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,,Mondjátok emberek, ez már Európa!?”
A kés szabta határon túl

A Pest megyei Hírlap január 14-i számában olvastam, 
hogy a Pink bárban egy fiatalember kést rántott és szúrt -  
szerencsére az áldozat szervezete erős volt, s tudomásom 
szerint túlélte a gyilkolást.

Ez az egyre jobban elharapózó össznépi döfködés medi- 
tálásra késztetett. Első királyunk, Szent István I. és II. 
törvénykönyve jutott eszembe -  föllapoztam hát. Az ál
lamalapító törvényeiből kitetszik, hogy a félig letelepedett, 
félig nomád magyarságot megpróbálja egy új életmódra 
szoktatni. Védi a magántulajdont, az egyházat, az özvegye
ket s többek között tiltja az önbíráskodást. Ez utóbbi érde
kében idézek két cikkelyt:

„Ha valaki karddal embert öl, ugyanazon karddal öljék 
meg öt.” „Ha valaki dühtől eltelve kardot ránt, de nem üt 
meg senkit, csupán a kardrántásért a gyilkosságra kisza
bott elgététel fe lé t fizesse meg.”

Na persze a talio-elv (szemet szemért, fogat fogért) 
értelmezését óvakodok átültetni az ókorból, ill. a közép
korból a „magasabb civilizációk’ ’ korára -  de azért tűnőd
ni sem restellek fölötte.

Igen aktuális a téma, hiszen közeleg az ezeréves jubile
um, s ezt még fűszerként ízesíti a rendszerváltás.

István új normákat állít, fölperzselve hitvilágot, tulaj
don-fogalmat, életmódot. S az izzó tarlóra törvénykező 
keze utat jelöl. Kegyetlennek tűnnek törvényei a nomádok 
szokásjogához képest. De nyissuk csak nagyobbra pupil
lánkat! I. László törvényei a présen még szorítanak, ugyan
is első királyunk nem érte el a célját. Szigora lágy kenőcs 
csupán László vasmarkához képest. A vér viszont nem 
folyt hiába, hiszen unokaöccse Kálmán már lazíthatott a 
béklyón.

Még mielőtt fejest ugranánk a történelem útvesztőibe, s 
a veszedelmek vicsorgó árnyai örökre szemünk elé rajzol
nák sziluettjüket, hámozzuk meg az odanyújtott almát s 
koncentráljunk jelenünk tátongó bugyraira -  mivel űr van 
elég!

Eleinkhez hasonló időket élünk manapság, hisz Iván 
egyenruháját Jack öltönye követi, a sajátosan közösből

mindenki saját magának harap és keverjük a szabadot a 
lehettel.

Vajon hol a hiba?
Szerintem bennünk. Félünk, hogy sok lesz a termés és 

nem tudjuk eladni, félünk, hogy kevés lesz a termés és 
éhezni fogunk. Félünk a törvény szigorától, diktatúrát vé
lünk megszületni, félünk a liberális szemlélettől, mert az 
engedékenység laza leple alatt gyilkosok ólálkodnak. Fél
ünk, hogy nem fogad el a Nyugat, mert túl keletiek va
gyunk, félünk a Kelettől, mert már elszakadtunk tőlük. 
Félünk az MDF-től, hogy uralkodó párt lesz, félünk az 
SZDSZ-től, hogy uralkodó párt lesz. Félünk a fajgyűlölet
től, mert látunk vérző négereket a televízióban s Hitler 
szellemével még mindig terhes Európa, félünk az idege
nektől, mert nem olyanok mint mi. Félünk attól aki hirtelen 
gazdagszik, utáljuk is érte, félünk attól ki egyre nehezeb
ben él, mert „kardot ránthat” .

Félelem és utálat, undor és elidegenedés, harag, düh, 
gyűlölet -  kés, vér. S ez még csak a test bosszúja -  hol 
vannak még a ferde eszmék?

Súlyos keresztünkre miféle jeleket faragott a múlt szel
leme?

Igyunk egy kortyot a mértéktartás poharából -  csak nem 
lapul benne molekulaálarcában a cián! így talán lehiggad
va megmutatkozik előttünk a megoldás, amit az arányok 
kínálta egyszerűségben látok.

A súlyos bűn súlyos ítélettel legyen váltható.
A diktátorral saját módszerével szánjanak szembe.
Csak azzal legyünk liberálisak, ki megfelel a liberaliz

mus elvének. A mást ne másságáért ítéljük el, de esetleges 
eltévelyedésekor, a mássága ne lehessen enyhítő körül
mény.

Hogy ki mondja meg ki a diktátor, ki a liberális, ki a 
bűnös, ki a más, és egyáltalán.... Na ez volt mindig a 
kérdés, de most a megoldás lehetősége még nyitott. Élni 
kellene vele!

Asztalos Tamás
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Múltról a mánah
Kerti kút

Kis kő pavilon, előtte ovális alaprajzú, rovátkolt faragású 
medence. Kehelyalakú mellvéd fölött négy oldalon egy-egy 
kosáríves nyílású árkád, az ívek között falpillérek, lekopott 
omamentális faragással. Négyes osztású kupola fedi. Egy ívme
zőben 1770-es évszám.

Vécsey Károly Helyőrségi Klub
Egyemeletes sarokház, klasszicista, erősen átalakítva. A tér 

felé néző homlokzatán középrizalit (az épület homlokzatvonalá
ból előreugró épületrész), háromszögű oromzattal, cseréppel 
fedett tetővel. Az összes földszinti nyílások modernizáltak. Az 
épületen lábazat és egyszerű övpárkány fut körül. Az emeleti 
ablakok közül a rizalitban levő három nagyméretű, félköríves 
záródású, közöttük falpillérekkel. A rizalittól kétoldalt két-két 
kisebb ablak, egyenes szemöldökpárkánnyal, egyik átalakítva. 
A Kossuth Lajos utcai oldalhomlokzat két-két tengelyes, a fő
homlokzat ablakaival egyező alakításban. A hátsó homlokzat 
fallal kerített kertre héz, tagolása azonos a főhomlokzatéval. A 
földszinten folyosó és kapualj beépített boltozatokkal. A főhom
lokzatra néző terem eredeti teknőboltozatos. Az emelet belseje 
teljesen újjáalakított

GALGA MENTI MŰHELY 4. sz. 
(sorozatszerkesztő: Asztalos István) 

Kiadja a Petőfi Múzeum

Detre János:
Az aszódi evangélikus leánynevelő története__________

Aszód. 1991.136 + 25 kép
Ára: 1 4 8 -Ft. Kapható a Petőfi Múzeumban

A könyv az Intézet megalakulásának 100. évfordulóján 
(1991. szeptember 8-án) megrendezett ünnepségen jelent meg. 
Megjelentetését anyagiakkal támogatta: a Déli Evangélikus 
Egyházkerület, Aszód Város, Aszód Ifjúságáért Alapítvány.

A szerző széles körű és alapos kutató munkával gyűjtötte 
össze az országos hírű intézmény történetének megírásához az 
adatokat. Világos szerkezeti felépítéssel állítja elénk a magyar 
evangélikus nőnevelésben kiemelkedő szerepet játszott aszódi 
intézet mindennapjait, a körültekintő megalakítástól az érte- 
lemetlen államosításig. Olvasmányos stílusa nemcsak az Inté
zet egykori növendékei, de minden érdeklődő számára érde
kes, szórakoztató, főleg pedig tanulságos olvasmánnyá teszi a 
könyvet A mellékleti részben -  sok fontos információ mellett 
-  megismerkedhetünk az Intézet tanárainak rövid életrajzával 
is. A könyvet gazdag képmelléklet egészíti ki.

őszröntgen
Vetkőzött fák röntgen ősz csonthatár 
Fényszike a tájban
Kamasz lány metsző születés levél lányiégő halál

Folyóba égbe hiába nézel 
Kék tükör kék tér kék ajak 
Köréd kövülő szélfalak.

Átok
Megkövült szó vagy
Lehetsz halál is
Lennél csontszabadító vágy is.

Veled már...
Soha gyürtelen lepedőkön 
Arcunktól ragyogó hómezökön

Mi már soha gyalázatlanul 
Szoborrá válsz ha ruhád lehull

Veled már soha fénnyé válva 
Köldök ködből szívdobbanásba

Együtt már soha őszök ellen 
Veled csak visszaöleletlen.

Farmos! László
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A MAKONA TERVEI

Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati felhívás
A FÖLDGÉP Környezetvédő Szolgáltató Leányvállalat I. sz. 

Veszélyeshulladék lerakó Aszód lakói számára „Ifjúságért Ala
pítványt” -! hoztak létre, az ifjúság kulturális, önképzőköri, tö
megsport rendezvényeinek támogatására: a környék népművé
szeti hagyományainak ápolására: az arra érdemes fiatalok to
vábbtanulásának segítésére, az időskorúak karitatív jellegű 
segítésére szervezett önkormányzati, egyházi akciókba az ifjú
ság bekapcsolására, a környezetvédelem támogatására.

