
KILÁTÁS — GOND — JÖVŐ

Megkeresett a lap szerkesztője, írjak néhány sort Aszód 
jövőjéről; hogyan látja és hogyan szeretné látni egy telepü
lési kéviselő a város boldogulását, fejlődését.

Kissé messzebb kezdem. Az utóbbi időben egyre inkább 
az az érzésem, ahogyan a kormány fokozatosan elveszti 
(vagy már elvesztette) az iránta való bizalmat, úgy veszti 
(vagy vesztette) el Aszód város önkormányzata is az aszó
diak bizalmát Pedig a két hatalmi ágat nem szabad keverni. 
Mi ugyanúgy a kormány és a koalíció által irányított parla
ment "foglyai” vagyunk, mint ahogyan azt saját magukon 
az emberek érzik. Aki csak egy kicsit is figyelemmel kíséri 
a nagypolitikát, láthatja az önkormányzatok folyamatos 
hadakozását saját államhatalma ellen. Sorolhatnám azokat 
az intézkedéseket, amelyekkel lehetetlen helyzetekbe hoz
zák, már már működésképtelenné teszik a helyi közhatal
mat. Elég csak azt megemlíteni, hogy a kormány szinte 
rákényszríti a képviselőtestületeket a helyi adó(k) beveze
tésére, vagy hogy az új hatásköri törvény testületi hatáskör
be utalja még az óvodai felvételi kérelmek elbírálását is.

S mindezt miért írtam le? Mert úgy gondolom bizalom 
nélkül, az aszódiak bizalma nélkül nem lehet és nincs is 
értelme dolgozni. Mert mostanság nem emlékszem olyan 
önkormányzati intézkedésre, amelyet ne kísért volna gya
nakvás, suttogás, rosszindulatú híresztelés. Talán ez a he
lyei információ áramlás hiányára vezethető vissza. A 
testület ülései nyilvánosak, bárkit szívesen látunk (lát
nánk). Az Aszódi Tükör hasábjain a testület munkájáról 
havi rendszerességgel tájékoztató jelenik meg, és az "Ön
kormányzati jegyzetekben” igyekszem saját szubjektív vé
leményemnek is hangot adni. A városi könyvtárban a 
testületi ülések pontos jegyzőkönyvei szintén bárki számá
ra hozzáférhető. Azt hiszem ennél többet nem tudunk tenni.

Valójában nem erről akartam írni. Arról, melyek azok a 
városban rejlő lehetőségek, amelyeket ki kellene használ
nunk, és melyek azok a fő problémák, amelyeket meg kell 
oldanunk. Közösen...

Nyáron — lassan tíz éve — aktuális gond a rendszeres 
vízhiány. Nem fehér papírra való gondolatok támadnak az 
emberben, amikor a legnagyobb forróságban nem folyik

víz a csapból. A megoldás egyszerű lenne: új kutakat kell 
fúrni. A nyári 20.000 köbméteres igénnyel szemben a kutak 
kapacitása 9.000 köbméter. A fő gond azonban ott van, 
hogy a víznyerő helyek már most is túl vannak terhelve. 
Leegyszerűsítve: nincs elég víz a föld mélyén!

Aszód város környezete, levegője a veszélyes hulladék 
telep nélkül is erősen szennyezett, ártalmas az egészségre. 
Ezért — meg persze sok másért —  lenne fontos a gáz 
bevezetése. A tervek elkészültek, az akarat megvan, csak 
200 millió forint hiányzik a kasszából, hogy az építkezést 
el lehessen kezdeni... A pénz is hiányzik, mint ahogyan a 
felelősök is hiányoznak a kompenzáció elmaradásáért.

Szeretnénk a megüresedett orosz laktanyát a város szá
mára előnyösen felhasználni, az ott roskadozó lakásokat a 
rászorulóknak juttatni. A kormány az önkormányzatoknak 
adta a hasznosítás lehetőségét, de pénzt nem adott hozzá. 
A laktanyát majdnem 150 millióra, egy "lakást” 1.3 millió 
forintra tartják, Hát ki az az őrül, aki azért a romhalmazért 
ennyit hajlandó fizetni? Egyetlen egy érdeklődő volt — a 
"szállodások” — talán velük sikerül megállapodni.

A Podmaniczky kastélyra— jogosságát senki sem vitat
ja  — igényt tart az evangélikus egyház. így sajnos nem 
valósulhat meg a kastélyszálló terve, ami az aszódi idegen- 
forgalom, a helyi kereskedelem, vendéglátás fellendülését 
hozta volna magával.

Az aszódi Költségvetési Üzem átalakításánál az vezé
relt bennünket, hogy egy, a későbbiek során folyamato
san bővülő vállalkozást hozzunk létre, amely az ott 
dolgozók és a város lakói számára egyaránt hasznosan 
működik. Sajnos a gazdasági helyzet nem kedvez az 
építőipari cégeknek, az aszódiaknak sem.

Tehát van feladat bőven... Most már nagyon egyszerű a 
válasz a feltett kérdésre: olyan Aszódot szeretnék látni, 
amelyben céljaink megvalósulnak, gondjaink megoldód
nak. Mindehhez sok-sok türelem, kitartás és bizalom kell 
mindenki részéről.

Kovács Tamás
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Múltról a mának
>

A Podmaniczky család fiatalabb ágának megalapítója P. I. 
Sándor (1723— 1786) fiatal korában európai utazást tett. En
nek során került kapcsolatba Eszterházy Miklóssal, a későbbi 
egri püspökkel, akinek művészeteket, tudományt pártoló tevé
kenysége közismert. A jeles főpap küldte el Aszódra, az akkor 
már az egész Habsburg birodalomba neves ”házi” freskófes
tőjét, Kracker János Lukácsot, hogy a rokokó szárnyakkal 
bővített kastély egyik dísztermét fesse ki. A Kereszténység 
diadala a pogány bűnök felett c. kompozíció ma is megtekint
hető a Sándor-számy nagytermében.

Kracker János Lukács és Zách József dísztermi freskója
Podmaniczky I. Sándor hetedik gyermeke volt ü . Sándor 

(1758— 1830), aki az 1780-as évek elején Berzeviczy Gergely 
társaságában Francia- és Németországba utazott, ahol a kor 
hírességeivel, Goethével, Schillerrel, Wielanddal került közeli 
kapcsolatba.

Testvére, L Sándor 14. gyermek, Károly (1772— 1833) 
azon túlmenően, hogy bányamémöki diplomát szerzett, a fel
világosodás hívenként támogatta a magyar jakobinus mozgal
mat. E lső felesége is francia szülők gyermeke (Charpentier 
Júlia). Éppen a feleségével való megismerkedés idején került 
szoros baráti kapcsolatba Novalissal, a német romantika nagy 
alakjával.

