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MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

. . l  in k * *  B a r
A volt Galga étterem épülete (Szabadság tér 3.) 

ma Pink Bár-Fagyizó -  Italbolt homlokzatfelújí

tása a bérlők nyers -  bár jószándékú -  reklámfe

liratai miatt éles kritikát váltott ki.

Az épület elhelyezkedését, homlokzati megje

lenését és történetiségét tekintve, Aszód egyik 

legjelentősebb építm énye. Kétségtelen, hogy 

több figyelmet és ráfordítást érdemel.

A lakásfelújítási címjegyzékben már 1990. év

ben szerepelt, de pénzügyi fedezet hiányában az 

épület rekonstrukciója elmaradt. Az épület föld

szintje nem lakás célú bérleményekből, emeleti 

része bérlakásokból álló állami ingatlan.

A homlokzat felújítását társadalmi munka fel

ajánlások tették lehetővé:

-  Búzás János vállalkozó térítés nélkül vállalta 

a homlokzat festését,

-  Adamek Lajos és Gohér János földszinti bér

lők a szükséges nyersanyagokat,

-  az Unikomis Kft az állványanyagot,

-  Geri Mihály a védőhálót biztosította a mun

kálatokhoz,

-  A MAKONAegyesülés által készített fő ut

cai rendezési terv megvalósításában közre

működött: Jánosi János tervező.

E széles körű  összefogás bizonyítja, hogy 

Aszód lakossága áldoz környezetéért, a település 

arculatának szépítéséért.

Megjegyzem, hogy a homlokzatfelújítás csak 

egy része az épület felújításának. Elmaradt, ám 

szükséges lenne a szigetelése, födéméinek-, belső 

tereinek felújítása, az emeleti bérlakások kom

fortfokozatának növelése, esetleg más célú hasz

nosítása.

Továbbra is szívesen fogadunk hasonló fel

ajánlásokat!

A koordináló munkát a Polgármesteri Hivatal 

M űszaki Csoportja vállalja!

Bártfai László

Mint egykori T akarékpénztár Jelenleg -  a felújítás után
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HADJÁRATOK, FOGLALÁSOK 

A GALGA VIDÉKÉN
1682-1685.

BECS felől

- r -  ■ 168Í. a z  e g r i e's o h a tv a n i

tö rö kö k  támadása, 
168S.a h a tv a n i — «—

S o b ie sk i 1683.

1682-ben Ibrahim budai pasa vezetésével jelentős török 
sereg vonult Kassára, Thököli megsegítése céljából. 
Ugyanez a sereg 1683-ban visszatért, mert ez évben tervez
ték a Bécs elleni támadást

1683. szeptember 12-én a Bécset ostromló török seregek 
iszonyú nagy veszteségeket szenvedve -  megfutottak. A 
vert sereget üldöző keresztény hadak -  többek között a 
lengyelek Párkánynál megütköztek a törökkel, majd foly
tatva a hazatérést sorra szabadították fel a nógrádi várakat, 
így szabadult fel Palánk, Szécsény, Hollókő és Buják. Az 
úgynevezett „lengyeljárás”Késmárk és Lőcse felszabadítá
sával ért véget.

Ez év október 27-én szabadult fel Esztergom, mely Buda 
védője volt az északi irányból.

A bécsi győzelem váratlan, de egyértelmű nyitánya volt 
a magyarországi török hadak elleni hadjáratsorozat kezde
tének. Úgy a Dunántúlon, mint a Duna-Tisza közén kínál
kozott az a lehetőség, hogy az oszmán sereggel szemben 
megkezdődhet a „frontális” támadás. Ezt a császári hadve
zetés felismerte és a kezdeményezést megragadva, meg
kezdte a hadjáratok előkészítését.

1684. június 18-án Visegrád került császári kézre, majd 
a Duna balpartjára átkelve Vác került volna sorra. A váci 
foglalást azonban a török megakadályozta, s Vác felett 
megütközött a császári erőkkel. A váci csata a császáriak 
győzelmével végződött, minek következtében Pest ellen 
vonult a császári had. 1684. július 30-án Pest rövid időre 
felszabadult a török alól. Ekkor kezdődött Buda első jelen
tős ostromkísérlete is, amely sikertelen volt, azonban a 
jövőbeni lehetőség megmutatkozott.

1685-ben az egri és hatvani török erők ismét visszafog
lalták Vácot, a császáriak visszahúzódtak Párkány terüle
tére. Báró Peter Mercy lovassági tábornok a hadtestével -  
kb. 8000 fő -  ostrom nélkül elfoglalta Szolnokot, melynek 
jelentősége abban volt elsősorban, hogy a török hajózási és 
kirakodási lehetősége megszűnt Eger, Hatvan felé. Ezután

Eger ellen fordult, sikertelenül. Majd Arad ellen indult, 
melyet decemberben felszabadított.

1686. januáijában Hatvan ellen fordult, azonban az ost
rom sikertelen volt, viszont a Felvidékről a térségbe rendelt 
kb. 2000 fő katonával zavarta a Buda -  Eger közötti török 
összeköttetést.

Az egyre erősbödő császári seregek tevékenysége elle
nére a töröknek még volt ereje, módja a portyákra a sarco
lásokra. 1686. márciusában még kettő alkalommal végig 
rabolták az Ipolyság vidékét.

Értődött a helyzet a török végleges kiűzésének, vissza
szorításának megkezdéséhez -  amely nem is váratott soká
ig magára.

Bank László

H itv a llá s

Járom az erdőt, nézem  a fákat.
Találgatom, Tán' ők is látnak.
S mi nekem  csak óhajtás:
Az égbe nyúló messzeség,
Az nekik valóság,
A kéken szikrázó napsütötte ég.

Nőni, nőni, növekedni!
Ez az ósparancs.
nem  törődni semmi mással,
Csakis önmagával!
S, míg a parancs űzi-hajtja,
Ágkarjaival tépi-marja,
Maga körött társait.

Alább törött, béna karok.
Legtöbbjük m ár szárad, korhad.
Zúgó szélben reccsen-roppan,
Búcsú tánccal földre robban, 
így megy ez m ár ágról-ágra,
Míg a végzet átfut rajta.
Üres vázzal dől a földre,
Kapaszkodva m agba rönkbe.

M ígnem egyszer zöld levélkék adják hírül: 
M egérkezett az új parancs.

A szikrázó égből.
M egértettem  az örök parancsot.
De lelkem ágait én úgy  terjesztem szét, 
Hogy m inden Emberfát 
Egyformán ragyogja be

a szikrázó, napsütötte ég.

K.I.Cs.

Helyesbítés
Az előző számban tévesen jelent meg. hogy Bagyín 

József polgármester Űr személyesen járt Obemburg- 
ban. A helytelen információért elnézést kérünk a Pol
gármester Úrtól és Olvasóinktól!

-  S z e r k é -



TŰKOR 3

A MAKONA TERVEI

Pedagógus lakások-Kossuth Lajos út 62-64.

Mi lesz veled 
gimnázium?

Október 22-én, délelótt fél tízkor felkereste a gim
náziumot Harmati Béla evangélikus püspök úr és 
kísérete, s egy fél órás beszélgetést folytatott a tan
testület tagjaival. Ekkor ismét bejelentette: 1992. 
szeptemberétől visszaveszik az iskola irányítását.

Arra a kérdésre, hogy lehetne-e erről a szándékról 
feltételes módban beszélni, azt válaszolta, hogy 
nem, az evangélikus egyház kijelenti: a visszavétel 
elhatározott tény. Mi -  a tantestület tagjai -  úgy 
érezzük: az intézményben folyó munka, az új törek
vések (humán-reál gimnáziumi osztályok, techni
kusképzés, a több millió forintból kialakított 
műhelyekben folyó autószerelő képzés, a francia
magyar kéttannyelvű oktatás) eredményei éppen az 
elkövetkező években érnek majd be. Szeretnénk a 
hatosztályos gimnáziumi képzést is bevezetni, és 
úgy véljük, ennek most vége lesz.