Az alapítvány összege évente 500.000 Ft, melynek odaítélé
séről egy a város lakóiból szerveződő hét fős kuratórium, pályá
zatok kiírása és elbírálása alapján dönt

A kuratórium az 1992-es évre rendelkezésre áló összeget az 
alábbi témakörökben kiírt pályázatok alapján dönti el:

1. / Továbbtanulás támogatására (ösztöndíj kiegészítés) 2 fő 
középiskolai és 2 fő felsőfokú oktatási intézményben nappali 
tagozaton tanuló számára.
Adható: 10 hónapon keresztül
Feltétel: a tanuló aszódi lakos legyen. A tanulmányi eredmény 
jó, vagy jeles. Kiemelkedő diákköri tevékenység, versenye
ken való szereplés.
Rendelkezésre álló összeg: középiskolai tanuló 1000 Ft/hó/fő, 
főiskolai, egyetemi hallgató 2000 Ft/hó/fő 

A pályázat egy tanítási évre szól, minden évben új pályázatot 
kell benyújtani.
2. / Időskorúak karitatív jellegű segítésére az ifjúság bekap
csolása, ezen mozgalmak támogatása.
3. / Közművelődés, hagyományápolás
-  Ifjúsági klubbok, szakkörök, mozgalmak, egyéb közműve
lődési formák anyagi támogatása.
-  Nyári szabadidős programok (táborok, akciók stb.) anyagi 
segítése.
-  Ifjúságot érintő (ezzel a korosztállyal foglalkozó, vagy az 
alkotója létrehozója fiatal) hagyományőrző akciók, progra
mok, együttesek működésének anyagi támogatása, kiadvá
nyok megjelentetésének segítése.
-  „A múlt feltárását” szolgáltató, fiatalok által írott dolgo
zatok pályamunkák anyagi segítése.

4. / Tömegsport
-  Sportolási feltételek (játszótér létesítésére, sportpálya stb.) 
javítására irányuló kezdeményezések támogatása.
-  Szabaidős (hétvégi, szünidei stb.) sportversenyek, sportte
vékenységek rendezésének anyagi támogatása.
5. / Környezetvédelem
6. / Egyéb a felsorolot témák között nem szereplő, de a pályá
zat céljával azonosuló kezdeményezések felkarolása, támoga
tása.
7. / Kiemelt támogatást kaphat egy olyan az ifjúság széles 
rétegeit megmozgató rendezvény, vagy rendezvénysorozat -  
amely konkrét programot is kínál akár többszáz fiatal részére.
8. / A kuratórium minimális összeget tartalékol az év folyamán 
rendkívüli eseményekre beadott pályázatok elbírálására.
-  Az egyéni pályázatot a pályázó személyesen írja meg (nem 
szülő, pedagógus stb.)
-  Kérjük a pályázott összeget számmal és betűvel feltüntetni! 
A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollektívák az 
Aszód Polgármesteri Hivatal ,ifjúságért Alapítvány” 
Aszód, Szabadság tér 9. címzéssel egy példányban legépelve 
adhatják be.
A pályázat beérkezési határideje: 1992. február 29.
A  pályázatok elbírálásáról a kuratórium döntéséről a pályázók 

írásban értesítést kapnak.

A kuratórium tagjai:
1. Kovács Ferencné
2. Dr. Asztalos István
3. Detre János né
4. Gál Tibor
5. Pesti Imréné
6. Remenár József
7. Tukora Miklós

bölcsőde vezető, a kuratórium elnöke
múzeumig azg ató
I. sz. ált isk. tanítónő
Gimnáziumi ig.h.
a FKSZV képviselője
önk. képviselő -  magánvállalkozó
vállalkozó

Aszód, 1992. január 17.
Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma
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Aszód Város Képviselőtestülete 1991. december 20-án a me
gyei önkormányzati képviselő -  Dr. Asztalos István tanácsnok 
-  tájékoztatóját hallgatta meg tevékenységéről.

A Képviselőtestület elismerését és köszönetét fejezte ki 
Aszód Város érdekében kifejtett munkájáért, tevékenységéért, 
mellyel a város intézményeinek zökkenőmentesebb működésé
hez, a településen felmerült gondok megoldásához nyújtott kép
viselői munkájával jelentős segítséget!

Ezt követte a Pest megyei Sütőipari Vállalat, a Gabonaforgal
mi Vállalat részvénytársasággá történő átalakulásának ügye.

A Képviselőtestület döntése szerint -  tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat fenti vállalatoknál ingatlana értékével részvényes 
lehetne -, szükségesnek tartja a telekkönyvi adatok beszerzését, 
azonosítását, a jelenlegi és az államosításkori értékek pótlását 
Az Rt-hez való csatlakozásáról ezt követően dönt

Napirenden volt az Ipari Műszergyár munkásszálló átvételé
nek ügye is. Tekintettel arra, hogy több családot érintene a 
szállóból való elhelyezés, ezért olyan javaslat született, hogy a 
volt szovjet lakások felhasználhatóságának idejéig e témekörben 
a testület a megállapodás megkötését felfüggeszti.

Ismét napirenden volt az Unikomis Kft helyeztéről szóló 
tájékoztató. A tájékoztatóban az OTP lakások építésének hely
zete volt napirenden, mely szerint felmerültek olyan minőségi 
kifogások melyeket szükséges pótolni, ill. elvégezni. A munkák 
szervezettebb végzésére, alaposságra hívta fel a képviselőtestü
let a kft vezetőinek figyelmét, a végleges határidő betarthatósága 
érdekében is. A kft-nél közreműködő ügyvezetőség az ott folyó 
munkákról, eseményekről a Képviselőtestületet folyamatosan 
tájékoztatja.

A Képviselőtestület elfogadta az 1991.1. féléves munkaprog
ramját, és a bizottságainak munkatervét tudomásul vette.

A Képviselőtestület az 1991.1. féléves munkaprogramja sze
rint, az alábbi napirendi pontokat határozta meg, ill. kívánja 
megvitatni:
január 14: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 1991. évi 

munkájáról. Aszódi Malom RT formájában törté
nő átalakulása, vállalkozáshoz való csatlakozás 
kimondása. Ipari Műszergyár -  Szálló átalakulá
sa, vállakózáshoz való csatlakozás, 

február 4: PVCSV átalakulásának előkészítése. Önkor
mányzati vagyoniista csoportosítása. Magánsze
mélyek kommunális adójával kapcsolatos ked
vezmény munkamenetéről, megadásának végre
hajtásáról tájékoztató.

február 25: 1991. évi pénzügyi terv teljesítésének jóváhagyá
sa. Unikomis Kft 1991. évi mérlegbeszámolója. 
Ingatlankezelés lakóházüzemeltetési programja. 
Művelődési Ház vezetői pályázat elbírálása, 

március 17: Az 1992. évi pénzügyi terv jóváhagyása. Közte

rületek rendbetételi, rendbentartási munkáinak 
ütemezése.

április 7: A jóváhagyott pénzügyi terv függvényében, ren
deletek felülvizsgálata, szükség esetén módosítá
sa. Unikomis Kft. -  OTP lakásépítkezés helyzeté
ről beszámoló

május 5: Az 1991. évi pénzügyi gazdálkodás ellenőrzési
programjának végrehajtásáról jelentés. Lakáskon
cepció teljes körű végrehajtása.

június 2: 1991. II. féléves munkaprogram összeállítása, jó
váhagyása. Intézményvezetői pályázatok elbírálá
sának előkészítése. Pénzügyi átcsoportosítások.

Az 1992. január 4-i ülésén a Képviselőtelstület beszámolót 
hallgatott meg a Polgármesteri Hivatal 1991. évi munkájáról. A 
Képviselőtestület szükségesnek tartja az információ áramlás szé
lesebb körben történő kialakítását, a képviselői fogadóórák meg
szervezését

E napon döntött a testület ismét az IMI Szálló vállalkozással 
kapcsolatos ügyében. A szállóban élő családok elhelyezése 
ügyében olyan javaslat született, hogy szükséges a családokkal 
való tárgyalások megkezdése, amely a szálló üresen történő 
átadása érdekében történne. A szálló hasznosítására több javaslat 
született: kialakítható majd kollégiumnak, esetleg idősek házá
nak.

Döntött a testület telekvásárlási kérelem elbírálásában, kamat
mentes kölcsönkérelem ügyében, az 1992. évi pénzügyi tervezet 
kiegészítéséről, valamint szeszfőzdéi díj emelésének ügyében.

Újbóli pályázat kiírását mondta ki az aszódi Művelődési Ház 
igazgatói állásának betöltésére.