II. Sándor gyermeke volt Lajos báró (1803— 1872), aki 
jeles pianista, több zenemű szerzője volt.

Károly báró második házasságában született gyermekei 
közül több is figyelmet érdemel. Az első Júlia (1813— 1893), 
akinek romantikus szerelme az akkor m ár széles körben ismert 
íróval, a javakorabeli és nős Jósika Miklós báróval országos 
botránynak minősült. Mindazonáltal —  amint a mesében —  a 
szerelm esek vágyai teljesültek, egymáséi lettek. Ám az 
1848/49-es szabadságharcban vezető szerepet játszott Jósika 
—  vagyonát hátrahagyva —  emigrálni kényszerült. Brüsszel
ben telepedtek le, ahol hűséges felesége csipkeboltot nyitott 
és így biztosította megélhetésüket. Az ötödik gyermek a Fri
gyes nevet kapta a keresztségben (1824— 1907). A Podma- 
niczkyak közül talán ő az, aki általános ismeretségnek örvend, 
jelentős részben Krúdy Gyulának (Budapest vőlegénye) kö
szönhetően. Frigyes bárónak kiváló nevelői voltak (pl. Hun-

falvy Pál), akik a tehetséges fiú szellemi képességeit kifejlesz
tették. A haladás elkötelezettjeként 1847-ben, az utolsó rendi 
országgyűlési választások alkalmával Kossuth Lajos főkorte
se. A szabadságharcban főhadnagyként szolgálta a nemzet 
ügyét, amiért közlegénnyé fokozták le és a császári seregbe 
közkatonaként besorozták s a forrongó Lombardiába vezé
nyelték. Az 1861-es országgyűlés jegyzője, majd 1867 után 
évtizedekig képviselő, a Szabadelvű Párt elnöke. Számos út
leírást, regényt írt, amelyek a maga korában divatosnak szá
mítottak. A Nemzeti Színház intendánsa is volt, ám hírét-ncvét 
a Budapesti Közmunkák Tanácsának alelnökeként írta be 
Budapest történetébe. A modem, európai színvonalú városé
pítési elképzelések (körutak, sugárutak, csatornahálózat stb.) 
megvalósítísít Ő biztosította. Emlékét a róla elnevezett tér őrzi 
a fővárosban.

Frigyes testvére, Ármin (1825— 1886), mint az Aszódi 
Evangélikus Egyház világi felügyelője megmentette a helyi 
gimnáziumot a pusztulástól. Vagyonát azonban nem tudta 
megmentem a hitelezőitől, csődbe jutott és még az ősi, az U 
alakú régi Podmaniczky kastélyt is el kellett adnia. Gyermekei 
közül a harmadik Gyula báró (1855— 1920), akinek fia Tibor 
báró (1884— 1960) neves orvos lett Nyugaton, kiváló szak
könyvek írója. Az új Podmaniczky kastély t ő adta el 1920-ban 
gróf Széchenyi Gyulának. Ettől kezdve Podmaniczky nem 
lakott Aszódom Gyula báró Ilona lánya Eckhardt Tibornak, a 
két világháború közötti idők egyik legmarkánsabb politikusá
nak lett a felesége.

A fiatalabb Podmaniczky ág sok jeles képviselőjének a 
bemutatását zárjuk le Ármin ötödik gyermekének Pál bárónak 
(1885— 1949) a bemutatásával. A kiváló, lelkész képesítést 
szerzett Pál több városban működött, mint teológiai tanár 
(1928-tól Sopronban). Számos hitéleti könyv szerzője, újság 
szerkesztője, aki —  őseihez méltóan —  a haza hű fia, a hit 
szolgája, a tudomány építője v o lt

A.I.

A Podmaniczky kastély lépcsős feljárata



TÜKÖR 3

ASZÓDI MOZAIKOK * ASZÓDI MOZAIKOK * ASZÓDI MOZAIKOK * ASZÓDI MOZAIKOK

A MAKONA TERVEI 
KOSSUTH LAJOS UTCA 4.

Alattomos erők 
a felszín alatt

Őszinte csodálója vagyok az aszódi kommunális szemét- 
lerakó hely illetékeseinek. Csodálatomat azért vívták ki, 
mert bármiféle kritika is érte még ókét ez ideig fennálló 
állapotok miatt, egyáltalán nem reagáltak rá. Balázs Gusz
táv már többször is figyelemre méltó közelségbe hozta 
fényképeivel és újságcikkeivel az általa csak aszódi Erná
nak nevezett (mesterséges) képződményt. Mint minden 
más természetromboló emberi alkotás, újabban ez is sajátos 
öntörvényeinek kezd engedelmeskedni. Legalábbis abban, 
hogy egyre kiszámíthatatlanabbul tör ki, penetráns szaggal 
elárasztva szűkebb és tágabb környezetét egyaránt.

A minap kora reggel, ködnek véltem azt az átláthatatlan 
levegőtengert, mely az ominózus helytől keletre terült szét, 
hiszen nyugati szellő lengedezett Sajnos csak egy hosz- 
szabb autóút döbbentett rá, hogy füstköd borított mindent 
A feltűnő látványosság sajnos ezzel nem ér véget, hiszen 
nyugalmi állapotában is van bőven néznivaló.

A közelmúltban szemetet vittünk ki egy kisteherautóval. 
Jóformán még oda sem értük a szeméttelep kapusa által 
megjelölt helyre, amikor már mindent átkutattak azok a 
felnőttek s gyermekek, akik létformájuknak választották a 
turkál ást. Keresem a szavakat, de a legjobb indulattal sem 
nevezhetem emberhez méltónak ezt az életformát. Távo
labbról tekintve sem jobb a helyzet A zöldellő lankák 
közül kirí a különböző színű nejlonokkal tarkított szemét
tenger. A Galga völgyében szinte egymást érik a látnivalók, 
tudom, hogy (jobb híjján) az illetékesek a szóban forgó 
szemétlerakó helyet is egyfajta idegenforgalmi nevezetes
ségnek tekintik, ezzel is bizonyítva közömbösségüket

A várostól nem messze állítólag Közép-Európa legkor
szerűbb, s legtermészetbarátabb veszélyeshulladék-lerakó 
helye van. Csodájára is járnak a világ minden részéről. Egy 
új szeméttelep kialakításánál bizonyára sok, hasznosítható 
tanáccsal tudnának hozzájárulni az ottani szakemberek. 
Talán még megfelelőbb hely is akadna a jelenleginél, hi
szen a szemetet mindenféleképpen s főleg megnyugtatóan 
el kell helyezni!

Ehhez azonban mindenekelőtt tőke kell. Úgy tudom, 
hogy a jelenlegi lerakóhely megtöltésében a szomszédos 
települések is "besegítenek”. Joggal várható el tehát, hogy

egy új telep kialakításánál ők is kivegyék anyagilag a 
részüket, ezzel is csökkentve a felmerülő költségeket. Az 
elmarasztaló tények után csekély vigaszt nyújthat az, 
amelyről személyesen is meggyőződhettem: a szemét tete
jét vékony földréteggel takarják be.

Ám a látszólag nyugodt felszín alatt alattomos erők 
munkálkodnak Még meddig?

KJ.Cs.