A püspök úr elismeréssel szólt a gimnázium mun
kájáról: azt mondta, hogy az átvételkor minden ma
rad a régiben, de nem válaszolt arra a kérdésre, hogy 
hosszú távon megmarad-e az intézmény mai profil
ja. Elutasította annak lehetőségét, hogy -  szerintünk 
éppen az oktatás színvonalának emelése érdekében 
-  párhuzamosan működjék egymás mellett egy egy
házi és egy állami iskola.

Egyik kollégánk kérdésére -  aki Püspökhatvan
ban polgármester, s így mintegy képviseli a kör
nyékbeli falvak vezetőinek véleményét is -  a püspök 
úr azt válaszolta, hogy a többi evangélikus gimnázi
umhoz hasonlóan az aszódi is 4-5 év múlva országos

beiskolázású egyházi intézmény lesz. Ez a kijelentés 
a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a Galga völgyé
nek gyermekei közül egyre kevesebben járhatnak 
majd a még nem tudni, milyen képzést adó gimná
ziumba.

Bár a mai épületnek csak 39%-a volt az egyház 
tulajdona, most az egészre tartanak igényt. A püspök 
úr elmondása szerint ez az önkormányzattal való 
tárgyalás eredménye lesz. Itt nem egyszerűen csak 
a 61 %-nyi alapterületről van szó, hanem az uszodá
ról, a gazdagon felszerelt tanműhelyekről is. Felme
rül az a kérdés is, mi lesz a francia államtól kapott 
több millió forint értékű fénymásolókkal, számító
gépekkel, könyvtárral és minden más felszereléssel.

Iskolánk francia lectora, aki egy valóban működő 
demokrácia polgára, méltatlannak tartja azt, hogy a 
szülők és tanárok határozott kérése ellenére a jól 
működő állami intézményt egyszerűen egyházi ke
zelésbe adják.

Mi -  egyetértve a lector véleményével -  azt is 
vártuk ettől a beszélgetéstől, hogy az egyház képvi
selői az iskola további nevelő-oktató munkájának 
tervét ismertetik velünk, de erről semmit sem tudtak 
mondani. Most tehát ismét várunk.

Várjuk a november 25-i megbeszélést, ahol re
mélhetőleg többet hallunk majd az érdemi kérdések
ről.

Kovács Istvánná 
Péter Sándorné

középiskolai tanárok
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Önkormányzati
hírek!

A Képviselőtestület 1991. október 8-án tartotta soros 
ülését, melyen az alábbi napirendekben hoztak döntést:

-  Az önkormányzat gazdasági vállalkozásairól megalkot
ták a 17/1991. sz. rendeletet. E rendelete az önkormány
zatnak: az önkormányzati vállalkozással a
többletjövedelem elérése, a lakossági ellátás, szolgálta
tás színvonalának emelése érdekében, fejlesztések elő
segítéséhez többletbevételi források termelésére ad 
lehetőséget.
A vállalkozások főbb területei:
-  lakások értékesítése,
-  vagyontárgyak értékesítése,
-  létesítmények bérbeadása, apportként való hasznosí

tása,
-  munkahely teremtő beruházásban való közreműkö

dés,
-  az önkormányzat irányítása alatt működő vállalatok, 

részletek vállalkozási formában való üzemeltetése,
-  önkormányzat tulajdonát képező szabad kül- és belte

rületi ingatlanok hasznosítása,
-  már működő vállalatokhoz való csatlakozás.

-  A Képviselőtestület elfogadta a Gazdasági Műszaki El
látó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) szervezeti és 
működési szabályzatát.

-  A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola Szülői Munkaközösségének és Peda
gógus Szakszervezetének, valamint Pedagógusok De
mokratikus Szakszervezetének beadványát is 
megvitatta. A pedagógusok és szülők beadványukban az 
egyházi iskola indításának előkészítetlensége, s a tárgya
lásokról való információk hiánya, illetve az abban való 
bekapcsolódásukat kívánták kifejezésre juttatni. Megfo
galmazást nyert beadványukban az is, „...nem vonva 
kétségbe az evangélikus egyház jogos igényét -  azt 
kérjük, hogy ez az intézmény továbbra is állami közép
iskolaként működjön.”
A Képviselőtestület e téma megtárgyalása során, létre
hozta ad-hoc bizottságát, amely a „...tárgyalások során, 
a gimnázium szerkezetét mint önkormányzati érdeket 
képviseli, s a jelenleg is működő oktatási formák betar
tását tartják szükségesnek.”

-  A Képviselőtestület döntött -  lakossági hozzájárulással
-  megvalósítandó járdaépítésekhez szükséges pénzesz
közök felszabadításáról.
Az alábbi utcákban -  jelentős társadalmi munka felaján
lással -  valósítható meg járdaépítés:
Dózsa György u. -  60 fm -  Városréti u. -  20 fm -  Régész 
u. -  120 fm -  Ságvári u. -  100 fm -  Madách tér -  70 fm
-  Rákóczi u. -  190 fm -  Berkes u. 20 fm.
Aszód város főutcáján a parkolóépítés kiegészítő tarto
zékainak beszerzéséhez a képviselőtestület kérte az elő
terjesztő Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 
szükséges árajánlatokat kérje be.
A kiegészítő tartozékok: új lámpatestek, ülőkék, szemét- 
gyűjtők, melyek a fő utca szebbétételét, a kialakulóban 
lévő városkép színvonalasabbá tételét fogják szolgálni.

A Képviselőtestület a napirendek tárgyalását október
9-én folytatta, az alábbi témakörökkel:

-  Építési telekvásárlási kérelmek elbírálásáról,

-  vissza nem térítendő támogatásról,

-  a megemelt kamatterhek enyhítésében, támogatások el
bírálásáról,

-  és az 1992. évi előzetes pénzügyi tervben- szennyvízcsa
torna hálózat, valamint egészségügyi gépbeszerzésre, 
előirányzat tervezéséről döntöttek.

Tóthné Lajkó Ilona

A s z ó d i le p o re lló
A Polgármesteri Hivatal BARLAf GYULA közre

működésével aszódi leporelló készítését tervezi. E har- 
monikaszerűen összehajtogatható és kinyitható képes 
nyomtatvány tartalmazná Aszód térképét, rövid törté
netét, nevezetességeit, valamint a város szolgáltatásait 
-  üzletek, éttermek stb. nyitvatartását, üzemek, ill. mes
terek profilját, szakmáját,

E reklámcélokat szolgáló kiadvány megjelentetésé
hez a Polgármesteri Hivatal szponzorokat keres! Mind
azok, akik hirdetni szeretnék vállalkozásukat, anyagi 
támogatásuk mérteke szerint részesülnek a leporelló
ból!

Bővebb felvilágosítást Bártfai László a Polgármes
teri Hivatal Műszaki Osztályának vezetője ad.

* Polgármesteri Hivatal
Ö Aszód, Szabadság tér 9.
'ü Telefon: Aszód 2
fis
o Ügyfélfogadási rend:

Polgármesteri Hivatal
hétfő-szerda-péntek 8-16 óráig

Polgármester:

§ minden hónap i, hétfőjén

3 Jegyző:
N
:o minden hónap 3. hétfőjén
* 14 órától 18 óráig
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U tc a n e v e k
Aszód Baráti Köre tavaszi megbeszélésén fölmerült né

hány aszódi utcanév megváltoztatásának igénye. Ehhez 
hasonló tartalmú körlevelet intézeti Boross Péter belügy
miniszter az ország összes önkormányzatához, melyben 
felkéri az illetékeseket, vizsgálják meg az elmúlt évek 
névadásait, természetesen a lakók véleményének kikérése 
mellett!

A következő utcákról van szó: Ságvári utca, Mosolygó 
utca, Horváth István-köz, Csiky utca, Benedek utca, ill. 
Siklaki-hegy.

Az utcák nevét nem szükségszerűen kell megváltoztatni! 
Mérlegelni kell hogy a „névadó’ ’ milyen szerepet töltött be 
a történelemben, milyen általános értékekkel gazdagod
tunk általa, milyen kapcsolata volt Aszóddal és nem utolsó 
sorban hogyan illeszkedik a környező utcák nevéhez.