Blaubacher Lászlóné

Pályázati felhívás

a 27/1986. (VUL 31.) MM számú rendelet szerinti igazga
tói állás betöltésére

1. A pályázatot meghirdető szerv
a) neve: Polgármesteri Hivatal
b) pontos címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
c) megye (fővárosi kerület): Pest
2. A meghirdetett álláshely
a) munka (neve, címe): Petőfi Sándor Művelődési Ház 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.
b) munkakör: igazgató
3. Az állás betöltéséhez szükséges
a) képesítés: szakirányú felsőfokú
b) szakmai gyakorlat++: 5 év
4. Juttatások:
a) bér: a felek megállapodása alapján
b) pótlék: a felek megállapodása alapján
c) egyéb juttatás: a felek megállapodása alapján
5. A vezetői megbízás kezdő időpontja: 1992. március 1.
6. A pályázat benyújtásának
a) határideje^: A megjelenéstől számított 2 hét
b) helye (postai cím irányítószámmal): Polgármesteri 
Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

■ A rendelet 2-4.§-a
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KULTURÁLIS ÉLET

hétfőtől -  péntekig: 9.00 -19.00 Óra 
. szombaton: rendezvény esetén 

vasárnap: szünnap•• *****************************
IFJÚSÁGI KLUB PRESSO nyitvatartósa

Hétfőtől -  szombatig: 18ÍX) -  23.ÖÖ ára

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

hétfő?

csütörtök

szombat

17,00- 18.30 óra angol nyelvtanfolyam 
i 7,00 -  2Q, 00 óra kőműves, 
festő, ács szakmunkás tanfolyam
14.00 -  16.00 óra csecsetnógondazis 
16.30 — 18.00 óra középhaladó 
német nyelvtanfolyam
17.00 -20.00 óra kőműves, 
festő, ács szakmunkás tanfolyam 
1400 -16.00 óra csecsemógondozás 
15iK> -  17iX> óra nyugdíjas klub 
(minden 2. héten)
1730 -  20.00 óra Aszód Baráti Kör 
(minden hónap utolsó péntek)
9.00 -  12.00 óra ABC áruházi
eladói tanfolyam szakács-vendégiátőíparí 
üv. tanfolyam

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Művelődési Ház iskolai szakkörei
számítástechnika IL sz. Ált. Iskola
barkáé*-modellezés II. sz. Áll. Iskola
magyar irodalrat-nyelvt felkészítő II. sz. Áll. Iskola

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Februári Programok
Február 6, Nyugdíjasok farsangja
Február 7. 17.00 órától Horgászok tagdíj fizetés
Február 14. 1730 órától Horgászok tagdíj fizetés
Február 28. Aszód Baráti Kör

Meghívó

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Aszód Baráti 
Kör-ének februári összejövetelére február 28-án 17.30 
órára a Művelődési Házba.

Témáink:

1. Aszód lakosainak egészségügyi ellátása a háziorvosi 
rendszer kérdései

Meghívott vendégeink: Dr. Bodó Zsolt SZTK igazgató 
főorvos, a Rendelőintézet szakorvosai

2. A Városszépítő Kör tájékoztatója Aszód parkjainak, 
köztereinek szépítéséről

Felhívjuk szives figyelmüket a minden hónap utolsó 
péntekén tartandó Aszódi Baráti Kör összejöveteleire, 
amelyen mindenkor valamilyen aktuális témáról, Aszód 
jelenéről, jövőjéről, a város szebbé tételéről, az erről szóló 
feladatokról beszélgetünk. Az összejövetelek nyíltak, azon 
bárki részt vehet.

Pardi Lászlóné

A Művelődési Ház februári mozi műsora

Február 8. Holtpont (am. bűügyi film)

Február 15. Hamis a baba (magy. akciófilm) írta, 
rendezte, főszereplő: Bujtor István

Február 22. Folt a zsákját (szinkr. am. vígjáték)

Február 29. Szárnyát vagy combját (színes fr.
vígjáték) Főszereplő: Louis de Funes

Február 22. (csütörtök) nyugdíjas előadás -  Pacsirta

A szombati előadások 17.30 órakor kezdődnek! 

Jegyár: 30,- Ft.

Csontkovács és Termé
szetgyógyász rendelés

minden csütörtökön 8.00 -15.00 óra 
a Petőfi utcai Idősek Napköziotthonában 

Előzetes bejelentkezés: személyesen 
vagy telefonon Aszód 103

Figyelem!

Az uszoda február 3-tól kb. 
másfél hónapig felújítás miatt 

ZÁRVA tart!
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Figyelem!
Új tanfolyamokat hirdetünk!

NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM 
Indul: 1992. január hó 15 fó  jelentkezése után 
Tandíj: 2000 F t/40 óra
Jelentkezés: Folyam atosan a M űvelődési Házban
szem élyesen vagy telefonon
NÉMET KÖZÉPHALADÓ TANFOLYAM
Tandíj: 2500 F t/40 óra
Indul: 15 fő  jelentkezése után azonnal
ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELV-
TANFOLYAM
Tandíj: 2500 F t/40 óra
Indul: 15 fő  je lentkezése után
Jelentkezés: m indkét esetben a M űvelődési Házban
szem élyesen vagy telefonon
SZAKMUNKÁS KÉPESÍTÉST NYÚJTÓ
TANFOLYAMOK:
kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
-  3 hónapos
-  Jel. feltétel: betöltött 18 év + 8 ált. isk. végz.
-  A tanfolyam  min. 25 fő  jelentkezése esetén indul.
-  Irányár: 10.000 Ft
középteljesítm ényű kazánfűtő tanfolyam (12
tonna/óra)
-  3 hónapos
-  Jel. feltétel: betöltött 18 év + 8 ált. isk. végz.
-  A tanfolyam  m in. 25 fő je len tekzése  esetén indul.
-  Irányár: 10.000 Ft
A tanfolyam okra jelentkezni a M űvelődési Házban 
lehet szem élyesen vagy telefonon (Aszód 9.)

Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
Február havi programja

Február 10-1110-18 óra Kedvezményes vásár cipők-zoknik-ruházat 
Február 14. Kommendás bál
Február 21. Ferromechanika Ipari Szövetkezet évzáró közgyűlése 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lányok-fiúk figyelem

Kellő létszámú jelentkezés esetén (min. 15 fő) 
újra indítjuk jazzbalett tanfolyamunkat!

A tanfolyam díja 400 Ft/hó. Jelentkezés január 31-ig a 
Helyőrségi Klubban.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A HEK színpad várja a verset, zenét, irodalmat és szín
játszást kedvelő fiúk, lányok jelentkezését minden csü
törtökön 16.00-tól! A jelentkezés alsó korhatóra 14 év. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Intézményünk és éttermünk 1992-ben is vállalja családi, 
baráti és munkahelyi rendezvények szervezését. Kérésük

re zenekart, videóst biztosítunk!

PeloTi-nap  
a gim názium lnui

Meg-megemlékeztünk mi eddig is iskolánk névadójáról 
a március 15-i ünnepségek keretében vagy egy-egy vetél
kedő, szavalóverseny formájában, de éreztük mindig, hogy 
ez kevés. Többet érdemelne ő  is; ráadásul mindannyian 
tudtuk, milyen sokat jelent tanítványaink nevelésében, ha 
olyan emberre lehetünk büszkék, aki kicsit a miénk is, mert 
aszódi diák volt, és nagyon a miénk, mert az egyik legna
gyobb magyar költőnk. Ezért régi tervünk volt már, hogy 
rendezni kellene egy olyan napot, amikor a szokásosnál 
többet gondolunk rá.

így született meg ez év január 6-án az első Petőfí-nap a 
gimnáziumban. Ez a nap egyrészt közel esett a költő szü
letésnapjához, másrészt az új tanév első tanítási napját 
szerettük volna kellemessé tenni mindenki számára. A 
tanárok és diákok már hetek óta készültek erre a napra 
Hódi Gyuláné dr. vezetésével. A negyedikes „tanárnők”  
és „tanár urak”  két órán át tanítottak az alsóbb osztályok
ban. Tették mindezt kellő komolysággal, felkészültséggel 
és nyugalommal.

A délelőtt további részében az ifjúság az iskola sok 
termében mérhette össze tudását, vagy nézhette végig tár
sai sokféle ügyes produkcióit. Volt tornabemutató, sok-sok 
úszóverseny, sakkverseny. A könyvtárban folyt a Petőfi és 
kora című irodalmi és történelmi vetélkedő. Az első eme
letet a szavalok bérelték ki, hol az egyik csoportban ma
gyarul, a másikban franciául hangzottak el Petőfi versei. A 
második emeleten tudományos kiselőadásokat hallgathat
tak az érdeklődők, az énekteremben a hangszeresek bemu
tatóját. A folyosókon képzőművészeti kiállítás és könyv
vásár volt.

Délután az elsősök kedves -  olykor kissé félénk, de talán 
éppen ezért hatásos bemutatkozó műsora után az igazgató 
úr értékelte a nap eseményeit. Kiosztotta a győztesek meg
érdemelt jutalmát. Pénzjutalomban részesítette a szünet 
előtt meghirdetett irodalmi pályázat nyerteseit, az iskola 
múltját kutató dolgozatok szerzőit.

A nap a Petőfi-szobor megkoszorúzásával zárult.

P.K.

Itt a farsang, áll a bál!!!

Farsangi rendezvények februárban
Február 6. Művelődési Ház -  Nyugdíjasok farsangja 

Február 15. I. sz. Óvoda -  Szülők-Nevelők farsangi 
bálja (az I. sz. Óvoda SZMK rendezésében) Játszik: a Kis 
együttes

Február 2 2 .1. sz. Ált. Iskola -  Farsangi Jelmezbál 
(I. sz. isk. rendezvénye)

Február 22. Honvédségi laktanya -  Farsangi Jelmez- 
bál (II. sz. isk. rendezvénye)________________________
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, ,Mondj átok em berek, 
ez már Európa!?” 

Tisztelet a karácsonyfának!
1990. Karácsonya előtt -  az eset nem egyedi -  levágták a 

Múzeum előtti téren álló fenyő tetejét. A közel két méteres fa 
az ünnep után csóka magányban várta az arra járókat. Kivá
lasztottam a megmaradt gallyak közül a legerősebbet s egy 
vezérbothoz kötöztem. A tavaszi esőktől s a nyári nap mele
gétől erőre kapott. Fontolgattam, kiveszem a botot mellőle -  
megáll-e a „saját lábán’ ’? 1991. Karácsonya előtt megszaba
dítottak a dilemmámtól, levágták ezt az ágat is.