Nyárádszereda
(Tavaly kezdődött)
Korán indultunk. Nem tudtuk, hogy mennyit kell várni 

a határon. És nem szerettük volna, ha vendéglátóink késé
sünk miatt izgulnának. Volt így is elég izgalom, amíg a 
találkozást sikerült megszervezni. Korán indultunk hát. Az 
aszódi sportkör egyik tagja, a tanácselnök és a gimnázium 
igazgatója. Nem volt semmi gond a határon. És jöttek a 
városok, a szegényes falvak a maguk kimondhatatlan ro
mán nevükkel. Június eleje volt Még élénken éltek emlé
kezetünkben márciusi események. Szinte átosontunk 
Marosvásárhelyen. Még néhány kilométer. És egyszer csak 
megláttuk a táblát. Rajta két nyelven a helység neve. Ez 
volt az első ilyen tábla, amit Erdélyben így láttunk. Mond
tuk is: biztos a kedvünkért tették, hogy ne tévedjünk el. így 
kezdődött tehát Aszód és Nyárádszereda kapcsolata. Azóta 
már a gimnázium diákjai bebarangolták a Hargitát, majd 
szeptemberben a nyárádszeredai diákok és tanárok jártak 
nálunk. Idén újból ők jönnek 10 napra. Egy hetet töltenek 
el a Balaton mellett közösen az Aszódiakkal. Ennek költ
ségeit részben az Aszód Ifjúságért Alapítványtól kapott 40 
ezer forint fedezi. Úgy érzem, hogy ez a pénz egy olyan 
program megvalósítását segíti elő, amelynek szerepelnie 
kellene minden magára valamit is adó város programjában. 
Mert szép dolog, sőt még talán hasznos is testvér-várost 
keresni Nyugaton, Északon, vagy Délen, de nem törődni, 
nem észrevenni azokat, akiknek ránk van szükségük, ez 
csúnya, bizony nagyon csúnya. S különben is, egyáltalán 
nem biztos, hogy csak nekik van szükségük ránk. Meggyő
ződésem, hogy mi is sokat kaphatunk tőlük. Igaz, ez forint
ban nem fejezhető ki.

Köszönöm mindazoknak, akik ezt így látják és ebben 
jószívvel közreműködnek.

F rajna Miklós
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselőtestület az 1991. június 25-i — soronkívüli — ülésén 
megvitatta és elfogadta a parkolási díj tervezetének szabályozásáról 
szóló rendeletet.

A rendeletből kivonatosan: A parkolási rendelet kiteljed: 
Szabadság tér, Kondoros tér (üzletsor előtt), Pesti u. (Kenyérgyá

rig), Kossuth L. u. 2—24. házszámig.
Parkolási rendelet majd kiterjed — kiépítése esetén — a Kossuth 

L. u. 1—37. házszámig.
Várakozási díj a hét minden napján — vasárnap kivételével — 7 

órától 17 óráig terjedő időszakra szól, szombaton: 7— 12 óráig. 
Mentes várakozási díj fizetése alól:
—  az üzlet, iroda tulajdonosa, bérlője, de állandó parkolóhelyet 
a közterületi rendelet szabályai szerint igényelhet 1 db gépkocsi 
vonatkozásában,
—  orvos, munkája ellátásával kapcsolatban,
—  különleges jelzésű járművek munkájuk ellátásával kapcso
latban.
Fizetési díjak az alábbiak:
—  tehergépkocsi (2 t-ig) 25,—  Ft 1 órán belül
—  tehergépkocsi (2 t felett) 25,—  Ft 1 órán belül
—  személygépkocsi 10,—  Ft 1 órán belül
—  utánfutó 5,— Ft 1 órán belül
—  motorkerékpár 5,—  Ft 1 órán belül
—  motorkerékpár oldalkocsival 10,—  Ft 1 órán belül

—  egyéb 5,— Ft 1 órán belül
1 órán túl tartózkodó jármű parkolási díja arányosan növekszik 

óránként
A következő napirendje: a helyi adók bevezetéséneklehetőségeiről 

szóló előterjesztés volt
A Képviselőtestület az előterjesztés, és a PEB elnökének előter

jesztését e napirenddel kapcsolatban elfogadta. Határozatában ki
mondta, hogy az előterjesztésben szereplő adóneme — telekadó, 
kommunális adó, iparűzési adó, amely kiterjed a tartósan helyben 
folytatott tevékenységre és a helyben csak alkalmilag működőkre, és 
vállalkozási adó — részletes kidolgozása, konkrét adatokkal való 
alátámasztás szükséges. Az így előkészített és kidolgozott adatokat, a 
Képviselőtestület megtárgyalás után, közmeghallgatásra bocsájtja. A 
közmeghallgatásra szeptember hó végéig sor kerül.

Vizsgálta a Képviselőtestület az Unrkomis Kft Ingatlankezelési 
Csoportjának közületi szemétszállítási, valamint folyékony hulladék
szállítási szerződéseit is.

A testület e napon új bizottságokat hozott létre: Művelődési és 
Közoktatási Bizottságot, valamintTelepülésfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottságot

A Képviselőtestület 1991. július 9-i ülésén döntött építési telekvásár
lási kérelem elbírálásáról, megbízta a Polgármestert népjóléti igazgatás 
tárgykörbe tartozó ügyek intézésével — júl. 23—aug.6-ig

A szokásos sűrű napirendek ezúttal elmaradtak, mivel a képvise
lőtestület tagjainak jórésze nyári szabadságát töltötte. Ezért maradt el, 
s kerül újra megvitatásra a Piacok, vásárok tartásának rendjéről szóló, 
és a Helyi képviselők költségtérítéséről és jutalmazásáról szóló ren
delet az augusztus 6-i soros ülésen.

Tóthné Lajkó Ilona

Önkormányzati jegyzetek
— augusztus —

Sajnos, ismét lemondott egy képviselőtársunk. Eddig az időpontig 
bírta türelemmel, kitartással, idegekkel ezt a mindeki által kritizált, de 
jóformán senki által sem segített, a köz érdekében önként vállalt 
munkát. Megértem az elhatározását, hiszen a testületi üléseken egy
más mellet ülve sokszor vitatkoztunk azokról a problémákról, ame
lyek végül lemondásához vezettek.

Tudom, hogy százszor véggondolta, önmaga számára kijelölte, hol 
van az a pont, ameddig ezt a feladatot tiszta lelkiismerettel vállalni 
lehet

Azt is tudom, illetve sejtem, hogy van még néhány képviselőtár
sam, aki szintén tűrőképessége határára érkezett Őszintén meg kell 
mondanom, sokáig én sem bírom már cérnával.

Szeretném, ha mindenki megértené, hogy nem a süllyedő hajóról 
menekülök, nem a problémák elől hátrálok meg! Elsüthetnék néhány 
közkedvelt fiázist: a problémák azért vannak, hogy megoldjuk, meg 
lehetetten nincs csak tehetetlen ember, de ezzel csak magamat minő
síteném...

Inkább — talán saját magam számára is — igyekszem megmagya
rázni az okokat amik ide vezettek.

Még nem volt olyan régen, amikor a választási kampány idején 
gyűléseken, szórólapokon sok mindenre ígéretet tettem, majd komoly 
elképzelésekkel kezdtem az önkormányzati munkához. Sajnos ezen 
Ígéretek közül jóformán semmit sem tudtam megvalósítani. Ez az én 
hibám: nem voltam elég kitartó, elég állhatatos, hamar feladtam. Az 
én elképzeléseimet tehát félretettem, egyszer majd, ha a helyzet meg
engedi talán...

De a képviselői munkának van egy másik, általam sokkal fonto
sabbnak tartott oldala. Mint a neve is mutatja: képviselni valakit, 
valakiket. Képviselni azok érdekeit, gondjait, akik megválasztottak, 
akik a bizalmukkal megajándékoztak. Képviselni az aszódiakat, akik 
itt élnek, akik itt szívják magukba a port, a méregdrága szénfűtés 
füstjét, akik itt szeretnének emberibb körülmények között élni.