Felelősségteljes munka ez, hiszen nem eshetünk a rend
szerváltás hevétől áthatva a ló másik oldalára, viszont a 
magyar néptől ill. Aszódtól idegen nevű utcák nevét követ
kezetesen meg kell változtatni! A döntés megsegítése vé
gett közöljük az illetékesek rövid életrajzát

Az esetleges utcanév-változtatás a lakosságra semmiféle 
anyagi terhet nem ró. hiszen a Rendőrség illeték befizetése 
nélkül átírja az okmányokat

Szükséges megjegyezni, hogy a Katolikus Egyház beje
lentette igényét a Benedek utca nevének megváltoztatásá
ra. Új utcanév javaslatuk: az eredeti Szent Imre utca.

Ságvári Endre dr, (1913-1944)
Budapesti jogász, aki részt vett a szocialista, háborúelle

nes antifasiszta mozgalomban, 1944-ben a rendőrökkel 
vívott tűzharcban halt meg.

Antifasiszta szerepét, bátorságát és életáldozatát nem 
lebecsülve meg kell állapítani, hogy az elmúlt rendszerben 
szerepét és jelentőségét messze túlértékelve, nemzeti hőst 
csináltak belőle. Hozzá hasonlóan százak és ezrek vesztet
ték életüket a második világháború poklában.

Személyi kötődése nincs Aszódhoz.

Csiky Imre
A Lloyd Repülőgép- és Motorgyár RT aszódi gyárának 

volt a főbizalmija. Az 1918- 19-es években az aszódi mun
kásmozgalom fő szervezője, a Magyar Tanácsköztársaság 
idején a lloydisták vezetője. Külföldre emigrált, majd Bu
dapesten dolgozott. A háború után rövid ideig gazdasági 
vezető pozícióba került, ám a Rákosi-korszakban, 19-es 
múltja miatt (!) félreállították. Budapesten halt meg.

Benedek József
Aszódi kádár mester, aki részt vett a szociáldemokrata 

mozgalomban, 1919-ben az aszódi munkástanács tagja 
volt. A két világháború között mint „megbízhatatlan” 
egyént kezelték, baloldali gondolkodása miatt.

1944 novemberében a nyilasok elhurcolták és kivégez
ték. Leszármazói Gödöllőn élnek.

Siklai Im re
Aszódi szabó mester, aki részt vett a szociáldemokrata 

mozgalomban, 1919-ben az aszódi munkástanács tagja 
volt. A két világháború között baloldali gondolkodása miatt 
„megbízhatatlan”  egyénként kezelték. 1944 novemberé
ben a nyilasok elhurcolták és kivégezték.

Horváth István
Aszódi cipész mester, aki szimpatizált a szociáldemok

rata mozgalommal, kapcsolatban állt Siklakival. 1944 no
vemberében a nyilasok elhurcolták és kivégezték. 
Leszármazói Aszódon élnek.

F e lh ív á s !
Aszód Város Polgármesteri Hivatala a közterületek 

őszi takarítási akcióját november hónapra hirdeti meg.
Az akció keretében a Hivatal a burkolt utak seprését 

elvégzi. Ezúton kérjük a lakosság segítségét, hogy a 
lakóterületük előtti járdát, zöldterületet lombhullás után 
szíveskedjen rendbe tenni! A takarítás során kukákba, 
vagy zsákokba összegyűjtött avart, hulladékot szemét- 
szállításkor az UNIKORNIS KFT. térítés nélkül elszál
lítja.

ANYA
KÖNYVI
HÍREK

SzülettekHázasságot kötöttek:

Danielisz Pál -  Hegedűs Éva 
Kérdy Ákos -  Nagy Katalin

Szubánszki Bianka -  Aszód, Baross tér 3. 
Nagy Edina. -  Aszód, Rákóczi u. 50.
Illés Alexandra Teréz- Aszód,

Hunyadi u. 73.
Gergely Renátó -  Aszód, Kondoros tér 8/b.

Október 23  -án a Magyar Köztár
saság kikiáltásának 2. és az 1956-os forradalom 35. 
évfordulóján gyertyafényes felvonuláson emlékezett 
meg Aszód a történelmi eseményekről.

A Szabadság téri Emlékműnél Illyés Gyula: Egy mon
dat a zsarnokságról című versével köszöntöttük az ünne
pet, majd a megemlékezés és tiszteletadás koszorúit 
helyezték el a pártok és intézmények az Emlékmű talap
zatán.

A Himnusz közös eléneklése után minden résztvevő 
letette égő gyertyáját a kövezetre, mintegy az áldoza
tokra emlékezés jeléül.
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KULTURÁLIS ÉLET
A művelődési ház nyitvatartása

Hétfőtől -  péntek ig  900 -  1900 óra 
Szombaton: rendezvény esetén 

Vasárnap: szünnap

Állandó foglalkozásaink:

Hétfő: 17.00 -18 .30  óra angol kezdő
nyelvtanfolyam
17.00 -  20.15 óra kőműves, festő 
szakmunkásképző tanfolyam

Kedd: 14.00 - 15.00 óra csecsemő gondozás
17.00 - 19.00 óra kezdő német 
nyelvtanfolyam

Szerda: 14.00 - 15.00 óra csecsemő gondozás
16.30 - 18.00 óra középhaladó német 
nyelvtanfolyam
17.00 -  20.15 óra kőműves, festő 
szakmunkásképző tanfolyam

Csütörtök: 15.00-17.00 óra Nyugdíjas klub 
(minden páratlan héten)
17.00 - 19.00 óra német kezdő 
nyelvtanfolyam

Péntek: 17.30 -  20.00 óra ASZÓDI BARÁTI KÖR
(minden hónap 3. péntek)

Szombat: 9.00 - 12.30 óra ABC áruház eladói 
tanfolyam
9.00 - 12.30 szakács-vendéglátóipari 
üv.tanfolyam

Novemberi rendezvények

November 13-án (szerdán) 9.00 és 16.00 óra
között kedvezményes FONAL VÁSÁR!

November 15. ASZÓD BARÁTI KÖR
és a VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
összejövetele

Téma: Aszód köztereinek rendezése
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

NOVEMBERI MOZI MŐSOR
Felhívjuk a mozi látogatók szíves figyelmét, 

hogy az előadások 17 óra 30 perckor 
(azaz fél 6-kor) KEZDŐDNEK!

November 2. TIG RISTÁNC

November 9.

November 16. 

November 23.

November 30.

Színes, amerikai akciófilm 
Fsz: Jeff Speakman 
OSCAR
Színes, szinkr., amerikai vígjáték 
Fsz: Sylvester Stallone 
APÓCÁK A PÁCBAN 
Színes, szinkr., angol vígjáték 
ROBIN HOOD
Színes, szinkr., amerikai kalandfilm 
Fsz: Patrik Bergin 
BELEVALÓ PAPA PÓTLÓ
Színes, szinkr., amerikai vígjáték 
Fsz: John Candy

Petéfl Szavaléverseny
1991. október 26.

Régi hagyományainak megfelelően az idén 16. alkalommal 
került megrendezésre a Múzeumi hónap keretében a Petőfi szava
lóverseny a Múzeum és a Művelődési Ház szervezésében. A 
nemes vetélkedőnek a Helyőrségi klub adott otthont. Igazán ör
vendetes tény, hogy a Galga mente körzetéből 44 versmondó 
jelentkezett és jött el kísérő, ill. felkészítő pedagógusokkal, szü
lőkkel, barátokkal a szavalóversenyre.

Ünnepségünk a Múzeumban kezdődött, ahol Dr. Asztalos Ist
ván múzeum igazgató méltatta a Petőfi hagyományok ápolását és 
köszöntötte a verseny résztvevőit Szólt a Petőfi emlékhelyek 
találkozójáról, illetve arról, hogy megalakult a Petőfi Társaság 
aszódi csoportja, melynek tagja lehet bárki, aki elhivatottságot 
érez a Petőfi hagyományok ápolására. A Művelődési Ház irodalmi 
csoportjának rövid műsora, illetve a koszorúzás után 10.00 órakor 
kezdődött a verseny két helyszínen. Az általános iskolai, illetve 
az ún. felnőtt kategóriában 27 gyerek és 17 „felnőtt” mérte össze 
tudását, felkészültségét.