Láttam fenyőfacsonkokat az evangélikus templom kertjé
ben, a 2. sz. általános iskola udvarában, a parkokban -  vajon 
milyenek lehetnek környező erdeink szórvány szépségbe rej
tőző „karácsonyfái” ? Lehangoló „ami közös az az enyém 
is!” -elv sajátos értelmezése. Ami közös az attól a miénk, 
hogy mindnyájunké. A téren álló fa, szobor, pad, telefonfülke 
egyformán a polgármesteré, a tanáré, a diáké, a körzeti orvo
sé, a zöldségesé, a munkanélkülié, csak éppen azé nem aki 
ellopja, tönkreteszi. Mert aki a miénket lopja az nem tartozik 
közénk, kicsapódik, mint aludtejből a vörösbor. Állj! Ne 
engedjünk a felszín ítéletének, e látszólag közeimútt-ízű gon
dolatok két lépcsőfokkal mélyebben már egyetemesek.

Eltűnődtem, mit is érezhet az effajta ember, ki Karácsony 
előtt fejszével, sötét árnyként fát oroz? A hideget érzi, meg a 
szúrós ágakat -  szitkozódik is: minek’a, minek’a? Hát igen, 
a fenyőfa szúrós, azontúl, hogy sejtelmesen bújik meg egy
szerű formájában szépen, hallgatag. Egyébként milyen az a 
Karácsony, ahol lopott fát díszítenek föl Szentestére? Az 
ilyen baltásoknak mit jelent az ünnep öröme? Azt az ellenér
vet, miszerint nem futotta fára idén, a szokásos és divatos 
sírásnak tekintem. 200 Ft-ja már csak van az embernek egy 
évben egyszer! (1 méteres fa tavalyi ára ennyi volt.)

A Karácsony ünnepének többek között az adja szépségét, 
hogy készülünk rá. Szaloncukrot, színes gyertyákat, csillag
szórót vásárolunk, díszeket készítünk, rejtegetjük az ajándé
kokat szeretteink elől. Várunk, tervezünk -  miközben e fa
gyos léptek célra tartanak.

Kérdezem, ezekkel a tagokkal kopogtatunk mi a Nyugat 
ajtaján? Nem fognak egy kicsit megrémülni tőlünk? Vajon 
nem az effélék „öregbítik”  hírünket arrafelé?

Elég botrányosnak érzem, hogy sem a Polgármesteri Hiva
tal, sem az intézmények, sem maguk az emberek nem ültet
hetnek a város közterületén nyugodtan, sőt saját területükön 
sem fenyőfát, mert ezek a vandálok -  Geiserich népe? -  
mindent tönkretesznek. Húsvétkor majd nyulat fognak lopni, 
tojást, meg sonkát, szüretkor bort, aratáskor búzát. Ezek 
vagyunk mi, ez Magyarország!

Ébredjünk föl végre, ez egy tranzitállomás, egy .kompor
szág” , hol alig érzi sajátjának valaki azt, ami mindnyájunké. 
Aszód tipikus példája ennek a szedett-vedett semminek. Kisvá
ros nagyvárosi attitűdökkel. Az ember legszívesebben menekül
ne, menekül. Mi az ami mégis itt tart minket? Talán úgy vagyunk 
mint szülő a gyerekével, ki lehet csúnya is buta is szereti, mert 
az övé -  és annak is érzi!? Nem kellene tenni valamit?

Asztalos Tamás

Tükörbe nézve

Örömmel olvastam a decemberi számban a volt szovjet 
laktanyával kapcsolatos cikket. Örültem, mert reméltem -  
s e reményemet még most is dédelgetem - ,  hogy végre 
megmozdul valami, végre talán lesz előrelépés.

Most nem kívánok az egész komplexum sorsával foglal
kozni, de talán egy gondolattal hozzá tudok járulni a közös 
fejtöréshez. Az egykori szovjet alakulatnak a terület Kartal 
felé eső részén üzemanyagbázisa volt. Mi lenne, ha ezen a 
területen benzinkút létesülne, s ahhoz kapcsolódna egy 
gázcseretelep is?

Megítélésem szerint ennek lenne realitása, mert az 
Aszódtól északra fekvő településeken nincs üzemanyag- 
töltő-állomás. Az aszódiaknak is régi álmuk és vágyuk, 
hogy legyen egy jól megközelíthető gázcseretelep az újte
lepen is.

Vácott hosszú ideig egyetlen benzinkút működött. Nem
rég nyitottak meg egy újat a város innenső felén, s a túlsó 
felén is épül egy másik töltőállomás. Hatvan Csány felé 
eső részén is épül egy új benzinkút!

Igaz, Aszód kisebb mindkét említett városnál. De nagy 
a vonzáskörzete. És a jelenlegi benzinkút időnként zsúfolt.

Három éve jártam Ausztriában egy 3000 lakosú kisvá
rosban, Oberpullendorfban (régi magyar neve: Felsőpu- 
lya), ahol összesen négy benzinkút üzemel. Miért ne lehet
ne hasonló nálunk is? Addig árverseny sem lesz a benzin
kutak között, amíg a legközelebbi tankolóhely 15-20 
km-re lesz!

Javaslom az Önkormányzati Képviselőtestületnek, hogy 
keresse meg valamelyik számításba jöhető céget. Csak ne 
az Áfort, mert belőlük elég az az egy is.

Hónig Antal

Kórházi pavilon, előtte a gazdasági udvar 
Képmelléklet Detre János bemutatott könyvéből
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Zárszó 
(a postáról)

Egy beismeréssel kell kezdenem a cikksorozat lezárását: 
bizonyos fokig elfogult vagyok. De talán megbocsátható. 
Hiszen rokonságomban több postás (illetve ma már csak 
egykori postás) is van; a feleségem, az 6 szülei és mindkét 
ágon a nagyszülei. Egyetemista koromban nyaranta ma
gam is dolgoztam a postán (táviratot kézbesítettem, levelet 
gyűjtöttem a postaládákból, majd segítettem „beosztani”  
őket a továbbítás rendjének megfelelően stb.), így alkal
mam nyílt arra, hogy valamennyire belülről is megismer
jem ezt az intézményt. Természetesen ma már sok minden 
másképpen van.

Szóval bizonyos mértékig elfogult vagyok, s ezt merem 
is vállalni, mert azok közé tartozom, akik pusztán udvari
asságból sem mondják az eléjük tett ételről, hogy finom, 
ha valójában nem ízlik, mert akkor legközelebb ugyan
olyant kapnak ismét. S még csak nem is reklamálhatnak.

ha valami nem tetszik, reklamálok, szóvá teszem. Csak 
előtte tisztázom, hogy mi is valójában a probléma, miért és 
kinél kell kopogtatnom. Mert a postás is ember!

A dolgozók többsége nő. Sokszor a mindennapi gondo
kat nehéz összeegyeztetni a munkahelyi követelmények
kel. A munkakörök is nagyon eltérők, hiszen az aszódi 
postahivatal sok tekintetben „kiszolgáló hivatala”  a kör
nyéknek Ikladtól Acsány keresztül, Erdőkürtön át Karta- 
lig, s a másik irányban Túráig.

Vannak szinte hagyományos férfi munkakörök is. Fel
tétlenül ide sorolandók a kézbesítők. Ma már valamennyi
vel könnyebb táskával járnak, mint évekkel ezelőtt, mert 
alaposan megcsappant a napilapok előfizetése és a színek 
újságok iránti igény is, de azért így is jut elég cipelnivaló 
a táskába. A körülmények alapvetően nem változtak, mert 
a postásnak mennie kell, ha fúj, ha esik; hóban is, csúszós 
úton is, és nyári rekkenő melegben is.

A férfiak köréből kerülnek ki a gépkocsivezetők is. ő k  
éppen most ismerkednek a Barkas gépkocsikat felváltó 
Volkswagen masinákkal.

S hagyományosan férfiaknak való munka a távközlés 
műszaki feltételeit biztosító tevékenység. Viszont a tele
fonközpontban férfi csak elvétve akad. Ugyanígy van a 
belső hivatali munkakörökben is.

Valamikor — a két világháború közötti időben — rang 
volt postásnak lenni. Állami alkalmazotti munkaviszonyt 
jelentett, ún. „nyugdíjas állás”  volt. Nem is volt könnyű 
bejutni a postára. Az elmúlt évtizedekben viszont már nem 
jelentett különösebb rangot postásként dolgozni. Legendá
san kevés volt a fizetés, és bizonyos munkakörökben szinte 
állandó volt a munkaerőhiány. Ez utóbbi ma nem jellemző, 
ma még a postai alkalmazotti munkakör biztos kenyeret 
jelent. De a világ változik, s ha a környéket bekapcsolják 
a távhívó hálózatba, akkor a központosok egy részére 
biztosan nem lesz szükség. De ez még a jövő kérdése.

Addig is szükségünk van egymással szemben a mosta
ninál több türelemre, megértésre, divatos szóval: toleran
ciára. Gondoljunk arra, hogy nem feltétlenül azért nem

jelentkezik a telefonközpont, mert a kezelő éppen a lábát 
lógatja. Valószínűleg nagy a forgalom, vagy esetleg éppen 
a műszaki színvonal — talán pontosabb így: színvonalta- 
lanság — áldozatai vagyunk. S ha az ügyfél reklamál? 
Talán ő sem szírakozásból teszi, hanem azért, mert úgy 
véli, sérelem érte. Ha igaza van, adjunk neki igazat; ha 
tévesen reklamált, magyarázzuk meg, hogy miért nem jo
gos a reklamációja.