És sajnos itt látom a legnagyobb mulasztást. A választók képvise
lete véleményem szerint egyáltalán nem működik Aszódon. Pedig 
nagyon egyszerű (lenne) a dolog mechanizmusa: a polgár jogos 
panaszával felkeresi a képviselőt, aki a miután meggyőződött a dolog 
valódiságáról, a testületi ülésen előadja, az arra illetékes intézkedik, 
majd a feladat végrehajtását ellenőrzi, az eredményről tájékoztatja a 
képviselőt Ugye milyen egyszerű? A valóság azonban elkeserítő. 
Néhány példa:

Az első testületi ülésen (1990. október 10-én!) hangzottéi először, 
hogy a város főterét elcsúfító, gusztustalan, ízléstelen mázolványt, a 
”PINK BÁR” feliratot minél hamarabb el kell távolítani, mert az 
egyébként sem esztétikus főtér így még kellemetlenebb benyomást 
kelt. A bárt üzemeltető vállalkozó éppen akkor folyamodott engedé
lyért disco indításához. Kérem szépen a sokadik határidő is lejárt,

lassan a türelem is elfogy, de a felirat a mai napig hirdeti ”PINK falva” 
dicsőségét. Hozzá kell tegyem, sok ezer forintért elkészült a város 
főutcáját, főterét meghatározó Makona terv, melyet havonta közöl az 
Aszódi Tükör. A dolog odáig fajult, hogy az Ígéretek szerint írásbeli 
jegyzéket fogok kapni a "megoldási lehetőségekről”! Köszönöm...

Sokan nehezményezték, az immár város Aszód hivatalainak, bolt
jainak nyitvatartási rendjét Hiszen hétfőn az üzletek többsége zárva 
tart, az élelmiszerboltok is kivétel nélkül hamarabb becsuknak. Ha a 
postán akad dolga valakinek, akkor el kell kéretszkednie munkahelyé
ről vagy szabadságot vehet ki, mert hérfő kivételével minden nap 4 
órakor zárnak, ráadásul szombaton egyáltalán nincs hivatal. A prob
léma testületi ülésen elhangzott, intézkedés nem történt.

Az aszódi vasútállomáson az elfogadott európai normákkal ellen
tétben nincs nemdohányzó váróterem. A téli hidegben az utas számára 
két lehetőség marad: megfagy vagy megfullad. A probléma testületi 
ülésen elhangzott, intézkedés nem történt

Aszód város. Igaz ezt csak az aszódiak tudják, mert valljuk be 
őszintén az átutazó idegen nem veszi észre a város jelleget Néhány
szor felmerült már, hogy a 30-as főút be- és kivezető szakaszára 
tegyünk ki egy-egy "Üdvözöljük városunkban” feliratot Elvégre 
mégsem kellene titkolni a várossá válást.. A javaslat elhangzott. 
Ígéretet is kaptunk, de a tábla valahogy nem bir lábra állni azóta sem.

Bejelentés érkezett az aszódi tüzép telep körüli anomáliákról. Az 
elhangzottészrevételeket bizonyíték hiányában nemmondom el, alap
talanul még véletlenül sem szeretnék megbántani senkit sem. (Egyéb
ként a jegyzőkönyvekben minden megtalálható.) Az ügyben 
semmiféle intézkedés nem történt

Hosszan tudnám az ilyen és ehhez hasonló példákat sorolni, olya
nokat, melyek megoldása nem kerül sok pénzbe, de az emberek élete 
— ha csak egy kicsit is — könnyebb, nyugodtabb, városiasabb, 
európaibb lehet(ne).

A problémákat a képviselők elhozzák, elmondják, keressük a meg
oldási lehetőségeket; a végrehajtás hiányzik és az odafigyelés azok 
részéről, akiknek ez a munkájuk, akiket az adófizető aszódiak pénzé
ből fizetnek. Erek után nem nehéz megérteni a kívülállók azon véle
ményét, hogy a tanácsrendszer és az önkormányzás között nincs 
semmi különbség. Legfeljebb a fizetésekben...

Feltettem magamnak a kérdést így vajon van-e értelme az egész
nek? Van-e értelme, hogy egyikünk emiatt nyugtatót szed, másikunk 
nem alszik vagy ha alszik is de ezzel álmodik? Semmit sem gyűlölök 
jobban, mint a fölösleges és értelmetlen munkát Sajnos mostanában 
egyre többet az az érzésem, hogy a munkám (munkánk) bizony 
fölösleges.

Végül csak annyit szeretnék elmondani, hogy írásommal senkit 
sem akartam megsérteni. Szándékosan nem írtam neveket, nem ke
restem felelősöket. A jobbító szándék vezet..

Kovács Tamás 
városi képviselő 

SZDSZ Aszód
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Tanácsnoki beszámoló
Az országgyűlési képviselókat (már amelyikat) a választó- 

kerületek állampolgárai juttatják be a parlamentbe. Ezért aztán 
joggal várják el tólük, hogy alkalmanként tájékoztató beszá
molót tartsanak végzett munkájukról. Az is igaz viszont, hogy 
mivel manapság a képviselők túlnyomó többségben valame
lyik párt támogatásának köszönhetik mandátumukat, sokkal 
fontosabbnak tartják a pártfegyelem betartását, mintsem a 
választópolgáraik kérését, kívánságát, netántán követeléseit

Ezek a gondolatok jutottak eszembe akkor, amikor a Lap 
felkérésére rövid tájékoztató adok a megyei önkormányzati 
munkámról. Engem ugyanis az Aszód Önkormányzat Képvi
seld Testületé jelölt e megyei tisztségre, megválasztásomat 
egy 26 településből szervezett, 78 tagból álló elektori testület 
biztosította. Felmerül tehát a kérdés, hogy ebben az esetben 
(mégha formálisan is), kinek tartozom beszámolási kötelezett
séggel? A többet sohasem összehívott 78 főnek, avagy a küldő 
városi Képviselő Testületnek? Nem  tudom. Egy biztos: még 
senki sem kért arra, hogy munkámról tájékoztassam a szűk 
(vagy bővebb) közvélem ényt Ezért örülök tehát és szívesen 
teszek eleget a Lap kérésének.

Pest megye önkormányzata, egyszerűbben fogalmazva a 
megyegyülés 96 főből áll, élén az elnökkel (Dr. Inczédy János). 
Létszámát tekintve az Országgyűlés után a második legnépe
sebb választott testület az országban. Általában havonta ülé
sezik, amely gyűlések nyilvánosak. Az elnök és elnökhelyettes 
kivételével a megyei képviselők nem  főhivatásúak, munkáju
kért szerény, költségmegtérítési szintű tiszteletdíjat kapnak. A 
fentiekből kitűnik, hogy a képviselőket nem pártok, hanem a 
helyi önkormányzatok delegálják. A megyegyűlések eddigi 
legfontosabb témái a következők voltak: a szervezet elnöké
nek és elnökhelyettesének, az önkormányzati Hivatal vezető
jének, a főjegyzőnek (Dr. Erdélyi László) a megválasztása; az 
ideiglenes működési és szervezési szabályzat megalkotása; a 
bizottságok létrehozása, azok tagjainak és elnökeinek a meg
választása; az 1991. évi költségvetés megtárgyalása és elfoga
dása; a különféle, megye alá tartozó intézmények vezetőinek 
a megválasztása és kinevezése és még számos más, a folyó 
munkát és a jövőt is meghatározó döntés meghozatala. Az apró 
munkát a bizottságok végzik. A bizottságok élén az elnök 
(megyei tanácsnok) áll, taglétszámuk 7— 10 fő. A nyolc bi
zottság (nevüket rövidítve közöljük): ügyrendi, gazdasági, 
pénzügyi ellenőrző, külügyi, társadalompolitikai, település- 
fejlesztési, népjóléti és művelődési. Ez utóbbinak a tagja és 
egyben elnöke vagyok. A  bizottságok munkáját a Hivatal 
illetékes fő  állású dolgozói segítik. Az egyes témákat, kérdé
seket előbb a bizottságok tárgyalják meg, természetesen szak
értők bevonásával, majd azokat a közgyűlés elé terjesztik, ahol 
alapos vita után döntenek. Alkalmanként, fontosabb kérdések 
eldöntésére a közgyűlés elnöke a nyolc bizottsági elnökkel 
tanácsnoki megbeszélést is ta rt