N em volt könnyű dolga sem a gyermek (Lászlóné Herr Piroska 
kartali Műv.Ház igazgató, Tóthné Varga Adrienn Heő.klub mű
vészeti előadó, Dinnyés László volt Műv.Ház igazgató), sem a 
felnőtt zsűrinek (Puskás Géza ny. tanár, László Ferenc nevelő, 
Vörös László Heő.klub igazgató).

Hosszú vitájuk eredménye a következő lett:

Általános iskolai kategória
Alsó tagozatosok: I. Dobó Mariann Erdőkertes 

II. Ladócsy Petra Kartal 
ü l. Szilágyi Diána Iklad

Felső tagozatosok: I. Sára László Bag
n. Lőrincz Krisztina Vácszentlászló 
in. Bajló Norbert Gödöllő 

Damjanich Iskola

A zsűri különdíját Pála Zsolt (Aszód, II. sz. Ált. Iskola) és 
B anka Edina Isaszeg, a közönség díját Halász Melinda Aszód (II. 
sz. Ált. Iskola) kapta.

Felnőtt kategória:
I. Barabás Tamás Aszód
II. Seffer József Aszód, Fiúnevelő Intézet 
IH. Szovics Tímea Aszód

A zsűri különdíjjal jutalmazta: Hegedűs Szilvia, Aszód, Petőfi 
S. Gimnázium, Marton Rita, Aszód, Petőfi S. Gimnázium, Kobo- 
lák Júlia, Gödöllő, Török Ignác Gimnázium versmondását.

A közönség díját Orsós Sándor Aszód Fiúnevelő Intézet érde
melte ki.

A szavalóversenyen résztvevő valamennyi versenyző Petőfi 
emléklapot kapott.

Köszönjük a Petőfi Múzeum által ajándéknak felajánlott szép 
rézkarcokat, melyek a régi Aszód látképét ábrázolják, illetve a 
Helyőrségi klubtól kapott verses hanglemezeket.

Pardi Lászlóné

T ie y t L E H !
A Művelődési Házon belül működő CSALÁDI INTÉZET 

vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszer
vezését és lebonyolítását. Kívánsága szerint rendezzük meg 

IS és tesszük emlékezetessé családi ünnepeit. VEGYE IGÉNY- I 
: BE SZOLGÁLTATÁSAINKAT: zenés irodalmi összeállítás, 

fotózás^ videofelvétel készítés. IGÉNYBEJELENTÉS: a Pol- 
gármésterí Hivatalban (Aszód, S/.nbadságtér9,)TóthnéLajkó €  
Ilonánál (Tel.: Aszód 2}
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Petőfi Könyvtár
Szeretettel várunk felújított, megszépült

tfff: 13-16 óráig
dó: 9-12, 13-18 óráig
irtja; szünnap
titörtök: 9-12, 13-18 óráig
itek; 9-12, 13-16 óráig
>mbat: 9-12 óráig

Minden csütörtökön 16-18 óráig 
videofilm  vetítés! 

Beiratkozási díj 1 évre 10.- Ft.

n  II T i ID 4L |$  ELET
A s zó d  l a  r a l i  T i 'r

A  V é c s e y  K á ro ly  
H e ly c rs é e i K lu b

programjából

nov. 10-én 9,oo.

nov. 14-én 18,oo.

nov. 15-én 15oo.

Aszód-Göd II. sakkverseny 
A Kollégium dísztermében a váci 
Harmónia Kórus és a nagymarosi 
Férfi Kar hangversenye 
Vezényel: Brusznyai Margit 
Belépődíj: 20 Ft
Ifjúsági tekeverseny a 13-18 éves 
korosztálynak.
N evezés: november 13-ig

nov. 22-én 17°°-tól: Aszódiak az aszódiaknak c. rendezvény 
keretében
17°°-kor. Kiállítás megnyitó aszódi 
alkotók műveiből 
1730-tól: Aszódi szólisták és 
együttesek bemutatója 
Erzsébet-Katalin bál 
Asztalfoglalás-november 21-ig!
A z ünnepeltek ajándékot kapnak. 
Belépődíj: 100 Ft 
21 .00-02.00-ig  GALAXIS diszkó 
sztárvendégek, táncosok 
DJ: K iss Z. Csaba

23-án 20°°-tól:

Minden pénteken

Több hónapos szünet után ismét megkezdte munkáját az Aszó
di Baráti Kör, mely tagjai közé vár a jövőben is minden olyan 
aszódi polgárt, akinek fontos városa sorsa, jövője. A Baráti Kör 
összejöveteleit összekapcsoljuk a Városszépítő Kör tevékenysé
gével.

Az október 25-i első találkozóra közel harmincán jöttek el. 
Örömmel hallottuk Bártfai László műszaki vezető és Jánosi János 
tervező mérnök tájékoztatását arról, hogy mennyire fontosnak 
tartják Aszód és elsősorban a főutca szépítését, ízléses kialakítá
sát. Ez ügyben már szemmel láthatóan is több lépés történt: lásd 
a volt „egyes”, jelenlegi „PINK BAR” épülete, vagy a Kossuth L. 
utca elején kialakított új üzletek.

Szóba került az örökös probléma, a főutca tisztántartása. Az 
önkormányzati testület véleménye szerint az új ún. kommunális 
adó bevezetése segít megoldani a problémát.

Az a kérés hangzott el a lakosság felé -  és ez majd hirdetésben, 
illetve falragaszon is megjelenik, hogy a tiszta levegő érdekében 
a lehullott faleveleket ne égessék el, hanem nylonzsákokba gyűjt
sék össze, és tegyék a kukák mellé. A szemétszállítók térítésmen
tesen elszállítják.

Fotókiállításon kívánjuk a közeljövőben bemutatni a régi 
Aszódot. Ezúton kérjük mindazokat, akik rendelkeznek 1950 
előtti Aszódról vagy Aszódon készült bármilyen fotóval, egyéb 
emlékkel, jelezzék ezt felénk, illetve juttassák el a Múzeumba 
Asztalos Tamás részére, vagy a Művelődési Házba.

Felmerült a gimnázium kérdése is a Baráti Körön. Több véle
mény, észrevétel hangzott el. Természetesen mindenki azt szeret
né, ha ezt a nagyon fontos ügyet a lehető legintelligensebb módon 
sikerülne rendezni.

A Baráti Kör a jövőben minden hónap harmadik péntekén 
1730 órakor a Művelődési Házban tartja összejövetelét, melyre 
nagyon sok szeretettel -  mindenféle meghívás nélkül -  várunk 
mindenkit.

A november 15-i találkozón a Városszépítő Kör Aszód park
jairól, köztereiről ad tájékoztatót, és folytatjuk megkezdett beszél
getéseinket is.

„A helybéli jövő inkább eldől az aktivizált; az aktívvá, a 
cselekvővé tett -  mert döntési helyzetbe hozott helybéli társadal
mon, mint a még hiányzó törvényeken.”

Pardi Lászlóné

FIGYELEM!
Jazzbalett csoportunk és Képzőművész szakkörünk tovább
ra is várja az érdeklődő, tehetséges fiatalok jelentkezését. 
Újdonság!
Társastánc tanfolyam indul november hóban!
Tanfolyam ideje: 30 óra 
Tanfolyam díja: 600 Ft 
Jelentkezés: november 10-ig
Tekesuli 13 éves kortól mindenkinek, aki szeretne megis
merkedni e sportág rejtelmeivel.
Tanfolyam ideje: 20 óra 
Tanfolyam díja: 100 Ft 
Jelentkezés: november 10-ig

Vörös László

A Petőfi Múzeum könyvújdonságai
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
— 1991. OKTÓBER 1. —

Idősek' Világnapja utáni megemlékezés

Mikor megtudtuk, hogy ünnepre készülünk, még nem 
tudtuk, hogy mily szép emléket hagy maga után ez a nap.