Időnként pedig a postai szabályzat merev. Két évvel 
ezelőtti költözködésünk után elfelejtettem átjelenteni a 
televíziót, azaz nem jelentettem be a címváltozást. Nagy 
bán nem tör4tént, mert a kézbesítők egymás között rendez
ték a dolgot. De aki nekik kiosztja a díjbeszedéshez szük
séges nyugtákat, az a régi cím alapján rendezte a tenniva
lókat. Egyszer —  a postán járva —  eszembe jutott, hogy 
rendeznem kellene ezt a mulasztásomat. Személyesen je
lentettem be az új címet. Azaz csak akartam, mert megkér
tek, hogy írásban tegyem meg a bejelentésemet, nem értet
tem a dolgot. Megmagyarázták, hogy a postai szabályzat 
írásbeli bejelentési kötelezettséget ír elő. Igaz, a díjnyug
tán csak az áll, hogy címváltozást be kell jelenteni. Az 
nincs ott, hogy írásban.

Én pedig a mai napig nem értem, miért ér egy darab papír 
többet, mint én személyesen, teljes életnagyságban. De 
erről nem a postai dolgozók tehetnek, hanem a szabályzat. 
És végül közösen szegtük meg a szabályzatot: én nem 
írtam levelet, a dolgozók pedig egy idő után módosították 
a címet. S most már teljesen szabályosan fizetem a tv-díjat.

Sok minden változik napjainkban. A postán is. Égy 
azonban biztos: nekünk szükségünk van a postára, a pos
tának pedig szüksége van ránk. Nem mi vagyunk érte, 
hanem ő van értünk, de azért még lehetünk baráti viszony
ban is. ha pedig valami problémánk van egymással, mond
juk meg őszintén, hiszen az őszinte szó barátok között 
teljesen természetes.

A postás pedig csak csengessen! Várjuk!
Vége

Hónig Antal

Hálóterem
Képmelléklet Detre János bemutatott könyvéből



TÜKÖR 9

Országgyűlési képviselői 
fogadóóra

Dr. Becker Pál országgyűlési képviselő január 17-én 
tartott fogadóórát Aszódon a Művelődési Házban, melyre 
kb. 20 ember jött el (Ikladon 70!!).

A fogadóóra célja: a lakosság által feltett kérdésekre 
válaszadás volt. A felmerült kérdések, a képviselő úr felé 
jelzett problémák sajnos egyérteműen tükrözik a mai Ma
gyarország képét. A kiskeresetű, kis jövedelemmel rendel
kezők számára egyre rosszabb lesz a helyzet: „Meddig 
lehet fokozni még a terheket, mennyi bőrt lehet lehúzni 
még az emberekről?”  — hangzott el többek megfogalma
zásában a kérdés.

Dr. Becker Pál válaszában elmondta, hogy nem jelent 
gyönyörűséget a kormánynak sem ezeket a döntéseket 
hozni.

De tudomásul kell venni, hogy azt az óriási adósságál
lományt, amelyet az előző rendszerek hagytak ránk, ki kell 
fizetni, akár tetszik akár nem. Ezt a terhet a most élőknek 
kell viselni. Minden egyes támogatásnak óriási ára van. 
Ezért kénytelen szükségszerűség az árak emelése. A kor
mány szívós következetességgel végzi munkáját. Nem tud
ták, milyen nehéz feladatot vállaltak, ezt végül is majd a 
történelem igazolhatja csak.

Szóba került a gázvezeték kérdése is. Mi lesz az ígére
tekből? A képviselő úr elmondta, hogy napirenden van a 
kérdés olyannyira, hogy már négy szakminisztérium fog
lalkozik a témával, és nagyon úgy néz ki, hogy még ebben 
az évben elkezdődhetnek a munkák.

Többen jelezték a jelenlévők közül a vízdíj fizetésének 
kérdését, jogosságát. Lehet-e visszamenőleg fél évet egy
szerre kifizettetni. Becker úr válaszában ígéretet tett, hogy 
az igazoló okmányok kézhezvétele után, utána néz ennek 
a dolognak.

Szóba került a gimnázium kérdése is. őszinte örömünk
re szolgált, hogy a képviselő úr is azon a véleményen van, 
hogy csak az államosítás során elvett épületre tarrthat 
igényt a volt tulajdonos.

Egyetértett a párhuzamosan működő egyházi és állami 
iskola működtetésével.

Ezt természetesen az evangélikus egyháznak az önkor
mányzattal közösen leülve kell megbeszélni.

Amennyiben a közös megbeszélésen nem születik dön
tés, az Igazságügyi Minisztérium fog foglalkozni — ki
emelt kérdésként az aszódi gimnázium ügyével.

Sok más kérdés is elhangzott a képviselő úr felé. Szó 
volt az október 9-i közmeghallgatás visszhangjáról, a 
Nemzeti Bank elnöke leváltásának jogosságáról, a sok 
tárca nélküli miniszter szükségszerűségéről, a család-or
vosi ellátás bevezetéséről, a közbiztonság romlásáról, a 
munkanélküliség növekedéséről, környezetvédelemről.

A képviselő úr minden kérdésre válaszolt. Hogy meg
győzőek, megnyugtatóak voltak-e ezek a válaszok, azt 
mindenki maga tudja eldönteni. Egy biztos: megértésre 
lenne szükség, csakhogy ebből nem lehet megélni. Kissé 
irritáló ugyanis a másik végletet látni: A gazdagok még

tovább gazdagodását, a láthatatlan jövedelmek meg nem 
szűnését...

Azokra a kérdésekre, amelyek kifejezetten a városra 
vonatkoztak — kommunális adó, fák kivágása, közbizton
ság Aszódon — Bagyin József polgármester úr válaszolt. 
Ennek során elmondta, hogy a kommunális adónak végül 
is nem most, hanem 2-3 év múlva lenne igazán haszna. Ez 
most még nem látható. Lényege az volna, hogy az emberek 
maguk érezzenek rá arra, hogy fontos számukra a lakóhe
lyük tisztán tartása. A kommunális adó bevezetése tulaj
donképpen egy próbálkozás, amelyet jelen pillanatban 
még kudarcként lehet csak elkönyvelni.

A fakivágásokkal kapcsolatban a polgármester úr el
mondta, hogy csak a valóban kivágásra szoruló fákat — 
balesetveszély, elöregedett, beteg fák —  távolítják el. És 
lesz helyettük új, gondoskodnak a környezetvédelem szá
mára fontos utánpótlásról.

Pardi Lászlóné

Köszönetnyilvánítás
Köszönetét szeretnénk mondani mindazoknak, akik 1991. 

Karácsonyára örömet szereztek embertársaiknak!
Sokan hoztak önzetlenül összegyűjtött ruhaneműt, me

lyek Aszódon 20 nagycsaládhoz eljutottak. A szervezést az 
1. sz. Óvoda Szülői Munkaközössége végezte. Készletünk 
gyarapodásához nagymértékben hozzájárult az Álandi evan
gélikus testvérgyületekezet ruhanemű ajándéka. Ezenkívül 
Szovics Pálné kereskedő ajánlott fél különféle méretű, tel
jesen új gyermek és felnőtt ruhákat, magas értékben.

A Szabadság téri Gyógyszertár az Idősek Klubja kará
csonyi ünnepélyére kozmetikumokkal; testápolókkal és kü
lönféle gyógytcrmékekkel kedveskedett.

Nem,hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az aszódiakat, 
kik idejüket e csodálatos tevékenységnek szentelték és ki- 
hordták az ajándékokat. Köszönjük segítéségét a vöröske
resztes tagoknak, a kollégium ifjúsági vöröskereszteseinck, 
a Népjóléti Bizottság tagjainak s mindazoknak kik elősegí
tették ezt a kezdeményezést!

Ezúton szeretnék felhívással fordulni Aszód város lakos
ságához! A felajánlóit használt, tiszta ruhaneműk felhalmo
zódtak és folyamatosan érkeznek. Jó lenne Aszódon egy 
tárolóhelyiség, ahonnan kisegítenénk a pillanatnyilag rászo
rultakat. A ruhafélék tárolásához égy megfelelő helyiség 
felajánlásában segítsenek!

Szeretettel: Magyar Vöröskereszt Aszódi Vezetősége ne
vében

Balogh Jánosné 

titkár
Vöröskereszt Körzeti Központja:
Aszód, Petőfi utca 6/a
Idősek Klubja 
Telefon: 103
Körzetszervező: Gásplraé Csókás Rita
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Képviselői portré ké
szítését határozta el a 
szerkesztőség azzal a 
céllal, hogy ismerje meg 
a város választott képvi
selőit, munkájukat a tes
tü letben, gondjaikat,  
gondolataikat egy-egy 
témáról, valamint megis
merhessék ők magukat 
is.

Az ABC sorrendjét fi
gyelembe véve, elsőként 
ismerjék meg: Balogh 
Jánosné képviselőnőt.