A Pest Megye Önkormányzatának vázlatos bemutatása 
után röviden az első féléves munkámról. Eddig minden testü
leti (megyegyűlés, bizottsági, ad hoch bizottsági, tanácsnoki) 
rendezvényen részt vettem. A június 30-i ünnepi megemléke
zést —  az elnök felkérésére —  én tartottam. A bizottsági és a 
közgyűlési feladatok jobb előkészítése érdekében minden 
kedden, a megyeházán végzem a feladatomat, ekkor hivatalos 
fogadóórát is tartok.

Sokrétű feladataim közül megemlítem a megye alá tartozó 
levéltári, múzeumi, művelődés házi és könyvtári hálózati, a 
középiskolai, a nevelőotthoni, a szakmunkás iskolai feladatok 
ellátását

Szinte mindegyik intézetnél a legnagyobb gondot a szűkös 
anyagi lehetőségek jelentik. Van olyan intézmény, am elyik—  
önhibáján kívüli okok m iatt —  az alapfeladati m ű köd jének  
ellátáshoz a normatív költségvetésének közel a kétszerese 
hiányzik, további gondot je len t hogy a megyei művelődési 
(oktatási) intézmények különböző ellátottsági szinten állnak, 
találóan jegyezte meg az egyik bizottsági tag: van a megyében 
még olyan iskola, amelyik a XX. század eleji és van, amelyik

már a XXI. század eleji állapotokat, kívánalmakat tükrözi. 
Ezeknek a kiegyenlítése a szűkös időkben roppant nehéz, 
sokszor megoldhatatlan feladat Sajnos kevés önmérsékletet, 
az ország (és ezen belül a megye!) nehéz anyagi viszonyainak 
a megértését lehet tapasztalni számos intézménynél. Sok he
lyen még mindig a régi, a takarékos és vállalkozó gazdálko
dásra fittyet hányó, a belső megújulást elszabotáló mentalitást 
lehet tapasztalni.

Számos fórumon kihangsúlyozták, hogy sem az ország- 
gyűlési, sem a megyei képviselők nem "kijáró” tisztségvise
lők. Ez így helyes! Nagyon sok rossz példát lehetne a múltból 
felsorolni, amikor is egyes települések százszor, ezerszer töb
bet kaptak a "nagykalapból” csupán azért, mert a képvislőjük 
a legfelső vezetéshez tartozott. Mindazonáltal mind az önkor
mányzati törvény, mind más rendelkezések egyes részei szinte 
megkövetelik, hogy a saját hibáján kívüli önkormányzatokat, 
intézményeket adott esetben a terület képviselője segítse. 
Ilyen eset az aszódi tanuszoda kérdése. Amikor május végén 
Aszód város polgármestere e témában megkeresett, azonnal 
az ügy mellé álltam és arra törekszem, hogy minden lehető, e 
témában érdekelt fórumot megkeressek és a zavartalan műkö
dést biztosító pénztámogatás megszerzésében közreműköd
jek. Ez nem helyi érdekekért folyó lobbyzás, "kijárás”, hanem 
egy jelentős térségi feladatot ellátó és megfelelő kondícióval 
(a jelenlegi szabályzók elégtelensége miatt) nem ellátott intéz
mény megsegítése, amit kötelességemnek tartok.

Alapfeladatom tehát a megyei érdekeltségű témák ellátása, 
kérdések megoldása, ám fontosnak tartom a szőkébb pátriám 
gondjainak, problémáinak a megoldásában való közreműkö
dést, segítést is.

Ennek a szellemében állok a megbízóim rendelkezésére:

Pest Megyei önkorm ányzat

D R . A SZTA LO S ISTVÁN
tanácsnok

a Közművelődési-Oktatási B izottság elnöke

Budapest V., Városház u. 7. 1/125 • 1 364 Pf. 112 

Telefon: 1 18-01 1 1 /160 • Telefax: 1 17-6436

A szolgálat elismeréseként...
A nevében katonai, de jelentőségében városi vagy talán Galga 

Mente szintű ünnepségre került sor 1991. augusztus 2-án 10 
órakor az aszódi laktanyában. Az alakulat, amely 1975-től aPetőfi 
Sándor Önálló Vezetésbiztosító Ezred nevet viselte —  életében 
kiemelkedő eseményhez érkezett Bagyin József, városunk pol
gármestere a város lakosságának nevében, egy a katolikus egyház 
által felszentelt csapatzászlót adományozott az ezrednek, melyet 
Sztán István alezredes parancsnok vett át. E zászló jelképezi azt 
az elismerést megbecsülést amit munkájukkal az alakulat tisztjei, 
katonái a Galga völgyében kivívtak maguknak. A zászló átadásá
val egyidejűleg az ezred a "Galga Önálló Vezetésbiztosító Ezred” 
nevet vette föl. Úgy érzem, hogy a fenállásának 28. évfordulóját 
ünneplő egység méltó születésnapi ajándékot kapott —  a város 
elismerését megbecsülését Reméljük, hogy az a jó együttműkö
dés, ami az elmúlt években a katonák és a civil lakosság között 
kialakult erősödni, gyarapodni fog! Kívánjuk, hogy a jelmondat 
ami a csapatzászló kék szalagján olvasható, soha ne fakuljon:

"Együtt a Hazáért”!
V.L.
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KULTURÁLIS ÉLET
Városi Közösségi Ház (Művelődési Ház)

Aszód, Kossuth L. u. 72. Telefon: 9.

i FIGYELEM! j
A Művelődési Házon belül működő
C S A L Á D I  I N T É Z E T

! vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszelve- ■
zését és lebonyolítását ;

1 Kívánsága szerint rendezzük meg és tesszük emlékezetessé ;
! családi ünnepeit.
j VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT
; zenés irodalmi összeállítás, fotózás, videofelvétel készítés. ;
I Igény bejelentés: !
'< a Polgármesteri hivatalban (Aszód, Szabadság tér 9.)
| Tóthné Lajkó Ilonánál (Telefon: Aszód 2.)

a Művelődési Házban (Aszód, Kossuth L. u. 72.)
I Pardi Lászlónénál (Telefon: Aszód 9) I■ ■
l ............................................................................................... J

PETŐ FI MÚZEUM 
Szontágh lépcső 2. Telefon: 14 

Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10— 18 óra között 
Állandó kiállítás: GALGA MENTE 

Időszaki kiállítás: OSZOLJ JÓ SZEF FAFARAGÓ ÉS 
KRESZ ALBERT FOTÓMŰVÉSZ TÁRLATA

FIATALOK, TANULNI VÁGYÓK, FIGYELEM!
Már most felhívjuk szives figyelmüket, hogy a Művelődési 
Ház 1991, szeptemberétől az alábbi szakmunkásképző tan

folyamokat tervezi indítani:

* kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (3 hőnap)

» festő tanfolyam (1 éves)

* kőműves, ács-, állványozó tanfolyam (I éves)

| | | | '  betanított ív-, és lánghegesztő tanfolyam (4 hónapos)

. targoncavezető tanfolyam (2 hónapos)

A tanfolymokra jelentkezési feltétel:
f^ ̂ ip ^ s k o r i ^ iö a lé n o s  iskolai végzettség,

tanfolyamok tandíja: 7D00 —  8.000 Ft között lesz. 

| | í ;Á tanfolyamokat 30 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 

I I  :: í ; Szakmunkásképző tanfolyami*
* ABC áruházi eladói (élelmiszer, iparcikk, ruházat) (i 

. . éves), 15 éves körtől, 8 általános iskolai végzettséggel

. * ABC áruházi eladőj tanfolyam (2 éves), 14 éves kartól, 
8 általános iskolai végzettséggel (Tandíj; kb. 35.000F t):

* Szakács tanfolyam 17 éves kortól, 8 általános iskolai 
végzettséggel

Középfokú végzettséget biztosító tanfolyamok
* boltvezetői tanfolyam (kereskedelem) (1 éves), érettsé

givel vagy szakirányú szakmunkásbizonyítvánnyal ren-
w i KvZOa, í v b íc f v

* vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam (1 éves), érett
ségivel vagy szakirányú szaknwnkásbízopyüvánnyal 
rendelkezők részére

A tanfolyamok Aszódon történő indulásának feltétele: 
25—30 lő jelentkezése.

l l v  Á  tandíj 12.000—20.000 Ft között válható.
A tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Mű
velődési Házban Pardi Lászlóné ad személyesen vagy tele

fonon.
A Művelődési Ház igény esetén augusztus hőnapban angol 

és német nyelvből alapfokú nyelvtanfolyamot Indít, 
Érdeklődés és felvilágosítás: 

a Művelődési Házban személyesen vagy telefonon.

Szeptemberi előzetes:
Holub Sándor és Holubné Kogler Katalin 

táncpedagógusok ajánlata:
• balett tanfolyam ovisoknak és alsó tagozatosoknak

• jazzbalett tanfolyam felsőtagozatos iskolásoknak, gimi- 
seknek

• body building előkészítő Búknak
Szeptembertől júniusig hetente 1 foglalkozás 

Tandíj: 400 Ft/hó 
Jelentkezés a Művelődési Házban

FIGYELEM! ÚJDONSÁG!
Kábel TV műsora minden csütörtökön és vasárnap 1800 órá

tól 4 órás műsort közvetít a Művelődési Ház 
ifjúsági klubjában.

A TV programja a heti rádió és TV újságban megjelenik.

Mindenkit szeretettel várunk.
Szelényi Tamás stúdióvezető

Vécsey Károly Helyőrségi Klub
Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: 83

Augusztusi ajánlat

Minden pénteken Club’90 disco
Kezdés: 21 óra

Fény- és lézer show, műsorok, go-go táncosok

Figyelem!
A HEK színpad —  színjátszócsoport augusztus 12-én 18 

órakor megkezdi munkáját. Várják új tagok jelentkezését is!

Tanfolyam
Gyors- és gépíró tanfolyam indul szeptemberben. 

A tanfolyam 8 hónapos —  heti 1x4 óra 
Saját írógép szükséges!

Titkárnőképző tanfolyam —  igény szerint indítjuk!

Fiataloknak

Fiúk, lányok!
Érdekel benneteket az újságírás? 

Szeretnétek megismerni egy újság 
elkészítésének folyamatát? 

Most van rá lehetőség!
Indul a diák újságíró tanfolyam!

Jelentkezni lehet, már 13 éves kortól!

Nemcsak lányoknak!
Ismét lesz jazzbalett és discotánc tanfolyam! 

Vezetik a Club’90 táncosai.
Várunk benneteket!

Újdonságok!
Szeptembertől az alábbi tanfolyamokat indítjuk:

—  csillagász szakkör 
— képzőművészeti szakkör 

Ne feledjék! A HEK-ben mindig történik valami! 
Programjainkról, tanfolyamainkró, szakköreinkről felvilágo
sítást munkanapokon 8—18 óráig kaphatnak az érdeklődők 

_______személyesen vagy az Aszód 83-as telefonon.
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L elkészavatás Aszódon

i BÉKESSÉGET GYAKOROLNI KELL!
Bizonyára sok emlékezetes esemény történik egy gyüle

kezet életében. De bizonyára a legmeghatóbb, s talán a 
legfelemelőbb egy ifjú ember lelkésszé avatása. A véletlen 
hozta, hogy éppen a szabadság napjának az ünnepén avat
ták lelkésszé az aszódi evangélikus templomban Kustra 
Csaba lelkészjelöltet.

Még az avatás előtt beszélgettem Kustra Csabával. Kér
tem, hogy röviden foglalja össze, mit vár önmagától lelké- 
szi pályáján. Hitvallását a következő mondatokban foglalta 
össze: Az evangélium hirdetése minden korban nehéz volt, 
így tanultam. Mivel tudom, hogy milyen alakdályokra kell 
számítanom, tudatosan készülök rá. Az Egyház, s az embe
rek szolgálatát tartom a legfontosabbnak. Azon igyekszem 
majd, hogy mindig legyen erőm ennek célnak eleget tenni.

A  gyülekezet énekkara —  Tarr Gábor énektanár veze
tésével — négyszólamú zsoltárokkal készülődött a neveze
tes napra. A zsúfolásig megtelt templomban orgonaszó 
köszöntötte az esemény rétszvevőit. Az avatási szertartás 
dr. Harmati Béla evangélikus püspök végezte Muntágh 
Andor teológiai professzor és Detre János aszódi lelkész 
segédletével. Mielőtt az ifjú lelkészjelölt esküt tett, a püs- 
pük úr szólt a gyülekezethez. Igehirdetésében kiemelte: 
igen ritkán történik meg, hogy ugyanabban a gyülekezet
ben rövid időn belül két lelkészt avassanak. Ez mindörökre 
emlékezetes marad számára is. Csakúgy a szabadság nap
jának a harangszava, mely a hazánkon átzúdult történelmi 
viharokat idézi. Végtére annyi szenvedés után olyan lehe
tőségek nyílnak meg valamennyiünk számára, amilyen ed
dig még sohasem adatott meg.

A lehetőségekkel való élés a lelkészek számára kiemel
kedő szolgálatot, és sok feladatot is jelent. Magyarázatul 
hozzáfűzte: szolgálni csak az tud, aki szabadon él. Minden
kinek meg kell tanulnia úgy elfogadni embertársát, ami
lyen. Gyarlóságunk miatt sokszor megfeledkezünk a 
bocsánatról és a békességről. Pedig ezeket csak gyakorolni 
kell. Persze, ha az ember ezeket csak önmagában gyakorol
ja, mit sem érnek. A közösség segítsége is szükséges.

A hévizgyörki

Dr. Harmati Béla szavai után, a gyülekezet felállva hall
gatta meg a lelkészi esküt. A lelkészi hivatás gyakorlásához 
útravalóul, a meghívott lekésztársak —  köztük két finn 
lelkész — adták áldásukat.

K.I.Cs.