Hétfő (szeptember 30-án) szeretett Napköziotthonunkat 
kedves gondozóink készítették elő a vendégek fogadására. 
Mindig barátságos, családias a légkör közöttünk, de ezen a 
napon mindannyian izgultunk, hogy a meghirdetett nyílt 
napon sok vendégünk legyen. Várakozáson felül sok ked
ves, hasonló korú társunkat köszönthettük körünkben. Sü
teménnyel, üdítőitalokkal megterített asztalok vártak 
bennünket. Gondozóink nagy figyelemmel, szeretettel vet
tek körül, mint általában mindig. Dr. Bodó Zsolt főorvos úr 
köszöntötte a társaságot. Igen közvetlen hangon szólt hoz
zánk, mint orvos, de mégis inkább, a velünk együtt érző 
ember szavait éreztük minden mondatában, meleg szavak
kal üdvözölte legidősebb tagjainkat: Chlumetzky Tibomét, 
Lenke nénit, és Rubleczki Sándort. Nagy tapssal csatlakoz
tunk mi is a jókívánságokhoz, és hát pusziban sem volt 
hiány. Ezt követően a gimnázium tanulói jelentek meg 
kedves műsorukkal. Jól esik tudni, hogy milyen tehetsége
sek és sokoldalúak a mai fiatalok. Meglepő volt az énekes 
eredeti népies éneklése is. Reméljük, még lesz alkalmunk 
máskor is örülni nekik. Utánuk vonultak be a már jól ismert 
aranyos kis óvodások, akik az óvónénikkel együtt már 
nagyon sokszor meglátogattak bennünket. Most is kaptunk 
ajándékot tőlük, mert ők soha nem jönnek üres kézzel 
hozzánk. Nagyon boldogok voltunk, hogy sok új arcot 
láthattunk körünkben, és bízunk abban, hogy ez máskor is 
így lesz.

Délután a Tiszti klubban folytatódott az ünnepség, ahol 
szintén terített és süteményekkel, üdítőitalokkal megrakott 
asztalokhoz ülhettünk. Idős ember vagyok, de ezt még nem 
éltem meg Aszódon, hogy ilyen szép számmal jöttünk 
össze nyugdíjas korú emberek. Először a Művelődési Ház 
igazgatónője köszöntött bennünket. Minden szavából érző
dött felénk áradó szeretete, tisztelete. Majd polgármeste
rünk, Bagyin József mondott rövid, családias köszöntőt. 
Kedves véletlen volt, hogy úgy az Ő, mint az általam 
elmondott vers vezérgondolata találkozott, pedig nem tud
tunk egymás mondanivalójáról. Ez a gondolat pedig az 
volt: „A legnagyobb művészet derűs szívvel megöreged
ni!” Köszönjük irántunk tanúsított jóindulatát, törődését.

Az ünnepi műsorban általános iskolás és zenei iskolás 
tanulók szavalatai, énekszámai, táncai, hangszerszólói kö
vették egymást, és a műsor végén nagyszerű, csattanós 
parasztlakodalmat láttunk. A Művelődési Ház irodalmi 
csoportjának rutinos műsora is kedves volt.

A délután egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor pol
gármesterünk köszöntötte Aszód város legidősebb polgárát 
Egervári Józsefné személyében, aki 94 éves múlt, ,hál’is- 
tennek, jó egészségnek örvend, és kedves családja kísére
tében vett részt az ünnepségen.

A műsor után is együtt maradtunk, és ugyancsak jártuk 
a jó zenére -  melyet Pardi Imre nyugdíjas szolgáltatott 
nekünk -  a talpalávalót az ünnepelttel együtt.

Városunk vezetése jóvoltából október 1-én ajándékki
ránduláson vehettünk részt autóbusszal, Szentendrén. Itt 
aztán tényleg elfelejtettük az X-eket. Olyan jó hangulat volt 
végig, hogy nem ismertünk magunkra. Megnéztük a Sza

badtéri Múzeumot, és utána róttuk a szentendrei varázsla
tos, hangulatos kis utcákat, és gyönyörködtünk a mi szép 
Dunánkban. Néhányan pedig az ügyesebbek közül elcsíp
ték a két szép szürke lóval befogott konflist, és igazi asz- 
szonyosan, alaposan lealkudva a kocsikázásért járó díjat, 
hivatkozva arra, hogy ma az Idősek Világnapja van, végig 
kocsikáztak a városon igen jó hangulatot keltve az ott 
sétálókban is. Tele élménnyel ültünk vissza a buszba, ahol 
aranyos gondozó lányaink ismét etettek, itattak minket. 
Igaz, csak üdítővel, de ettől is megbokrosodtunk, és végig 
az úton nem bírtunk magunkkal jó kedvünkben.

Városunk Vöröskeresztes szervezőit is sok szeretettel 
köszöntjük, mert évek óta, bármilyen rendezvény van, ők 
mindig ott vannak, tevékenykednek. Az Óvoda dolgozói
nak figyelmességét, fáradozását is hálásan köszönjük. Bi
zonyára nem tudunk pontosan m indenkiről, ezért 
ismeretlenül is mindenkit szeretettel, köszönettel követünk 
meg.

Hosszúra nyúlta beszámolóm, de ezeket az eseményeket 
nem lehetett röviden leírni. Nemcsak én, hanem vala
mennyien úgy érezzük, hogy ezt a sok élményt, örömet meg 
kell ismertetni mással is, mert belebetegednénk, ha nem 
adhatnánk ki magunkból. Hadd tudják meg mindazok, akik 
nem tudtak eljönni. Szívből kívánjuk mindenkinek, akik 
megvalósították ezt a szép két napot, ha majd ök is megélik 
ezt a kort, akkor is ilyen szeretetben és gondoskodásban 
legyen részük, mint nekünk most!

Aszód Város nyugdíjas korúak nevében 
Huszár Lászlóné

s "  " ---------, ' " " — :— '—  ------- ;------- ------- \
Ezúton szeretnénk megköszönni név szerint is mindazok 

munkáját, segítségét, akik az első szóra csatlakoztak e szép 
naphoz, és v alamilyen formában elősegítették az 

IDŐSEK VILÁGXAPJÁ-NAK  
méltó megrendezését.

Aszód Kenyérgyár pogácsa sütés 
2. sz. Óvoda pogácsa sütés 

Sport klub büfé üdítő
MINI presszó üdítő

„SÁRA” kisvendéglő üdítő
GeriMihály virágkereskedő virágkosár 

Juhász József kiskereskedő vitamin csomag, 
gyümölcsök, paprika, paradicsom

Józsa János (Tiszti klub) étteremvezető poharak, egyéb 
felszerelések biztosítása ;

Helyőrségi klub a hely, színpad biztosítása 
Honvédség a busz biztosítása

Molnár Béla kisiparos szőlő, üdítő 
TYPOVEST Kft. nyomdai munkák 

Szent István Patika Herbária tea kóstoló
I. sz. Óvoda konyha étclbemulató

A Szolgáltatóház előtt
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Még most is kétszer csenget...?

Bizonyára már ki is találta az olvasó, hogy ebben az 
írásban a postáról lesz szó. Arról a postáról, amelyet annyit 
szoktunk szidni mostanában. Pedig talán azt is nyugodtan 
kijelenthetnénk, hogy ez a posta már nem az a posta. Erről 
és hasonló dolgokról beszélgettünk nyáron Kvaka István
nal, az aszódi Postahivatal vezetőjével.

Mint az utóbbi időben szinte minden: a posta is átalakult. 
Ez azonban nem mindig nyilvánvaló, nem mindig érzékel
hető az állampolgár számára, mert a színfalak előtt nem sok 
minden változott, azonban mögötte minden más, mint volt. 
Az, amit mi az elmúlt évtizedekben Magyar Posta néven 
emlegettünk, ma az alábbi önálló egységekből áll: Magyar 
Posta Vállalat; Magyar Távközlési Vállalat; Magyar Mű
sorszóró Vállalat. Mi azonban ügyfélként ebből külön-kü- 
lön alig érzékelünk valamit, s ha bosszúság ér bennünket, 
akkor derül ki, hogy rossz helyen reklamálunk, illetőleg 
másra zúdítjuk rá a mérgünket, mint akit valójában illet.