Balogh Jánosné sz. Babinyecz Erzsébet vagyok, 1945. de
cember 11-én Aszódon születtem. Lakásom: Aszód, Rákóczi 
u. 27. sz. Hivatásom: óvónő. Az Aszódi 1. sz. Napköziottho
nos Óvoda vezetője vagyok. Mint önkormányzati képviselő, 
a lakosságtól kapott bizalom alapján, két bizottságban veszek 
részt aktívan: népjóléti, és a közelmúltban megalakult kultu
rális és oktatási bizottságban. Aszód város Vöröskeresztes 
Szervezetének vagyok a titkára 1973-tól, majd az Országos 
Vöröskereszt tagja — még mit lehet erre vállalni? Nehezen 
tudok megszólalni, mert nem vagyok nyilvánosságpárti, ró
lam inkább munkám alapján ítéljenek. Esetleg még annyit, 
nehogy elhallgassam a tényeket: tanácstag voltam, és VB tag 
is pártonkívüliként.

Úgy érzem, hogy a valósággal kell szembenéznem, az 
álomkergetés korszaka lejárt (nem olyan álomkergetésre gon
dolok ami megvalósíthatatlan, csak a városi szint eléréséhez, 
olyan messze vagyunk mint „Makó Jeruzsálemhez”).

2. Hogyan határozta el, hogy indul az önkormányzati vá
lasztásokon?

Tehát ismerve a gondokat Aszódon, hosszú töprengés kö
zepette határoztam el, szomszédaim és az idősek inspirálásá- 
ra, indultam a választásokon — nagyon bízva a változások
ban!

3. Mit tart képviselői munkájának eredményeként?
Képviselői munkám eredményének tartom, hogy a lakos

ság által jelzett problémákat időben el tudtam juttatni mind a 
Polgármesteri Hivatalhoz, mind az önkormányzati testület
hez, mind a Népjóléti Bizottsághoz. Érdemben ki tudtam 
fejteni véleményemet. Az Isten adott annyi erőt, hogy a le
mondástól megkíméljen engem és az önkormányzati testüle
tet.

4. Mi az — véleménye szerint— amely a városnak feltétlen 
megoldásra váró gondja, feladat?

Az olvasó türelme is véges, ezért csak néhány problémával 
kapcsolatosan fogom véleményemet elmondani.

— A Népjóléti Bizottság tagjainak egységes elvek sze
rinti működése. A rossz körülmények között lévő emberek 
segítése.

Elsősorban az idős lakosságot érintő gondokkal találko
zunk. Sok egyéni megítélést igénylő rászoruló közül felelős
séggel dönteni, sziszifuszi munka, valóban jó volt e a döntés?

Mi legyen a határ pld: a nyugdíj összegénél, mert nem 
meghatározó: van olyan ember akinek ugyan a nyugdíja több, 
de sehonnan nincs más jövedelme, senki nem tudja segíteni,

1. Kérem mutatkozzon be!

rokona sincs, még a tüzelőre sem elég, ráadásul beteg is. 
Szeretnénk felkutatni azokat az „eseteket” amikor az egye
dülálló idős embereknek „jól menő”  gyermekei vannak, és 
nem törődnek szüleikkel. Ez a legszomorúbb dolog. Az a jog, 
hogy eddig mindig szokott kapni anyagi támogatást, meg
szűnt.

Nagy lépés, hogy 94 fő egyedülálló idős ember karácsonyát 
anyagilag támogattuk (1992-ben, az egyházak felderítő mun
kája is sokat segített). Ezeknek az embereknek kb. fele nem 
kért segélyt sohasem, szerénységből.

Más eset: a fiatalok boldogulása. Ha nincs szülői segítség, 
nagyon megszorultak lehetnek. Ezt a problémát, több tényező 
is befolyásolhatja: házépítés, munkanélküliség stb. A fiatal 
generációt, az utánpótlást fenyegeti a táplálkozáshiány, isko
láztatás, pályaválasztás munkahely stb. gondja.

Családot segítő, sokkal összefonódottabb hálóra lesz szük
ség az eddigieknél! Fel kell dolgoznunk az Idősek Gondozási 
Központja alakításán túlmenően — mely Aszódon hivatalo
san működik — a különféle korosztályok problémáját, 
kezdve, a Nevelési Tanácsadótól, melynek működése meg
kezdődött egészen a gyakorlatilag kézzelfogható emberi kö
zelségbe kerülő intézmények kialakításáig. Mindezekre meg
felelő szakember, és anyagi háttér szükséges. Olyan emberek, 
akik szívvel-lélekkel végzik munkájukat, hisznek abban amit 
csinálnak.

— Intézmények optimális működtetése, melyek az alap
ellátáshoz tartoznak.

Az alapellátás mely mindenki részére hozzáférhetőnek kell 
lennie: bölcsőde, óvoda, á lt iskola. Szomorú vagyok, hogy 
az intézmények költségvetésének elbírálásánál, egy rossz 
gyakorlat alakult ki. Mindig az előző évi tervet tekintik bázis
nak. Erre jön az infláció okozta fejlesztés. Nem a rászorultsági 
fok a mérvadó. A múltban, amelyik intézménynek a költség- 
vetése jó volt, vagy bővebben volt megállapítva, azoknak 
most is könnyebb kijönni a költségvetésből. Amelyik költség- 
vetés szűkre szabott volt, mindig nagyobb lesz a különbség. 
Megoldás: Plusz anyagi ráfordítás nélkül, a pénzügyi eszkö
zök helyes átcsoportosítására van szükség.

A gimnázium nem alapellátás. Az aszódi lakosú tanulók 
létszáma 10% körüli. A Pest megyei Hírlapban nyilatkozó 
Polgármester úr, Aszód város polgárait legjobban foglalkoz
tató problémájaként a gimnázium ügyét tartja. A problémát 
nem vitatom, de nem ez a legnagyobb megoldásra váró fel
adat. Egy ilyen kis város mint a miénk, hogyan vállalhatná fel 
egy gimnázium és uszoda anyagi finanszírozási többlet kiadá
sait, amikor az alapvető feladatok nagy részét sem tudja 
teljesíteni. Aszód, míg nagyközség volt, épített egy új iskolát 
(Aszód Csengey u, Iklad, minta iskola, Domony új iskola). 
Miközben Aszód 2. sz. ált. iskolának nincs tornaterme, egyéb
ként is még mindig csak a tervezésnél tart

A gimnázium ügye természetesen nagy horderejű, de nem 
Aszódon van csak az ügy kulcsa. Nem mindegy mennyi 
időráfordítást adunk egy-egy témának. Erőinkből marad-e 
egyébre:

— utak, járdák, építése-felújítása, közvilágítás?
— gázprogram meggyorsítása, kivitelezési munkák elkez

dése stb...??
5. A fentiekre hivatkozva, a megvalósításhoz milyen út 

vezet, mi az amit szívesen vállalna ebben a munkában, — 
bizottságban, egyéb más területen stb. —

A lakosság véleménye megoszlik a képviselői munkánkról. 
Igazából nem nagyon ismerik az önkormányzat munkáját. A
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képviseld ülések nyilvánosak, eléggé hosszúra elnyúlnak. A 
lakosság részt vehetne ezeken az üléseken, de nem él ezzel a 
jogával. Egy állampolgár ugyan részt vesz, de nem nyilatko
zik nyilvánosan a sajtóban. Úgy szokták egyesek nevezni ő 
„a nép hangja” .

Szeretném javasolni: Az Aszódi Tükör újság önkormány
zati híreit „szerkesztőinek” . Rendszeresen végig kellene ülni 
egy-egy képviselői ülést (hogy még véletlenül se adódjon 
alkalma az olvasónak részrehajlásra gondolni, egyes kérdé
sekről, amely tájékoztatja Aszód lakosságát). A kevés vagy 
hiányos információ az állampolgárokat helytelen ítéletekre 
készteti. Sokan összemossák a Polgármesteri Hivatal és az 
Önkormányzat tevékenységét.

Sokkal bővebb tájékoztatás információ kellene az állam
polgárok részére a részletekről. A képviselők egyéni felelős
sége is egyértelműbben kirajzolódna a vitákban való részvé
telnél, vagy állásfoglalásukról.

Összegezve: Személyre szabott feladatok a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói részéről, csak így lehet konkrét számonké
rés!

Nyilvánosság: sajtó (Tükör szerkesztői) állandó jelenléte 
a képviselői üléseken. Helyes, objektív tájékoztatás. Ezáltal 
változhat az állampolgárok véleménye a testületről vagy a 
Polgármesteri Hivatalról.

6. Ön szerint, a lakosság hogyan értékeli a képviselőtestület 
munkáját?

A lakossággal való találkozás vezérel azokon az összejö
veteleken, melyekre szívesen elmegyek ha meghívnak: Baráti 
Kör, Kisgazdapárt, MDF fórum, és egyéb pártrendezvények
re. Munkám szerteágazó, mindenki felé nyitott vagyok, bár
hol találkozunk problémáját elmondhatja. Maradék időmet a 
háztartási-házimunkák végzésére, és maradék egészségem 
megóvására fordítom.

Aszód, 1992. január 10.

Balogh Jánosné sk.

7. Szabadidejében odahaza mi az, amivel szívesen foglal
kozik?

A képviselőnő a 7. kérdésemre a választ nem írta le, s 
amikor emlékeztettem őt erre ezt mondta:

— János türelme nagy, sokmindentől megment otthon. 
Türelmesen vár haza, és ha együtt vagyunk, sokmindent meg 
tudunk beszélni. Végighallgat, ötleteimbe besegít, és vége- 
hossza nincs a tervezésnek.