Az evangélikus templom oltára

Nevezetes esemény Hévízgyörkön
—  előzetes —

A Petőfi Múzeum rendezésében, Hévízgyörkön, a közép
kori templomban, 1991. augusztus 9-én, pénteken, 18 órai 
kezdettel nyitja meg Dr. Koós Judith művészettörténész P. 
SZABÓ ÉVA textilművész kiállítását.

Az 1930-as, 40-es években szabadon ívelő, az európai 
alkotó irányzatok élvonalában álló és számos díjjal elismert 
művészi pályáját állította meg a szovjet mintájú kollektivizá
lás. Az államosítás alkalmával műhelytől, szövőgépeitől, ki
állítótermétől megfosztották, szövetkezetbe kényszerítették, 
ahol inkább ipari-tervezői munkára kényszerítették. Ám ezt is 
—  kiváló intelligánciával és nagy hozzáértéssel —- művészi 
színvonalra fejlesztette.

A 81 éves művész még most is tervez, alkot. Az egész 
művészi pályára visszatekintő kiállítása nagy élményt jelent
het az érdeklődő néző számára.

P.M.
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A TIZENÖTÉVES H Á B O R Ú  ESEMÉNYEI 
A G ALG A VIDÉKÉN

1591—1606.
Az alsó-nógrádi részeken a tizenötéves háború "nyitá

nyaként” a hatvani várhoz legközelebb eső sok kis vár 
közül a bujáki vár volt a legközelebbi. Mivel az északi 
szárnyon — a nógrádi részeken igen ingatag volt a török 
hatalom, ezért itt látszott alkalmasnak a török visszaszorí
tása, egy lendületes, meglepetésszeríí támadássorozattal.

A Felvidék várkapitánya Teuffenbach vezette támadás 
eredményeként 1593-ban sorra szabadultak fel a várak és 
településeik, Szécsény, Gyarmat, Hollókő és Buják. Gyar
mat végleg magyar kézen maradt, míg a többi részeken 70 
esztendőn keresztül megyar közigazgatás volt.

Buják visszavétele döntő jelentőséggel birt, mert innen 
látszott alkalmasnak Hatvan ostroma A hatvani vár birtok
lása stratégiai fontosságú volt a szemben álló felek szem
pontjából. Az ostromot Teuffenbach megkezdte 1594. 
áprilisában, azonban egy hónapi sikertelenség után látni 
való volt, hogy az északi irányú ostrom nem járhat sikerrel. 
A siker érdekében előbb Vác várát kell elfoglalni és ebből 
az irányból kell az ismételt ostromot megkezdeni.

A hatvani ostrom mégsem volt eredménytelen, mert a 
vár felmentésére érkező kb. 10.000 fős török sereg, a vár
ostromot biztosító magyar seregtől (kb. 5.000 fő) súlyos 
vereséget szenvedett Túra alatt. A győztes csata hírére a 
jászberényi török őrség felgyújtva a palánkot pánikszerűen 
megfutott. A magyar sereg vezérei, Báthori István és For- 
gách Simon fényes sikert könyvelhettek el. A török vesz
teség csak halottakban elérte a 3.500 főt.

1596. augusztusában alakult ki az a helyzet, hogy Vác 
magyar foglalása után sor kerülhetett Hatvan ismételt ost
romára. E sikerrel járt ostrom nagy ember és anyagi áldo
zatokat követelt, de végül is Hatvan csak ideig-óráig 
maradt császári-magyar kézen. A közelgő szultáni sereg 
hírére a várőrség megfutott, a török harc nélkül újra birtok
ba vette, majd Eger ellen fordulva elfoglalta azt.

A török 1598-ban eredménytelenül ostromolta Vácot, de 
1599-ben elfoglalta. A következő esztendők viszonylagos 
nyugalomban teltek el.

1603-ban Russwurm a császári főparancsnok Pest ellen 
vonult s sikeres ostrom után elfoglalta, sőt Buda ostromá

nak gondolatával foglalkozott. Végül is Hatvan ellen vo
nulva elfoglalta, majd pár hónap múlva feladta azt.

Ezzel a tizenötéves háború térségünkben végétért, amely 
a helyi győzelmek kivételével semmilyen lényeges válto
zást nem hozott. Egyik fél sem jutott kedvezőbb pozícióba, 
csupán a töröknek sikerült megtartania a Vác — Hatvan 
vonalat, sőt Eger foglalásával sikerült megszilárdítania a 
következő évtizedekre.

Bank László

A TIZFNOTÉVES h á b o r ú  h a d j á r a t a i  
1591 ~ 160 fi. _________

Eladó telkek a Városréti úton

Aszód város Polgárm esteri Hivatala  
m eghirdeti

a Városréti úton kiparcellázott 
új építési telkek értékesítést.

A telek ára: 1991-ben 200,— Ft/m2 

1992-ben 260,— Ft/m2 

Terület: 925—990 m2 

A telek részleges közművesítéssel 
(víz-villany) kerül átadásra. 

Telekigénylést a 
Polgármesteri Hivatal I. em. 17. 

helyiségében lehet benyújtani.

P Á L Y Á Z A T

Aszód város Polgármesteri Hivatala meghirdeti 
Aszód, Szabadság tér, Kondoros tér, 

Kossuth Lajos utca
területén kiépített parkolók bérbeadását 

fizető parkoló céljára.

Pályázni: 1991 augsztus 15-ig írásban lehet
Részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ad.

Jó tudni...
A Gödöllői Rendőrkapitányság Igazgatási Osztálya 
megbízásából az aszódi Rendőrőrsön minden héten 

kedden 10— 17.30 óra között útlevél ügyintézés, sze
mélyi igazolvány érvényesítés, csere lehetőség van.
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Megmunkált üvegek
Az elmúlt hetekben egy falióra helyreállításával foglal

koztam: pótoltam, javítottam. Többek között hiányzott az 
óra számlapját védő üveglap is. Tudtam, hogy a szomszéd 
utcában lakik egy üveges— elmentem hát hozzá. Jellemző 
ránk emberekre, hogy egymás mellett élünk s mit sem 
tudunk a másikról. Felszínes ismereteink téves képet is 
rajzolhatnak ítéletünk vásznára. Sajnos így nem szerzünk 
tudomást a másik ember munkájáról, elképzeléséről, érté
kéről.

A látogatás mély benyomást tett rám és mert egy igen 
érdekes dologról van szó, engedjék meg, hogy bemutassam 
Kurucz Jánost s munkáját!

1986-ban feleségével ketten kezdték el családi vállalko
zásban az üvegmegmunkálást. Jelenleg négy alkalmazott 
dolgozik velük, kik valamilyen formában rokonok. Fontos
nak tartják, hogy a családi vállalkozás jellege megmarad
jon, a legfőbb érték —  a közös érdek. A Főnök urat a 
mértéktartás, a hosszútávon való gondolkodás jellemzi. Ez 
tükröződik emberi- és üzleti kapcsolatain egyaránt Fő 
törekvése a tisztességes megélhetés biztosítása családja, 
önmaga és beosztottjai számára. Nem céljuk a gyors meg
gazdagodás, mindnyájan nyugodtan szeretnek aludni, tud
ják a hirtelen leszakadó nagy pénz erősebb lehet az 
embernél. Termékeiket, munkájukat elérhető áron próbál
ják eladni— így az árat a vásárlóval közös megegyezésben 
határozzák meg (irányáraik alapvetően 40%-kal csökken
tettek!).