Ez a kuszaság adta az apropót, hogy megkíséreljük be
mutatni a valós helyzetet

Régi vitatéma a nyitvatartás. Hajdanán— úgy 25-30 éve 
néhány órára még vasárnap is igénybe lehetett venni bizo
nyos postai szolgáltatásokat. Aztán maradt a 6 napos mun
kahét, mint másutt, ma pedig már a postahivatal sincs 
nyitva szombaton. Sőt hétköznapokon sem túlságosan so
káig. A lakossági igények kielégítésére -  s no meg azért is, 
hogy a dolgozóknak ne kelljen a munkahelyükről mulasz
tani, ha fontos elintézni valójuk van, pl. be kell fizetni a 
lakbért, a biztosítási díjat stb. -  kitalálták a heti egyszeri 
hosszabbított szolgálatot. A szomorú tapasztalat az, hogy 
ezekben az időszakokban csak elvétve tér be egy-egy ügy
fél. Idén nyáron, a kötelező gépjármúbiztosítás megkötésé
nek segítése érdekében a Providencia biztosító kérésére 
június végén külön ügyeletet tartott a hivatal a munkaszü
neti napokon. Az eredmény lesújtó: 3-4 ember akart mind
össze valamit, levelet feladni, bélyeget venni stb. 
Megkockáztathatjuk, hogy ha a posta tevékenysége üzleti 
vállakózás -  már pedig ma az a szlogen, hogy ami nem

kifizetődő, azt hagyjuk abba - ,  akkor a hosszabbított nyitva 
tartás igencsak illuzórikus dolog.

De mi tartozik a posta feladatai közé? Klasszikus postai 
tevékenység a levél- és csomagfelvétel, illetve ezek kézbe
sítése; postai értékcikkek -  bélyeg, levélpapír, boríték áru- 
sítása.Megbízásból foglalkozik a posta pénzfelvétellel -  
lakossági befizetések -  és pénzközvetítéssel. Ezeken túl 
meghatározott -  bővülő tendenciát mutató -  kereskedelmi 
tevékenységet is folytat: bélyegnélküli képeslapokat, 
nyomtatványokat, csomagfeladásra szolgáló egységdobo
zokat árusít. Hangos levélkazetta árusítása és továbbítása 
is a tevékenységi körébe tartozik. Egyéb, nem postai érték
cikkek is vásárolhatók, így pl. vásárolható a hivatalban 
színes Forte film, melynek az előhívását is megszervezi és 
lebonyolítja a posta Lehet kapni az Express újságba szánt 
hirdetésekhez hirdetési levelezőlapot. Ebben az évben egy 
holland-magyar kft. megbízásából vetőmagok is vásárol
hatók voltak a postahivatalokban. (Ezek a vetőmagok csak 
a postahivatalokban voltak kaphatók.) Foglalkozik a posta 
zenélő -  alkalmi -  képeslapok forgalmazásával is. A Pro
videncia Biztosító Rt. megbízásából élet- és lakásbiztosítás 
is köthető a hivatalban. Aktuális feladatként jegyeket áru
sítottak a Forma-1 versenyre. A fentieken túl igen fontos 
feladata az OTP és a Postabank megbízásából ellátott taka
rékszolgálat, amelynek a posta felvevő, illetve kifizetőhe
lye.

A posta tevékenységi körébe tartozik még a sajtótermé
kek árusítása és terjesztése. Az előfizetéses és az árus 
terjesztés május 1-jétől a postán belül is különvált, többek 
között így próbálják meg elkerülni a keveredést. így is sok 
a reklamáció, amelyek nagyobb részéről a posta nem is 
tehet mert rajta kívül álló okokból adódik. (Pl. sokszor 
késedelmesen érkeznek meg az anyagok.)

Legtöbbször a telefon révén találkoznak a postai dolgo
zók az ügyfelekkel. A legtöbb gondot is ez a terület okozza 
-  közismert a magyar telefonhálózat műszaki állapota - ,  s 
a legtöbb félreértésre is itt van lehetőség, mivel 1990. 
január 1-jétől a telefon és távközlési szolgálat műszaki 
szempontból a Magyar Távközlési Vállalathoz tartozik, a 
lakossági közvetlen szolgáltatásokat -  telefonbeszélgeté
sek lebonyolítása, táviratok felvétele, továbbítása és kéz
besítése, távbeszélődíjak beszedése -  viszont a posta végzi. 
Ha az előfizetőt bosszúság éri, olyankor is a postát kárhoz
tatja, amikor a posta egyáltalán nem oka semminek.

Zárjuk ezt a részt a hivatalvezető kérésével: Ha a nyilvá
nos telefonfülkék körül gyerekcsoportokat látunk, figyel
jünk oda, mert sokszor rendetlenkednek, szemtelenkednek 
a központosokkal, akik ilyenkor átmeneti időre kénytele
nek „kiszúrni’ ’ a vonalat, ami annyit jelent, hogy hosszabb- 
rövidebb ideig a fülke nem használható rendeltetésszerűen, 
s emiatt esetleg emberéletek és anyagi javak kerülnek 
veszélybe. És ilyen esetben a szolgálatban lévő postás
kisasszony nem tehet semmit és semmiről.

(Folytatjuk!)

A MAKONA tervei szerint felújftva Hónig Antal
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EKSZPO
— MÁR MEGINT!

Hiába volt rendszerváltás, hiába ment el átlagnyugdíjba 
a nagyasszony, Gödöllő már megint lekörözött bennünket, 
aszódiakat.

Ekszpót akarnak rendezni!
Ekszpó -  kell, nem vitás, bár, hogy mit Expo-szólnánk, 

azt ma még nem lehet tudni, és vannak ellenzői is termé
szetesen.

Az egyik ilyen ellendrukker pl. Kodályt idézi:
„A világ nem arra kiváncsi, hogyan tudjuk utánozni 

(majmolni) a nyugatot, hanem arra, hogy mi az, ami ben
nünk értékes, sajátos emberi és magyar.”

— Elnézést, kedves Olvasó a tárgytól eltérő idézetért, 
nem is tudom, miért írtam mindezt le, hisz a mester nem 
értett az ilyesfajta rendezvényekhez. Itt pénzről van szó, 
sok pénzről, és évekig „szervezni”  lehet a dolgokat, nem 
úgy, mint a csupa naplementi vagy nagyon távoli ország
ban.

— Elnézést, már megint eltértem a lényegtől, lássuk 
végre a medvét!

A Monarchia fővárosainak honatyái nem akarnak EX- 
PO-t rendezni.

Amikor mindez eldőlt, úgy éreztem, eljött a mi időnk.
Megrendezzük a kiállítást az aszódi Művelődési Ház 

udvarán. F. Gy. (Frakk), Sz.T. (Zubbony) biztos kiállnak 
az ÜGY mellett

A.T. (Rémszakáll), ha le tudjuk írni elolvashatóan a 
programot, akkor formába önti, mint PÁLYÁZATOT. Pol
gármesterünk meg aláírja. Aláírt már rázósabb dolgokat is, 
például ez a város ügy nemrégiben. (Képviselő testület elé 
nem visszük az ügyet, még beleszólnának.)

Aki esetleg kételkedik mégis, hogy meghaladja képessé
geinket ez az ügy, az nézze meg a világ egyetlen horizon
tálisan sugárzó TV antennáját a Művelődési Ház udvarán, 
vagy a szabadtéri színpadot az iskola ódalában.

— És akkor jön, ez a Gödöllő....
Ceterum Censeo...

D. L. 
(a katona)

Kísért a múlt!

Az elmúlt napokban leveleket kézbesített a posta több 
lakónak. Feladó a Polgármesteri Hivatal adóhatósága. A 
címzettek csak gondolják, hogy milyen adóval is vannak 
elmaradva. A rég elfelejtett -  eltörölt -  sok vihart kavart 
ellenszenvet kiváltó, rossz emlékű, kétes felhasználású TE- 
HÓ-ról van szó.

