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Az édesanya
Amikor az édesanyákat kö

szöntjük ezen a májusi vasárna
pon, első gondolatunk a család 
élményeiből táplálkozik. A csa
ládi légkör létrehozása, a család 

egyben tartása az édesanyai hivatás legszebb feladata és egy
ben a nő igazi méltóságának a gyökere. A nő méltóságát a 
szeretet rendje határozza meg, mely lényegénél fogva az 
igazság és a felebaráti szeretet rendjébe tartozik.

Felmérések igazolják, hogy azok a gyermekek, akik még 
ha börtönben is születnek, de az édesanyjuk velük van 40 %- 
kai fejlettebb a személyiségük, mint a velük egykorú intézet
beli társaiké, akik édesanyai szeretet nélkül növekednek, talán 
anyagilag jobb körülmények között.

A nő erkölcsi és szellemi ereje kapcsolódik össze abban a 
tudatban, hogy Isten különös módon rábízta az emberiséget 
Az Ószövetségben, Krisztus idejében, sőt a későbbi korok
ban, egészen napjainkig számos nőalakot találunk, akik ebből 
a tudatosságból és ráhagyatkozásból merítettek erkölcsi erőt. 
A nő a rábízott feladat tudatában tud erős lenni, erős, mert 
Isten rábízta mindig és mindenütt az embert, még akkor is, ha 
társadalmilag hátrányos helyzetben kellett élnie. Ez a tudat és 
ez az alapvető hivatás emlékezteti a nőt Istentől kapott mél
tóságára, s ez teszi őt erőssé és szilárdítja meg hivatását. így 
válik a „derék asszony” (vö. Péld. 31.10.) azok számára 
pótolhatatlan támasszá és szellemi erővé, akik az ő nagy 
energiáiból merítenek. Sokat köszönhetnek ezeknek a „derék 
asszonyoknak” a családok és gyakran egész nemzetek.

A családi élet harmóniájához mindenkinek meg kell tennie 
a maga részét. Mit tanácsol Suenens belga bíboros a házastársi 
boldogság megvalósítására a feleségeknek:

-  akkor is mosolyogjanak, ha férjük nagyon unalmas,
-  mindig mutassanak érdeklődést férjük munkája és tervei 

iránt,
-  soha ne hagyják felelet nélkül a házbeliek egyetlen 

kérdését sem,
-  szeretettel fogadják férjük és gyermekeik barátait,
-  elismeréssel nyilatkozzanak férjükről gyermekeik előtt, 

soha ne bírálják őket mások füle hallatára,

-  férjük házkörüli munkáját mindig értékeljék,
-  férjüket minél többször apró figyelmességgel örvendez

tessék,
-  férjük rokonait olyan szeretettel fogadják, mint sajátja

ikat,
-  szívesen főzzenek ebédre olyan ételt, amit a férjük sze

ret,
-  ne feledkezzenek meg a szomszédságban betegeskedő 

öregekről,
-  apróbb nézeteltéréseket ne sokáig tartsák számon,
-  akármennyire fáradtak, ne panaszkodjanak kimerültsé

gükre.
A férjeknek:
-  akkor is maradjanak odahaza, ha nagyon vonzza őket a 

baráti kör.
-  érdeklődjenek gyermekeik viselkedéséről édesanyjuk

tól, kérdezzék ki az iskolába járókat, ügyeljenek vallási 
életükre,

-  szívesen menjenek piacra, boltba feleségük helyett,
-  ne feledkezzenek meg feleségük névnapjáról és szüle

tésnapjáról,
-  ha az ebéd valóban jó, okvetlenül dicsérjék meg; ha sós 

az étel, bölcsen hallgassanak,
-  feleségük kész munkáját értékeljék és méltányosan di

csérjék meg,
-  ne csináljanak sohasem tréfát feleségük rovására,
-  ne feledkezzenek meg a családjuktól szegényebb roko

nokról,
-  a másoktól kapott szolgálatot, figyelmességet mindig 

nyilvánosan köszönjék meg: elsősorban feleségüknek, 
de a házon kívülieknek is, különösen apósuknak és 
anyósuknak.