Fő profiljuk:
Hőszigetelő üveggyártás: (két üveglap közt vákuumré

teg)
A hőszigetelő üveg szigetelő képessége egy 40 cm-es fal 

szigetelő képességével egyenrangú. Ez évente 20%-os 
energiamegtakarítást jelent. (A jelenlegi tüzelőárak mellett 
nem elhanyagolandó!) A környék asztalosai, nyílászáró 
készítői itt üvegeztetik termékeiket, melyekre Kurucz úr 5 
év garanciát biztosít. Szívesen állnak azok rendelkezésére 
is, kik hagyományos ablakaik üvegezését hőszigeteltre kí
vánják cserélni!

Üvegcsiszolás: (üveg élének megmunkálása)
Műszerüvegek, nyitható-, eltolható bútorüvegek, asztal

lapok, tükrök csiszolása, fazettázása igény szerint.
Üvegdomborítás: (Az országban talán 10 helyen tudják 

ezt a műveletet elvégezni.)
A megmunkálás elektromos kemencében történik 730 

'C-on. A hajlított, domborított üvegekkel különféle exklu
zív bútorok, térelválasztók, ajtók üvegezhetők, díszíthetők.

Kapcsolatban állnak az AB-val, melynek szervezetén 
belül lakossági szolgáltatást, üvegkárelhárítást végeznek

A bankok, üzlethelyiségek, irodaházak bejárati ajtaját, 
portálját díszítő egyedi megmunkálású üvegektől, a laká
suk küllemére több pénz áldozni képes vásárlók igényéig 
kielégíteni tudó vállalkozás ereje, titka az összeszokott 
csapatmunkában és a részben saját készítésű gépekben van. 
A műhelyben mindennek megvan a helye, így a csiszoló
gépnek, gyémántvágónak, üvegfúrónak, fazettázógépnek.

Az üzletkötéseket Kurucz úr végzi, a könyvelést a fel
esége, de mindnyájan dolgoznak a műhelyben is. Ha a

szükség megkívánja, a kisfiúk is besegít, hiszen a mester
séget, a régi hagyományokhoz híven, át szeretnék örökíteni 
a gyerekekre.

Munkájuk elismeréséről talán elég ha annyit írok, hogy 
fő üzeleti partnereik osztrák-, német-, francia-magyar ve
gyesvállalatok és egyéb megrendelőik újabb megrendelé
seket küldenek.

Címük: Kurucz János
Aszód, Bethlen Gábor utca 4.
Telefon: 271.

A.T.

A Podmaniczky kastély díszterme oldalfalainak festett ar- 
chitektúríja

Város vagyunk!
Már stabil csövesünk is van, illetve padosunk — mivel 

pádon lakik az állomás baloldali pénztárablaka alatt. Ren
des lány, már kilenc órakor nyugovóra tér. Csak én nem 
tudok megnyugodni. Életemben háromszor hittem el, itt a 
forradalom, MOST majd jobb lesz!

Nem nekem —  én valahogy Vácott is elvoltam, hanem 
azoknak akik nem tudnak magukon segíteni.

Most megint a "jobbra” várunk. A lány a pályaudvaron 
nem vár semmit. Felesleges lelkizni, tájékoztatnak, évek 
óta ott él, jól érzi magát.

Kár bolygatni a dolgot?
D .L.
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PRÓBÁLJA KI, ISM ERKED
JEN M EG VELÜK!

Takarékos, környezetbarát amerikai 
háztartási tisztítószerek:

• mosogatószer (1 liter 3/4 évre)
• mosószer (áztatás, előmosós nélkül)
• öblítőszer (élénk színek)
• ablaktisztító spray (nincs fizikai munka)
• fémtisztító paszta (ragyognak a rezek)
• univerzális tisztító (20 féle helyett 1)

F orgalm azó: dr. Jólesz József  
Aszód, Arany J. u. 3., tel.: 429 ill. 107 

További forgalmazók:
Farkas Imre, Aszód, Bethlen u. 12/a.
Brecsok Rudolf, Aszód, Bethlen u. 23.
Juhász József zöldséges
Búzás János, Aszód, Hunyadi u. 44.
Szép Katalin, Aszód, Falujárók u. 1.
Jelencsik Miklósné, Kartal, Szabadság u. 12. 
Bereczki János fuvarozó, Hévízgyörk

(újabb forgalmazók belépésére is van mód, 
érdeklődjön a forgalmazóknál!)

HA KIPRÓBÁLTA, SOHA  
NEM AKAR MÁST!

\  ikerlista
" *  t HMÁlDSm

(em. periclt ír-im ij

2 ZÉqZET&SZÉKÉq
(tm  f’üxüfy ’)

j . p o m s m R m rö ^ s Á ^ A
(mapfar- jffrré fíux)

4. ÁUJfCBTiÁSRA/
(tm, P íp it il)  

5.8MÖSZÓM 
(tx , tű -ftj

3  zinkron v id eó
Aszódi Tükör hirdetési Díjszabása:

Apróhirdetés: 10 Ft/szó 1/2 oldal: 1000 Ft
1/4 oldal: 500 Ft 1 oldal: 2000 Ft

Külön betétlap: 2500 Ft

A Providencia 
Osztrák-Magyar 

Biztosító RT
Munkalehetőséget kínál Aszód és környékén 
lakó, érettségizett, jó fellépésű, fiatal, kreatív 
nőknek és férfiaknak, biztosítási-üzletkötői ál
lásban, fő- vagy mellékfoglalkozásban.

Azok jelentkezését várjuk, akik elhivatottsá
got éreznek e munka elvégzésére vagy dol
goztak már biztosítási üzletkötőként.

Tiszta jutalékos rendszer, magas kereseti le
hetőség. Munkaidő nincs korlátozva.

Érdeklődni: Weitz Béla kirendeltségvezető
nél!
Telefon: 06-28-70-954

Személyesen: Gödöllő, János u. 5. Szolgál
tatóház vagy Aszód Posta, Kvaka István hi
vatalvezetőnél lehet.

A Művelődési Ház
bérbeadja

Falujárók útja 1. szám alatti, 
raktározási, kereskedelm i tevékenységre 

alkalmas helyiségét (volt pékség). 
Valamint bérbeadja még 
TOTO-LOTTO irodáját.

R észletesebb tájékoztatás 
a Műv. Ház irodájában 

nyitvatartási időben.

Mozi a Művelődési Házban
Augusztus 3. Három férfi és egy kis hölgy

Előadás
kezdete.:

10. Farkasokkal táncoló
17. Házinyúlra nem lövünk

18.30 14. Tini nindzsa teknőcök 
31. Rocky 5.

TRABANT eladó (5 éves, megkímélt). 
Érdeklődni a Múv. Ház irodájában 

*

Garázs eladó. A lakótelepi garázssoron — 380 V be
kötve! Érdeklődni: Frajna György Aszód, Rákóczi ú t  9/a.

Felelős kiadó: Dinnyés László * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás * Szerkesztőbizottság: Pardi Lászlóné, Tóthné Lajkó Ilona,
Vörös László * Munkatársak; Dr Asztalos István, Fercsik Mihály *

Engedélyszám: III/PHF/207/p/1989.
Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth Lajos u. 72.

Szedés és nyomás: TYPOVENT Kft. 2170 Aszód, Bocskai u. 1. tel.:211,2100 Gödöllő, Tessedik u. 4. tel.: 30-327