Mindenki ismeri az erőszakos megvalósíthatatlan, ígére
tekkel tele megszavaztatásának módját. Ilyen volt pld. a

melegvizes strandfürdő. Mindez 1986-ban történt. Az ígé
retek reményében sokan megszavazták mert hittek, de egy 
év múlva, 1987-ben már világossá vált, hogy az ígéretekből 
semmi sem fog megvalósulni. Kétséges volt az is, hogy 
vajon a szükséges 50% + 1 fő megszavazta-e, hisz az igen 
szavazatok között most is élő tanú úgy szerepelt, hogy 
megszavazta, annak ellenére, hogy semmit sem tudott az 
egészről. Igennel szavaztattak olyan személyeket is, kiknek 
utána szociális okok miatt úgy is el kellett engedni. Még 
most sem tudni, hogy a Fiúnevelő Intézet lakásaiban lakók 
miért mentesültek a TEHÓ fizetése alól és hova is adták ő k  
a szavazataikat. Mindezekre a volt Tanács soha sem adott 
választ, mely megfelelt volna a valós tényeknek, hisz mást 
mondott a volt Hazafias Népfront és mást a volt Tanács.

Akkor sem, de még most sem lehet tudni, hogy a befize
tett összeg mire lett fordítva, hisz csak arra lehetett volna 
felhasználni, amikre megszavazták és amennyiben azok 
nem valósultak meg, vissza kellett volna téríteni, mint 
ahogy azt az országban több helyen is tették. Olyan sze
mélytől is behajtották, ki meg sem szavazta, sőt rend
szeresen szociális segélyben részesült és részesül a 
jelenben is.

A tiltakozások hatására 1988-ban megszüntették. Volt 
női tanácstagunk elmondotta, hogy sírva hagyta el a tanács
termet amiért olyan erőszakos módon kívánták továbbra is 
fent tartani. Abban az időben igen sok újságcikk foglalko
zott e kérdéssel.

Most ismét színre lépett az adóhatóság és büntetéssel 
együtt kívánja behajtani az elmaradottat adóként még azok
tól is, kik a 19/1990 sz. MT. rendelet 4. 1. bek. a) pont 
szerint szociális segélyként lakbértámogatásra jogosultak. 
Igaz e támogatást a Polgármesteri Hivatal június 30-i ha
tállyal megszüntette az Alkotmánybíróságra hivatkozva, 
aki nem eltörölte, hanem inkább kiterjesztette a jogosultak 
körét, de azóta néma csend a segélyezés körül.

Általában sok szépet és jót ír a TÜKÖR a városról, de az 
olvasóknak vannak és lehetnek is más véleményeik is még 
akkor is amennyiben e más vélemények valakiknek nem 
tetszenek. A TÜKÖR szeptemberi száma közli pld. az 
aszódi rendőrőrs hivatali idejét. Elképzelhető ez? hogy egy 
városi rendőrőrsön, melynek visszaállításáért a Polgármes
ter Úr személyesen is, de a város lakossága is sokat tett, 
délután 16 órakor lehúzza a rolót, és utána amennyiben 
szükséges a város és a körzet lakossága forduljon a Gödöl
lői Kapitánysághoz mint eddig? Elképzelhető az, hogy 
pénteken 15 óra 30 perctől hétfő reggel 7 óra 30 percig egy 
városi rendőrőrs megszűnik létezni? Véleményem szerint 
éjjel nappal egy városi rendőrőrsön lennie kellene minden 
esetben intézkedni tudó rendőrnek és ez a városi rendőrőrs 
ne csak közvetítő szerepet játsszon a város és a Gödöllői 
Kapitányság között, mert ez időveszteség is és költséges is 
amennyiben rendőri intézkedésre van szükség. Mindez 
egyébként augusztus 25-én be is igazolódott, amikor is a 
Postahivatalt ért esemény kapcsán Gödöllőről jött az intéz
kedés.

id. Dancs Antal
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GYÓGYTORNA A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
FÖLDSZINTJÉN

Rendelési idő:

Hétfő 9 .30-14-30  óra
Kedd 9 .30-14.20 óra
Péntek 9.30 -  14.30 óra

TESTÉPÍTŐ KLUB A KOLLÉGIUMBAN

Nők részére
hétfő-szerda-péntek:8.00- 12.00 óra 
kedd-csütörtök-szombat:8.00 -12 .00  óra 
Bejárat: a Mély út felől

A MŰVELŐDÉSI HÁZ FÖLDSZINTJÉN 
A TOTÓ-LOTTÓ IRODA

Nyitvatartása:

13.00- 17.00 óra
1 3 .0 0 - 17.00 óra
13.00- 17.00 óra

1 3 .0 0 -I7.00óra

hétfő: 10.00-12.00 óra
kedd: 10.00 -  12.00 óra
szerda: 10.00 -  12.00 óra
csütörtök: 13.00 -  17.00 óra
péntek: 10.00-12.00 óra
Totó-Lottó-kollcktívszelvények, Bongó, sorsjegy! 
Szeretettel várunk mindenkit, aki nyerni akar/szeretne! 
Művelődési és Sportegyesület vezetősége .

Petőfi Gimnázium, Uszoda
SZABADÚSZÁS

18.00 -19.0Ö óráig
17.30- 18.30 óráig
18.30- 19.30 óráig
1 7 .3 0 -  18.30 óráig 
18.00-19.00 óráig
15.00 -17 .00  óráig

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Belépő: 
diák 25 Ft, felnőtt 35 Ft 
200 Ft (diák) 300 Ft (felnőtt)

KARATE OKTATÁS

haladó szinten -  Gimnázium 
hétfő: 18.00-19.30 óra
szerda: 18.00 -  19.30 óra

Vezeti: Dr. Jólesz József

kezdő szinten -  Csengey úti iskola 
kedd: 18.00-19.00 óra
péntek: 17.00 -  18.30 ór
Vezeti: Giriti sándor

Minden érdeklődőt szívesen várunk, látunk! 
Ha kedvet érez e sporthoz, jöjjön közénk!

f e l h ív á s
III. „SÁPI Ferenc” Kispályás Labdarugó Emléktorna
1991. december 7 -  8.
A torna helye: I. sz. (Csengey úti) Általános Iskola 

tornaterme *.
Nevezési határidő: 1991. november 15.
Nevezni lehet: a Művelődési Házban Pardi Lászlónénál
Nevezési díj: Csapatonként 1.500.- Ft

Elsősorban azoknak a csapatoknak a nevezését várjuk, akik az 
előző tornán is részt vettek.

Versenykiírást a Művelődési Házban kapnak a résztvevők.
Amennyiben az előző tornán részt vett csapatok közül nem 

mindenki jelentkezik, a hiányzó helyekre várjuk új csapatok je
lentkezését 1991. november 20-ig.

Összesen 16 csapat nevezésére van lehetőség.
A torna Snápós. Szombaton (dec. 7.) az elődöntőkre, vasárnap 

(dec. 8.) a döntőkre kerül sor. A csapatok négyes csoportokban 
játszanak.

Sorsolás: 1991. november 20-án (szerdán) 18.00 óra
kor a Művelődési Házban

A torna I-II-IU. helyezettjei részére értékes díjak kerülnek 
kiosztásra. Ezenkívül jutalomban részesül a legjobb kapus, a 
legjobb góllövő és legjobb mezőnyjátékos.

Az emléktomán résztvevő valamennyi csapat emléklapot kap. 
Az I. helyezett 1 évig tarthatja magánál a SÁPI FERENC kupát.

A tornán büfé, öltöző, melegvíz szolgáltatást biztosítunk.
A teremtorna nyűt lesz, minden érdeklődőt szurkolót szívesen 

látunk!