Nem tudom hogy megköszönni neki ezt a végtelen türelmet 
és megértést amit közel 24 éve kapok tőle! Nélküle nem 
tudtam volna ennyi mindenben részt venni, emberekre odafi
gyelni, velük foglalkozni.

— Pihenésről szó sem lehet! Rengeteg a tervem az óvodá
ban is azok megvalósítására munkatársaimban partnerre talál
tam. És mindig van valaki aki erőt ad!

— Az önkormányzati képviselőség is sok időt, energiát 
igényel. A folyamatában lévő munkák lassan és nehezen 
valósulnak meg, idő- és költségigényesek, melyek több év 
elteltével mondhatók befejezettnek. De bízom a változásban!

Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre, és bemutathattam.
Eredményes munkát, sok sikert, és végül, de nem utolsó 

sorban még jobb egészséget kívánok.

A kiegyensúlyozott 
ifjúságért!

Aszód város új intézménnyel gyarapodott. 1992. január 
15-étől megkezdte működését a Nevelési Tanácsadó.

A város 3. életévét betöltött gyermekeitől kezdve a közép- 
iskolásokig bezáróan valamennyi gyermek rendelkezésére 
áll. De segít a szülőknek, a pedagógusoknak, és a családoknak 
is. Eddig a nevelési gondokkal küszködő gyermekeket Gödöl
lőre vitték a szülők, elkéredzkedve a munkahelyről, fizetve az 
utazási költséget. Pontosan ezért sokan nem vitték!

Most helyben meg lehet oldani a gondokat. Köszönet ezért 
a képviselőtestület döntésének, és anyagi támogatásának. 
Megértették, és tettek azért, hogy a jövő nemzedéke lelkileg 
is egészséges legyen. Mai zaklatott, és anyagiakban szűköl
ködő életünkben a nevelésre, a lelki egészségre is gondolni, 
humánus cselekedet

Segíteni szeretnénk!
Miben? A pszichés fejlődésükben megzavart gyerekek sze

mélyiségének helyreállításában.
Az agresszivitás, a durvaság megfékezésében, a szorongá

sok oldásában, az alvászavar és egyéb egészségügyi gondok 
megszüntetésében. Az iskolaköteles korú óvodások iskolaé
rettségének megállapításában. A nagyobbaknak a pályavá
lasztásban, vagy a középiskolai beilleszkedés gondjaiban.

A Nevelési Tanácsadó — pszichológus, gyermekorvos, és 
gyógypedagógus munkatársai — rendszeresen látogatják az 
óvodákat, iskolákat, így maguktól is felfedezik a gondokkal 
küszködő gyermekeket. De szívesen fogadják, és kifejezetten 
várják a szülőket, gyermekeikkel együtt.

A Nevelési Tanácsadó a Csengey úti iskola félemeletén 
található. Bárki felkeresheti, kedden és csütörtökön fél 3 tói 
fél 6-ig. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség.

Két dologtól nem kell tartaniuk a szülőknek, hogy gyerme
keik gondja napvilágra kerül, mert a vizsgálatok és a terápiás 
foglalkozások anyaga titkos. És attól sem, hogy ez számukra 
pénzbe kerül, mert a tanácsadás ingyenes.

Bízunk benne, hogy csökken azon szülők száma, akiknek 
, ,Nem bírok a gyerekkel, mit csináljak vele?”  — gondja van.

Bízunk benne, hogy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb ifjú 
polgárai lesznek a városnak. Ezért fogunk dolgozni a tanács
adó munkatársai, akik várják a szülőket és gyermekeiket

Kommárné Gerőcs Edit

igazgató

Anyakönyvi hírek

Születtek:
Bózás Adrienn 
Bazsó Gábor 
Juhász Liliána 
Kalina Alexandra 
Timea
Tóth Krisztina

Aszód, Hunyadi u. 44. 
Aszód, Falujárók u. 30. 
Aszód, Falujárók u. 5/23.

Aszód, Bethlen G. u. 52. 
Aszód, Falujárók u. 5/8.

Blaubacher Lászlóné
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Élt 80 évet!!!
Született 1912. -  meghalt 1992. január 18-án. Az Aszódi 

Városi Sportegyesületről van szó, ugyanis az 1992. január 
18-án megtartott „KÖZGYŰLÉS”  egyhangú határozata ér
telmében a felhalmozódott adósságok miatt — 1 100 000 Ft 
— a közgyűlés a jogutód nélküli megszűnést elfogadta.

Az egyesület hat szakosztályt működtetett éveken keresz
tül: labdarúgó, vívó, karate, sakk, asztalitenisz, természetjáró.

Sajnálom, hogy Aszód várossá nyilvánításának mindjárt az 
első évében ez lett a sportegyesület sorsa. Nem tudom meg
érteni, hogy 200 000 000 Ft-ból mért nem tudunk a sport 
támogatására 1,5 millióFt-ot biztosítani! A tisztelt Képviselő 
urak a választási kampány idején bezzeg fennen hirdették, 
hogy Aszód sportját a legmesszebbmenőkig támogatni fog
ják. Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó! Ha a négy év 
letelik, gondoljanak erre is!

Azonban megnyugtatom a labdarúgás szurkolóit, hogy az 
egyesület megszűnése nem jelenti a labdarúgás megszűnését. 
A labdarúgó szakosztály még 1991. október elsejével kivált 
az egyesületből, és ASZÓD VÁROS FOOTBAL CLUB né
ven önálló jogi személyként működik, a vívó szakosztályhoz 
hasonlóan. A közgyűlésen jelenlévő Polgármester úr meg
ígérte, hogy az önállósuló többi szakosztály részére továbbra 
is biztosítják a működéshez szükséges Ft-okat.

Felvetődhet a Tisztelt Olvasóban joggal a kérdés, miért 
fajult odáig a dolog, hogy nem vette észre az elnökség tagjai 
közül senki, hogy a növekvő adósság csődbe juttathatja az 
egyesületet.

Nem akarom menteni magam, de én már az 1991. március 
25. elnökségi ülésen is és az ezt követő minden elnökségi 
ülésen felvetettem, hogy csökkentsük a költségeket, mert baj 
lesz! Bevétel nincs, de a költségek ugyan úgy megvannak. 
Ezt a jegyzőkönyvekben leírtak alapján tanúsítani tudom. 
Minden érvelésem hiábavaló volt. Ki ezért a felelős -  nem 
tudom, de hogy valakinek felelnie kell érte, az biztos!

Nagyon sajnálom, hogy több évtizedes munkánk így ért 
véget!

Gazsó Pál
a volt egyesület elnök-helyettese

O lvasóink íiják!

Egy megható levelet juttatott el szerkesztőségünkbe Föl
des Lajosné, sz. Fizel Magdolna Kossuth Lajos út 93. szám 
alatti lakos. Elpanaszolta, milyen körülmények között él 
férjével együtt a „6-os Italbolt”  udvarában. Személyesen 
is meggyőződtem, az udvart nyugodtan katasztófa sújtotta 
területté lehet nyilvánítani. Kevés nyugdíjukból alig telik 
tüzelőre s a vízdíjat is „elszámolták.”

Levelét eljuttattuk a Polgármesteri Hivatalba és kértük 
minél előbb orvosolják problémáit. Az illetékes Ígéretet 
tett az intézkedésre!

— szerk —

Praktikus dolgok
— ügyes praktikák

Nem gyógyszer
-  csak csodálatos szer!

Néhány éve még megkaptam volna e rövid írásomért a 
rosszul csengő „kuruzsló”  jelzőt, de ma már nyugodtan 
írhatunk ilyen témáról is. Nem vívjuk ki senki, talán még a 
szakemberek rosszallálást sem.

Gyakran előfordul, hogy kicsit megerőltetjük valamelyik 
végtagunkat, egy rossz mozdulattal megrántjuk a nyakunkat, 
vagy ütés következtében valahol összecsomósodik az izom, 
s jó ideig fájdalmat érzünk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk, 
hogy félvállról vegyük a dolgokat, ilyen bagatell dolgokkal 
pedig végképpen nem megyünk orvoshoz. De mit lehet tenni? 
Hiszen fáj!

Létezik egy nagyszerű szer, amely segít a bajban. Sérülés, 
zúzódás, ficam, isiász, lumbágó, ínhüvelygyulladás, reuma
tikus végtagfájdalmak esetén alkalmazható.

Vajon valóban hatásos a szer? Egy ismerősöm már akkor 
használta, amikor még hivatalos forgalomban nem volt kap
ható, amikor még a feltalálójától kapta a szert. Nagyon jó 
véleményt mondott róla. Nagyobbik gyermekünk mindkét 
térdhajlatában duzzanat keletkezett, valószínűleg kerék
pározás közben erőltette meg a lábát. Elkezdtük e szerrel 
borogatni, a duzzanat lappadni kezdett Közben egy más 
problémával bekerült a Heim Pál Gyermekkórházba, ahol 
megvizsgálták a lábát is, s azt mondták, borogassuk továbbra 
is azzal, amivel eddig. A duzzanat rövid időn belől eltűnt. 
Magam is használtam a szert, és igen jó véleménnyel vagyok 
róla.