Május hónapban minden este 6 órakor litánia elimádkozá- 
sával köszöntjük mennyei édesanyánkat a Boldogságos Szűz 
Máriát, és kérjük az Ő anyai közbenjárását az édesanyákért és 
a magyar családokért.

dr. Huszka Mihály 
plébános



múltról a mának
A Petőfi Múzeumban 1992. május 14-én 
nyitják meg a Régészeti ásatások és lelet
mentések a Galga vidékén című időszaki 
kiállítást

A Galga patak földmozgásokkal kijelölt és a külső föld
rajzi erők által alakított völgye s a halmokra kapaszkodó 
teraszok, valamint a hozzá kapcsolódó kisebb vízfolyások 
medreit övező dombvonulatok ősidők óta kedvező feltéte
leket nyújtottak az emberi megtelepedésre. A Kárpát-me
dencében élő és a vidékünkön is megtelepedő különböző 
népek, népcsoportok éltek is ezzel a lehetőséggel. A kü
lönböző földmunkálatok ezért már évszázadok óta felszín
re hoztak mindenféle tárgyakat, használati eszközöket, 
egykori építmények darabjait, emberi és állati maradvá- 

~ nyokat.
Az első hiteles feljegyzés, amely régészeti emlékek fel

tárásáról tudósít bennünket 1854-ből való, amikor is az 
aszódi evangélikus pap bejelentése nyomán, a Magyar 
Nemzeti Múzeum kutatója, Érdy János (Aszódon utcát 
neveztek el róla!) az első szakszerű őskori ásatással feltárta 
az Aszód-Bag között elterülő bronzkori (hatvani kultúra) 
temető-részletet. Az 1860-as években Aszódon élt Varsá
nyi János, Pest megye mérnöke, aki a földmunkálatok 
folyamán előkerült tárgyakat szorgalmasan gyűjtötte. Ne
ki lehet köszönni annak a Vácszentlászló határában előke
rült, 32 darabból álló bronz-kincsleletet is, amelynek ékes
sége a Petőfi Múzeumban is látható (másolatban!) diadé- 
ma. Varsányin kívül a valkói Závodszky István és Huber 
István és a Kiskartalon élő báró Podmaniczky Géza is 
gyűjtögetett régészeti emlékeket, amelyeket az 1876-ban 
a nemzetközi ősrégészeti kongresszus tiszteletére Gödöl
lőn, az itt 1876. augusztus 1-én megalakult Gödöllő és 
vidéke történelmi és régészeti múzeum-egylet rendezésé
ben a nagyközönségnek is bemutattak.

Ennek a megmozdulásnak a hatására végzett ásatást 
Galgahévizen, a Szentandrásparton Nyáry Jenő, majd 
hosszú évtizedekig alig volt híradás az Aszód és vidékének 
gazdag régészeti lelőhelyeiről. Pedig a vasúti bevágások, 
útépítések, különösen az aszódi nagyobb házépítések (Ja
vító Intézet, Repülőgépgyár stb.) ontották a leletanyagot, 
amelyből azonban csak töredékek kerültek a Magyar Nem
zeti Múzeumba. Sajnos a tudatlan közszellem ezeket az 
„ócskaságokat” semmire sem becsülte és egyszerűen meg
semmisítette.

Az 1958. május 11-én megnyitott Petőfi Múzeum mun
kássága korszakosán megváltoztatta ezt az állapotot. A 
rendszeres terepbejárásokkal megkezdődött, majd a 70-es, 
80-as években a topográfiai munkálatokkal kiteljesedett a 
Galga vidék régészeti felderítése; a jelentő hálózat meg
szervezésével és működésével, amelyben az iskolák jártak 
az élen, megindult a leletelőfordulások mentése, illetve 
módszeres, régészek által vezetett ásatásokkal történő fel
tárása. Az elmúlt harmincnégy év alatt 45 szakszerű ása
tást, leletmentést szervezett meg a Petőfi Múzeum, mely
nek munkatársai között négy év óta régész is dolgozik. A 
folyamatos, alapos és egyre jobban kiteljesedő régészeti 
kutatás eredményeként jobban megismerhettük a Galga
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vidéknek kőkori, bronzkori, vaskori történetét, a középkori 
Magyarország helyi emlékeit. E feltáró, feldolgozó tudo
mányos munka során az egyes lelőhelyek, leletek a helyi 
ismeretek bővítésén túl a Kárpát-medence, sőt Európa 
különböző népei történetének alaposabb megismerésében 
is korszakosán hozzájárultak. A vérségi és püspökhatvani 
őskori felfedezések szinte új korszakot nyitottak a több 
tízezer évvel ezelőtt élt népek megismerésében. Az aszódi 
újkőkori (lengyeli kultúra) település és temető feltárási 
eredményei nélkül nem írható meg a kőkor-rézkor átme
netén élt népek története. A vérségi, ikladi, aszódi bronz
kori (hatvani kultúra) temetők és temetőrészletek gazdag 
mellékletanyaga, a hévízgyörki szarmata és dányi avar 
fejedelmi sírok „kincsei”, az Aszódon és a Galgahévizen 
feltárt középkori nemzetségi monostorrészletek mind
mind a múlt jobb megismerését szolgálják. Ezeket a köz
kincseket folyamatosan megtekinthetjük a Petőfi Múzeum 
Galga mente című állandó és a megnyitandó időszaki 
kiállításon.

