  Pf. 2.

Várjuk egyben szíves véleményét, észrevé
telét, javaslatát, mi kerüljön újságunkba, 
miről írjunk, mi az, ami a széles közvéle
ményt leginkább érdekelné.

Minden érdekel bennünket, ami az embereket 
foglalkoztatja. így közzéteszünk kívánság
ra hirdetéseket, közleményeket, kisipari 
szolgáltatásokat. (A hirdetések ára 10 
szavanként 40 Ft.)

Tisztelettel megköszönjük bizalmát, ha 
előfizet újságunkra.

ASZÚDI TÜKÖR Szerkesztősége
’t J )
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Művelődési Ház 
nyitvatartási rendje

Hétfőtől - péntekig: 9.00 - 12.00 óra
14.00 - 19.00 óra 

Szombaton: KLUB 1B.00 - 23.00 óráig
Vasárnap: s z ü n n a p
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AZ ASZÓDON MŰKÖDŐ PÁRTOK 
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDŐPONTJAI

M D F
- minden hétfőn

18.00 - 20.00 óráig

S Z D S Z
- minden páratlan héten hétfőn

17.00 órától, 
páros héten hétfői napon

ügyelet 17.00 órától

M S Z M P
- minden csütörtökön

17.00 - 19.00 óráig

M S Z P
- minden szerdán

10.00 - 15.00 óra között

Az összejövetelek helye:

Művelődési Ház
(Aszód, Kossuth u. 72.)
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H IR D E T É S E K

A KÖVETKEZŐ TANFOLYAMOKRA VÁRJUK 
AZ ÉRDEKLŐDÖK JELENTKEZESET:

ANGOL gyerek kezdő szinten 
(10 főtől indul)

Tandíj: 800,- Ft/fő/16 hét

NÉMET gyerek kezdő szinten 
(10 főtől indul)

Tandíj: 800,- Ft/fő/16 hét

FRANCIA kezdő szinten 
(10 főtől indul)

Tandíj: 1.000,- Ft/fő/16 hét

¥
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ABC ÁRUHÁZI ELADÓI TANFOLYAM 
(14. évtől)
Tandíj:

9.900,- Ft + 800,- Ft tananyag

KAZÁNFŰTŐ TANFOLYAM 
(kisteljesítményű)

3 hónap alatt szakmunkásbizo
nyítványt ad.

Tandíj: 6.500,- Ft + tananyag

LEHET MÉG JELENTKEZNI: 

SZAKÁCS
szakmunkásképző tanfolyamra

Egy év alatt szakmunkásbizonyít
ványt ad.
Tandíj: 11.000,- Ft

+ 1.220,- Fi tananyag

SZABÁS-VARRÁS TANFOLYAM
HOBBY SZINTEN 

Tanfolyam indulása:
10 fő jelentkezése esetén

Tandíj: 1.000,- Ft/fő
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VÍZUMMENTESEN OLASZORSZÁGBA!

HÉTVÉGE VELENCÉBEN
1.200,- Ft + 40,- ATS/fő

TARVISIQ BŐR- ÉS FARMERPIAC
1.100,- Ft + 30,- ATS/fő

EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN!

BÉCS - 1990. október 1.
HUMA - KGM

490,- Ft + 20,- ATS/fő 

Jelentkezés:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 115

* *

Felhívás!
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

- REFORM ÉLETMÓD

V Á R J U K

A TÉMA I R Á N T  É R D E K L Ő D Ő K E T  

O K T Ó B E R  1 B - Á N  17 Ó R Á T Ó L  

A M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z B A N
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KISSZÖVETKEZETEK, KISVÁLLALATOK, 

KFT-K, MAGÁNVÁLLALKOZÓK 
FIGYELEM!

Művelődési Egyesületünk (2170 Aszód, 
Kossuth Lajos u. 72. sz. - Tel.: 9.) 
vállalja kisszövetkezetek, kisvállala
tok, KFT-k, magánvállalkozók kettős 
könyvvitelét, nyitómérleg, év végi zá
rómérleg készítését, kontírozását, fő

könyv leírását.
Ugyancsak vállalja naplófőkönyv, rend

szerben könyvelő egységek könyvvezeté

sét és év végi mérleg készítését.
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JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ, 8 éves, 
1200-as LADA igényesnek eladó
Érdeklődni lehet:
Domony, Völgyi út 3. sz. alatt, 

a délutáni órákban.
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FELHÍVÁS

Az aszódi Művelődési Ház támogatja a 
HANGYA SZÖVETKEZET újjászervezését. 
Kérjük azokat a régi tagokat, akik ta
nácsaikkal segíteni tudnák munkánkat, 
vagy hajlandók lennének közreműködni, 
keressék meg az intézmény igazgatóját, 
Dinnyés Lászlót a Művelődési Házban 
(ügyeleti ideje: hétfő: 14.00-19.00 
szerda: 14.00-17.00 óra).
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A Művelődési Házban 

IBM PC/XT/AT
intezív számítógép-operátori tanfolyam 
indul felnőttek részére!
A tanfolyam ideje: 3 hónap

(heti 2 foglalkozás) 
Tandíja: 6 000,- Ft 

Jelentkezés: a Művelődési Házban szemé
lyesen vagy telefonon.

3
FIGYELEM!

ESKÜVŐK
CSALÁDI FELVÉTELEK 

NÉVADÓK
reklámfilmek megrendelhetők 

a Művelődési Házban 
SUPER ÉS VHS MINŐSÉGBEN

14.00 - 17.00 óráig

É T Ű K O R
35.

A Művelődési' Ház közérdekű kiadványa 
II. évfolyam 9. szám

Megjelenik havonként 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadó:
Bagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

Engedélyszám: III/PHF/207/P/19B9. 
Cím:

Művelődési Ház
Aszód, Pí. 9. Kossuth Lajos u. 72. 

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

1000 példányban 
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI RŐTA 1492.