PRAKTIKUS DOLGOK — ÜGYES PRAKTIKÁK 

Az OHRA kályhák egyszerű koromtalanítása

Az utóbbi évtizedben nagyon népszerűek lettek az egykori 
NDK-ban gyártott OHRA kályhák. Könnyen kezelhetők, jól 
hasznosítják a tüzelőt, automatikus hőszabályozóval rendel
keznek, ezért külön beavatkozás nélkül szabályozzák az 
ég ést Külsőre esztétikus megjelenésűek, s akik szeretik a 
lángok, a tűz látványát gyönyörködhetnek a lángok lobogá- 
sában vagy a parázs izzásában.

Számtalan előnye mellett viszont hátránya az, hogy -  alsó 
égésű megoldása miatt —  bizonyos szénfajták —  pl. magyar 
brikettek —  használata esetén a kályhacső hamar és erősen 
bekormozódik. Sokan emiatt kéthetenként is kormozni kény
szerülnek. Ezt elkerülhetjük az alábbi módszerrel: leemeljük  
a kályha felső  fedőlapját, kiemeljük a füstjárat csőcsonkja 
előtti betétet, majd a csőbe becsúsztatunk egy „papírkígyót” , 
melyet újságpapír egy-két lapjának hosszirányú összecsava
rásával készíthetünk el, s a papír felénk eső  végét gyufával 
meggyújtjuk. Ezt a műveletet néhányszor megismételjük. A 
csőben lévő korom meggyullad, elég, sőt még a kéményben 
lerakodott korom egy része is. Jól lehet hallani a lángok 
duruzsolását akkor is, amikor az újság már teljesen elégett.

Ezzel a módszerrel elérhető, hogy egy fűtési idény alatt 
egy, legfeljebb két alkalommal kelljen kormozni. Igaz, a 
módszernek van egy hátránya is: a kályhacső zománcozása 
előbb megcsúnyul, így a cső  cseréje valamivel előbb válik 
szükségessé. D e talán megéri!

Egy valamire azonban ügyelnünk kell: a színes újságok 
1 apjai rosszul égnek. Legalkalmasabbak a napilapok. D e hogy  
közülük melyik ég legjobban? Ebben már nem adok tanácsot, 
mert félek tőle, hogy politizálásnak számítana. A  politikai 
praktikák pedig veszélyesek!

-g -1
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erekeknek

Az ASZÓDI TÜKÖR e havi számától kezdve minden 
hónapban új rejtvényeket adunk fel Nektek.

A helyes megfejtéseket beküldők között 
1 db 150.-FT 
1 db 100.- Ft 
1 db 50.- Ft
értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki.

2. Szólásmondások
Az alábbi szólásmondásokból mindenütt hiányzik egy- 

egy állat neve. Próbáljátok a megadott állatokat a megfelelő 
helyre behelyezni!

a) Megugrott, mint a kergetett.......
b) Olyan mint a kerge........
c) Nem eszi meg a ........a telet
d) Két, három.......nem csorda.

A megfejtéseket legkésőbb 1991. november 20-ig kér
jük Postán keresztül vagy személyesen eljuttatni a Műve
lődési Házba, melynek címe: Aszód, Kossuth L. u. 72.

Jó szórakozást!

3. Betűcsere

Hogyan lesz a békából fóka? Mindössze egy-egy betűt 
kell kicserélni minden sorban.

1. Kitől származnak az idézetek?

a) „Toldi írójához elküldöm lelkemet 
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!...”

b) „Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, 
Nem terem ma párja hetedhét országon:”

c) „Van két palotája a Piac-utcába,
De azt a rácoknak adta árendába.”

_
B É K A

F Ó K A

HIRDETÉSEK

A s z ó d i  l ü k t r  

tám caatél:

Jermi István 1.000 Ft 
Kovács Ferencné 100 Ft

[mímííííw

Lengyel Károly 100 FT

11 éves Polski 126 olcsón eladó. 
Érdeklődni. Aszód 440

Aszód -  Piactér anno...

SÜRGŐSEN ELADÓ!
Budapesten a Városligetnél háromszintes ikerház 

230 m2 lakóterülettel 5 szobás és tovább kiépíthető.
Extra garzonlakás telefon, kábel TV, központi fűtés, 

gáz, 540 m2 parkosított kert, 4kocsileálló, alápincézett 
-  minden igényt kielégítő minőség.

Azonnal beköltözhető! Irányár: 22 millió Ft 
Érdeklődni: Aszód -  Telefon 64

MEGNYÍLT!
ALLATELEDEL SZAKUZLET

Kutya Az Ikladfelé vezető úton az
Macska elágazástól 100 m

Díszhal
Madár Nyitva:

eledel és felszerelés Kedd-Szerda-csütörtök-
Pétek: 9.00 -  17.00 óra

Aszód Deák F. u. 9. Szombat: 8 .0 0 - 12.00 óra ||

Szőnyegét 3 nap alatt újjá varázsolom! Korszerű géppel 
szőnyeget tisztítok! Puskás Gézáné Aszód, Baross tér 7/b.

Aszódi Tükör Hirdetési díjszabása:

Apróhirdetés: IfoW stá
1/4 oldal: 500,-FI
1/2 oldal: 1000,-Ft
1 oldal 2000,-Pt
Külön betétlap 25(XWFt
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FIGYELEM!
1991. október 7-én mezőgazdasági bolt nyílt Aszód, 

Pesti út 19. sz. alatt (Vaskereskedés mellett)

Kaphatók: Nyitvatartási idő:
— növényvédő szerek Hétfő: zárva
— műtrágyák Kedd: 9-17
— vetőmagok Szerda: 9-17
— borászati cikkek Csütörtök: 10-18
— vegyes iparcikkek Péntek: 9-17
— háztartási vegyiáru Szombat: 8-12

Viszonteladókat is kiszolgálunk

Olcsóbb árakkal várjuk kedves vásárlóinkat! 

Szolgáltatásunk:
Termelők részére nagy kiszerelésű növényvédő szereket árusítunk meg

rendelés alapján.

Bármilyen hosszú
ságú haj speciális 

dauerolását 
vállalom

Spirál DAUER

Érdeklődjön az 
Aszód 330-as 

telefonon

LIPC SEI FODRÁSZÁT
Kartal, Iskola u. 3.

Nyitva:

Női fodrászat:
Keddtől péntekig: 8 -  17.00 óra 

szombaton: 7 -1 2 .0 0  óra

Férfi fodrászat:
keddtől-péntekig: 12 -  19.00 óra

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.
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SZENZÁCIÓ ASZÓDON!

Fotó hívás és nagyítás 
Kétféle minőség háromféle méret

ÁTLAG MINŐSÉG
Előre fizetendő szolgáltatás. Az ár tartalmazza a film előhívását és 
egy-egy képet a leexponált kockákról, mennyiségtől függetlenül.

9x13 cm 10x15 13x18
12 kockás film 498- + 100 Ft +200 Ft
24 kockás film 598.- + 100 Ft +200 Ft
36 kockás film 698.- + 100 Ft +200 Ft

SZUPER MINŐSÉG
Film előhívása: 100 Ft
9x13 cm kép 25 Ft/db
10x15 cm kép 35 Ft/db
13x18 cm kép 45 Ft/db

PLUSZ! Három féle ajándék közül választhat
vagy

— ingyen tekercs film (24 kockás Konica) 
vagy

— ingyen második sorozat 
vagy

— egy 30x40 cm miniposzter bármely kedvenc negatívjáról.

Utánrendelési áraink
1 kép 3 kép ókép 10kép 

Egy negatív kockáról!
9x13 cm 20 Ft/db ló F t/db  14Ft/db lOFt/db
10x15 cm 30 Ft/db 24 Ft/db 21 Ft/db 15 Ft/db
13x18 cm 40 Ft/db 32 Ft/db 28 Ft/db 20 Ft/db

Felvevőhely: Aszód, Művelődési Ház, FREKVENCIA VIDEOKÖLCSÖNZŐ

A választás az Öné: Válassza a legjobbat!

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás * Szerkesztőbizottság: Tóthné Lajkó Ilona,
Vörös László * Munkatárs: Dr. Asztalos István,

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

Készült a TYPOVENT Kft. nyomdájában 233/91.