E sikeresen megmentett, feldolgozott és megőrzött em
lékeket végignézve merül csak fel az emberben a vágya
kozó és kissé szomorú gondolat: Oh! Mennyi mindennel 
lehetnénk gazdagabbak, ha (nemcsak a régmúltban, hanem 
a közelmúltban, sőt napjainkban is!) a kapzsiságnak, az 
önzésnek, a nemtörődömségnek, a tudatlanságnak, a mű- 
veledenségnek nem esett volna áldozatul oly sok régi sír, 
emberi hajlék, cserépedény, használati cikk, emberi és 
állati maradvány!!

AJ.
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A KOSSUTH UTCAI FÁK 
-  részletek a kertészeti műszaki leírásból -
A Fő utca átalakítása során mód nyílik a rendezetlen 

zöldfelületek rendbetételére, felújítására.
A/Meglevő zöldfelületek:
A meglévő zöldfelület -  főleg az út é-i oldalán -  igen 

degradálódott, gazos, tömörödött földű. Egyes helyeken 
található csak egészséges növényállomány, ott, ahol a 
lakók gondját viselik. (Fő u. 33., 35.) A déli oldalon 
platánok találhatók (Platanus hispanica), melyeknek jó 
része beteg (Gnomónia). Legtanácsosabb lenne a beteg 
fákat kiszedni és a Fő utca rendezésével párhuzamosan 
fiatal fákkal pótolni. (A későbbi egységes utcakép kiala
kulása érdekében is.) Amennyiben erre nincs mód, a beteg 
fák száraz ágait az élő részig vissza kell vágni, hogy 
fokozott hajtásra késztessük a növényt Ez a teljes kipusz
tulást késlelteti.

A Fő utca felújított szakaszán a kiültetett cserjéket (Li- 
gustrum vulgara -  fagyai) tavasszal a kihajtás előtt arasz
nyira vissza kell metszeni, hogy a kialakuló sövény meg
felelően sűrű és ágas legyen. Ugyanekkor célszerű a pótül
tetéseket is elvégezni (kiszáradt cserjék helyébe újak 
telepítése).

B/Telepítendő növényzet.
A Fő utca erősen szennyezett környezete, és a nagy 

burkolati arány kevés növény számára jelent megélhetési 
lehetőséget. Csak a jó várostűrő fajok jöhetnek itt szóba, 
melyek a levegőszennyezés mellett az utak sózását is

elviselik. A kiválasztott növényzet ezeknek a követelmé
nyeknek megfelel.

Az utca fasora alapvetően ezüsthárs (Tilia argentea), de 
a fontosabb pontokon más, figyelemfelkeltő fákat tervez
tem beültetésre.

(Pl: buszmegállónál cseresznyeszilva, Prunus cerasifere 
Nigra). A kiültetendő fák kétszer iskolázottak (2xi) legye
nek, hogy megfelelően fejlett törzsük és gyökérzetük le
gyen. Kiültetés után, az első évben a hárs csak regenerá
lódni fog, s a második évj^en kezdi meg jóütemű növeke
dését. Célszerű a kiültetett fákat 1-2 évig karózni a szél- és 
„ember”törés ellen, valamint a jobb meggyökeresedés ér
dekében. A burkolatba kerülő fákat feltétlenül körül kell 
venni egy min. 1,5 m-es faveremráccsal. Ha lehetőség van 
rá, az ilyen helyre kerülő fák külön öntözését is meg kell 
oldani. (Pl: gyökérzethez épített perforált öntözőcső.) A 
cserjék gyors növekedésű, mostoha körülményeket is el
viselő fajok, melyek díszértéke is jelentős, telepítésük 
emelt számmal történjen, hogy az adott helyen minél előbb 
megerősödjenek, teljes borítást adjanak. Erre elsősorban a 
növényzet megmaradása, és az utólagos pótültetett cserjék 
konténeresek legyenek a megfelelő tő-, és gyökérsűrűség 
miatt.