A patikákban és a gyógynövényboltokban beszerezhető. A 
fél liternyi mennyiség sokáig elég, és az ára viszonylag ked
vező. A neve: AMINOERG.

-g-1

Talókép-1937
Képmelléklet Detre János bemutatott könyvéből
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Kommunális adó!

A kommunális adó közterület rendbentartása címén le
írható 75%-os adókedvezmény eléréséhez szükséges tevé
kenységről az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

1992. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek 
kommunális adója.

A kommunális adóból közterület rendbentartása cí
mén 75% adómkedvezmény írható le.

A közterület rendbentartása során az alábbi feladatok 
elvégzése esetén kaphat adókedvezményt az ingatlan tulaj
donosa.

1. Az ingatlannal határos közterület
— tisztántartása
— növényzet ápolása, ültetése, sövény-fű nyírása
— szemetes konténerek, kukák, szeméttárolók 

környezetének kialakítása, tisztítása
— járdák, vízelvezetők karbantartása
— téli hóeltakarítás, csúszós járdafelület felszórása
— engedély nélküli anyagtárolás megszüntetése.
2. Az ingatlanon:
— élőkért ápolása, kialakítása
— kerítés karbantartása
— épület utcai homlokzatának karbantartása
— beépítetlen telek esetében annak művelése, ápolása.
A közterület rendbentartása az ingatlannal határos utca

tengelyén továbbá tömbházak esetében az épületek távol
sága feléig terjed. A tömbházaknál a rendbentartandó terü
let ez év tavaszán pontosításra kerül. Az adókedvezmény 
értékelése évenként 4-6 alkalommal helyszíneléssel törté
nik. Az ingatlanon végzett karbantartási, felújítási munka 
(pl. homlokzatfestés, kerítés felújítás), nagyobb arányban 
kerül értékelésre. A közterületen végzendő munkák alatt a 
jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül élőmunkával elvégez
hető feladatok értendők.

Nem kaphat kedvezményt az az ingatlantulajdonos, aki 
balesetveszélyt jelentő hibát, hiányosságot nem szüntet 
meg (pl. hulló vakolat, kiszáradt fa, csúszós járdafelület, 
hóeltakarítás elmulasztása, botlás veszély).

Az értékelt időtartam minden év november 15-től (a 
következő év) november 15-ig terjed.

Aszód Város Polgármesteri Hivatala

Felhívás!
1992. január 1 -én életbe lépett új gépjárműadó rende

let értelmében adóbevallást kel! adni 1992. február 29. 
napjáig azaz 1992. január hó 1. napján fennállott álla
potnak megfelelően minden belföldi forgalmi en g ed é l
lyel és rendszámmal ellátott gépjárműről (személygép
kocsi,: tehergépjármű, lakókocsi, utánfutó, autóbusz 
stb.), továbbá a 250 cm3 lökettérfogatot meghaladó mo
torkerékpárokról.

Az adóbevallás a Polgármesteri Hivatal adócsoport
jánál beszerezhető!

Aszód Városért Alapítvány i Jj 
számlaszáma:

az aszódi OTP fióknál vezetett 
217-98412 772-000384 sz.

mely számlára felajánlásokat az alábbi célokra lehet tenné
—helyi, egészségügyi ellátás javítása, gépek, berendezé-
• sek, felszerelések beszerzése,

—városi sporttevékenység fejlődése, és megerddödését 
célzó kezdeményezések,

—művelődési ás kulttírális tevékenység támogatása, . :

—önkormányzati tulajdonú műemlék és műemléki jellegű 
épületek helyreállítása,

—nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató 
aszódi lakóhelyű fiatalok támogatása,

—határon túli városi testvérkapcsolatok erősítése,

—a város közbiztonságának javítását szolgáló kezdemé
nyezések,

—városi infrastrukturális fejlesztések.
Amennyiben felajánlásokat kívánnák tenni, szíveskedjenek 
azon megjelölni mely célra kívánják azt hasznosíttatni!

Felhívás!

Vállalkozók, kereskedők, vállalatok, cégek figyelem! 
Aszód város térképének készítéséhez szponzorok jelent

kezését várjuk. A térképen a szponzorok reklámozhatnak. 
A reklámhely ára a mérettől függően 3000-22000 Ft között 
várható, amelyért minden szponzor kap 300 db aszódi 
térképet.

A reklám díja költségként elszámolható!
A kinyomtatásra kerülő példányszám körülbelül 15 000 

db. Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Mű
szaki Csoportja és Barlai Gyula ad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Felhívás!

Személyi és üzleti vagyon komplett védelmét nyújtó 24 
órás Figyelő Központ és riasztó rendszer kiépítésére igény
lók jelentkezését várjuk. A rendszer a kiépített riasztóbe
rendezés jeleit fogja, értékeli, és a központ riasztja a meg
felelő intézkedőket a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentő
ket, vagy szem élyes m egbízottat. Csendes riasztás, 
rádióátvitellel, számítógépes központtal.

Bármilyen rendszerű, már kiépített riasztóberendezés a 
központra csatlakoztatható.

Részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Mű
szaki Csoportja és Barlai Gyula ad.
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REJTVÉNY GYEREKEKNEK

A január rejtvény helyes megfejtése
1.
ÁTALAG = boroshordó 
KALAMUS = írótoll 
ISPOTÁLY = kórház 
PILÁCS = mécses 
2.

Erich Kástner 
Kodály Zoltán 
néprajz 
tatár hadvezér 
3.
Tüzes lovak húzta szekér válsztotta el egymástól ülést és 
tanítványát, Elizmust, aztán Illést forgószél vitte fel az égbe, 
a tüzes szekér csak elragadta Elizmus mellól.
A helyes megfejtők közül díjat nyertek:
1. Hónig Antal Aszód, Rákóczy u. 55.
2. Csordás Judit Aszód, Bocskai u. 21.
3. Sámó Éva Aszód, Szabadság tér 8/b
(jó megfejtést küldött még be: Nagy Éva és Tarr Nóra)
Á nyertesek nyereményüket a Művelődési Házban vehetik át.

FEBRUÁRI REJTVÉNY
Ha helyesen válaszoltok az itt felsorolt kérdésekre, és azok 

kezdőbetűit fentről lefelé összeolvassátok, egy számotokra biz
tosan népszerű rajzfilmsorozat címét kapjátok.

Beküldendő: a rajzfilm címe, illetve a kérdésekre adott vála
szok

Beküldési határidő: 1992. február 25. (Művelődési Ház)
A helyes megfejtést beküldők közül három fő részesül juta

lomban, melyet sorsolással döntünk el.

I. díj 200,- Ft 
ü. díj 150,- Ft

III. díj 100,- Ft értékű ajándékcsomag.

1. A „szélmalmok hazája” .
2. Az Egyesült Államok nevének rövidítése.
3. Egyik legnagyobb költőnk. Születésnapja: január 1.
4. Mi alakítja át a szervezetben az energiát mozgássá?
5. Melyik magyar király hozott törvényt a boszorkányokról?
6. Korszak latin eredetű szóval.
7. Neves magyar államférfi, aki 1902-ben, Torinóban halt meg.
8. Japán fővárosa.
9. Budapesti tér, innen indul a METRÓ.

10. A rádióhullámokat érzékelő berendezés neve.
11. A telefonhírmondó feltalálója.
12. Város, melynek régi neve: Konstantinápoly.
13. Híres mondás: „A humorban nem ismerek tréfát! ’ ’

-  Egyik ismert műve: Tanár úr kérem. Ki ő?
14. A külvilágból érkező ingerek érzékelői közös néven.
15. Petőfi Sándor születési helye.

Kutyakozmetika
Fajtatiszta és keverek kutyák nyírása és trimmejése, 

fürdetése háznál is.
Hárs Dénes 2170 Aszód, Csíki u. 2. {mentőállomás 

mellett) Telefonüzenet: Aszód 9.

Tegye szebbé 
lakását!

Lámp aerny dk 
m inden m éretben, 

színben
íz lésén ek  m egfelelően . 

Várunk minden érdeklődőt. 
Termelői áron 

való értékesítés!

Tímár Mihály 
Kartal, Iskola u. 2/A.

A PROVIDENCIA 
OSZTRÁK-MAGYAR 

BIZTOSÍTÓ RT

Munkalehetőséget kínál Aszód és környékén la
kó, érettségizett, jó fellépésű, fiatal, kreatív 
nőknek és férfiaknak, biztosítási-üzletkötői ál
lásban, fő- vagy mellékfoglalkozásban.
Azok jelentkezését várjuk, akik elhivatottságot 
éreznek e munka elvégzésére vagy dolgoztak kár 
biztosítási üzletkötőként
Tiszta jutalékos rendszer, magas kereseti lehe
tőség. Munkaidő nincs korlátozva.
Érdeklődni: Weitz Béla kirendeltségvezetőnél!
Telefon: 06-28-70-954 
Személyesen: Gödöllő, János u. 5.
Szolgáltatóház vagy 
Aszód Posta, Kvaka István 
hivatalvezetőnél lehet.

ÉLET- LAKÁS- ÉS KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ- 
BIZTOSÍTÁS az aszódi Postán már köthető!

Felelős kiadó: Pardi Lászlódé 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 

Szerkesztőbizottság: Blaubacher Lászlósé, Vörös László 
Engedélyszám: III/PHF/207P/Í 989.

Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth L. u. 72. 
Készült aTypovent K ft nyomdájában 34/92.