RáczTamásné 
Táj- és kertépítész
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Képviselőtestülete az 1991. március 24-i ülésén 

elfogadta a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 1991. évi parkgon
dozási és köztisztasági munkáiról készített feladattervét.

Második napirendi pontként a Képviselőtestület pontosította II. 
negyedéves munkaprogramját.

Ezt követte a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díj 
módosításáról készült előterjesztés. A Képviselőtestület 1991. április 
1 -tol a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díját egysége
sen -  differenciálás nélkül -  25 %-kal emelte.

Bagyin József polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet az 
Evangélikus Egyház visszaigénylési kérelméről az Aszód, Szontágh 
lépcső 2. sz. alatti épületre. A Képviselőtestület döntése alapján az 
Önkormányzat térítésmentesen átadja az aszódi Evangélikus Egyház 
részére az épületet. Az épületben jelenleg OTP irattár működik. A 
képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy az irattár kiürí
tésével kapcsolatban a tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselőtestület méltányossági alapon hozzájárult Gólya Imre 
vállalkozó részére a privatizáció során elnyert Aszód, Kossuht L. u. 
29. sz. alatti bérlemény bérleti díjának első negyedévre történő 50 %- 
os csökkentéséhez.

A Képviselőtestület döntésével hozzájárult B ugyik Ferenc Aszód, 
Bethlen G. út 22/a. sz. alatti lakos részére az Aszód, Kossuth L. út 1. 
sz. alatti bérlemény pályázat nélküli kiutalásához, mivel a kiírt két 
pályázatra ajánlat nem érkezett.

A testület az Arany János Pedagógiai Díj odaítélésének vélemé
nyezését elnapolta 1991. március 31-ig a javaslatok beérkezésének 
végleges határidejéig.

A Képviselőtestület felhatalmazta a Polgármestert, a Kincstári 
Vagyonkezelő Szervezettel kötendő megállapodás tervezet összeállí
tására.

A Képviselőtestület Kustra László képviselőt a Művelődési és 
Közoktatási Bizottság tagjai közé választotta.

□ □Q Q Q Q

Aszód Város Képviselőtestülete az 1991. április 7-i ülésén előzetes 
normafelmérés után rendeletet alkotott a nyersanyagnormákról. A 
Képviselőtestület az előteijesztés alapján jóváhagyta a 10 %-kal
megemelt térítési díj kompenzálását a gyámügyi segély keret terhére.

A Képviselőtestület rendeletet alkotott az első lakáshozjutók tá
mogatása, valamint a megemelt kamatterhek szociális alapon való 
kompenzálására.

Döntést hozott aTestület az Aszód Város Művelődési Ház vezetői 
megbízatásának ügyében. A Képviselőtestület Pardi Lászlóné Műve
lődési Ház vezetői megbízatását 1991. december31-ig meghosszab
bította.

Negyedik napirendi pontban tárgyalta a testület a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában megalakítandó iskola
székbe történő képviselői delegálást. A döntést a Képviselőtestület 
elnapolta.

Ezt követően került sor az Önkormányzati vagyon UNIKORNIS 
KFT kezelésében lévő 30 % vagyonrész rendezésére. A Képviselő- 
testület a vagyonrész további felosztásáról, hasznosításáról jelenleg 
nem rendelkezett.

Dicse János munkaügyében a Képviselőtestület nem döntött, a 
döntést elnapolta.

A Polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet az Evangélikus 
Egyház által benyújtott megállapodási tervezetéről az Aszód, Szon
tágh lépcső 2. sz. ingatlan átadásával kapcsolatban. A Képviselőtes
tület pontosította az előző ülésen ez ügyben elhangzott javaslatokat, 
majd javaslatot tett a tervezetben foglaltak megváltoztatására.

A Képviselőtestület tárgyalta az Evangélikus Egyház képviselő- 
testületi tagokhoz eljuttatott levelét az egyházi ingatlanok vissza
igénylésével kapcsolatos egyezség létrehozása ügyében. A Képvise
lőtestület ez ügyben új határozatot nem hozott álláspontját változat
lanul fenntartja.

Utolsó napirendi pontként a Képviselőtestület a Pest megye Köz
gyűlése elé Arany János Pedagógiai Díjra javasolta Burján János és 
Hódi Gyuláné dr. pedagógusokat.

Laukó Józsefné

Képviselő portré
1. -  Kérem mutat

kozzon be!
Nevem Kovács Fe- 

rencné Csukás Erzsébet. 
Nem titkolom a koromat 
sem, 38 éves vagyok, há
rom gyermek édesanyja. 
Férjem az Aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola mű
szaki igazgatóhelyette
se.

Egészségügyi Szak- 
középiskolában érettsé
giztem, és a Védőnőkép

ző Főiskolát végeztem el. Négy éve múlt januárban, hogy az 
aszódi Bölcsőde vezetője vagyok.

Szeretem a munkámat, munkatársaimat és nagy felelősséget 
érzek a ránkbízott gyermek iránt.

Két évvel ezelőtt önként vállaltam azt, hogy résztvegyek az 
önkormányzat munkájában, ha elegendő szavazatot kapok.

Harmadik éve vagyok tagja az Ifjúságért Alapítvány Kuratóri
umának -  ez is társadalmi megbízatásom.

Nagyon összetartó család vagyunk, így tudom csak sokrétű 
munkámat becsülettel és jó lelkiismerettel végezni.

Istenfélő szülők gyermeke vagyok, s én is igyekszem családom 
és környezetem számára továbbadni Isten szeretetét.

2. -  Milyen problémákkal találkozik, mint a Bölcsödé ve
zetője?

A bölcsődébe került gyermekek révén lényegében egy család- 
segítő szolgálatot végzünk.

-  Mint szociális védőháló is szükséges a bölcsőde.
-  Magyarországon az apa fizetése sajnos nem családfenntartó.
-  Az emberekben egyre fokozódik a biztonság és jólét iránti 

vágy. Ezt az igényt csak úgy tudják a családok megteremteni 
maguknak, ha gyermekük biztonságos helyen van.

-  Vannak olyan veszélyeztetett környezetben élők, akik szá
mára a bölcsődei elhelyezés orvosi javaslatra történő megoldás 
volt.

-  Elég kevés család számára adódik nagyszülői segítség.
0-3 éves korú gyermekek számára két lehetőség van: egyik a 

bölcsőde, másik a gyes, gyed. A társadalomnak ez a két nagyszerű 
vívmánya ellentmondásos. Az ellentmondást abban látom, hogy 
tudjuk milyen fontos a gyermekek számára az anyagi gondosko
dás -D e! a keresetkiesés, a szakmai fejlődéstől való elmaradás, 
a munkahelyre visszatérés bizonytalansága-ezek mind kénysze
rítő körülmények arra, hogy a bölcsődét válasszák.

A mi bölcsődénk nem egyszerű gyermekmegőrző. Igyekszünk 
felkelteni a gyermekek érdeklődését, és örömet szerezni nekik. 
Tartunk farsangot, anyák napját, mikulást, kiskarácsonyt. Nem
rég egész napjukról videofelvételt készítettünk. Ez a gondozónők 
részéről többletmunkát kíván, de a gyermekek édes mosolya, a 
szülők meghatottsága megerősít bennünket a továbbvégzésben. 
Mind a hat gondozónő hozzáértő, szakképzett munkaerő. Ehhez 
a munkához mégis nem elég az egyszer valamikor megszerzett 
oklevél -  naponta megújuló sok türelem és szeretet is kell hozzá.

A bölcsőde fenntartására a kormány anyagi támogatást nem 
biztosít. Ezt Aszódon a helyi Önkormányzat vállalja fel. Ennek 
tudatában osztunk be minden fillért. Mint érdekességet említem 
meg: az obemburgiak is létesítettek bölcsődét aszódi látogatásuk 
után. Ez is jelzi az intézmény létjogosultságát egy gazdag polgári 
társadalomban is.

3. -  Ön az elnöke az Aszód Ifjúságért Alapítvány Kurató
riumának. Mondjon néhány szót magáról az Alapítványról, 
munkájáról!

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány évi 500.000 Ft-ját a FÖLD
GÉP Környezetvédő Szolgáltató Vállalat adja kárpótlásul az 
Aszód és Galgamácsa között megépült veszélyes hulladéktele
pért.
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Neve is jelzi, hogy ifjúsági célokra fordítható. Nem eszközpót
lásra, hanem kulturális, önképzőköri, tömegsport rendezvényei
nek támogatására; népművészeti hagyományok ápolására; az arra 
érdemes fiatalok továbbtanulásának segítésére... szóval ifjúságot 
megmozgató programok megrendezésére.

A hét tagú kuratórium többféle érdekképviseleti szférából 
került ki (gimnázium, általános iskola, magán váll., egyház, 
önkormányzat)

Az idén mivel nem voltak kelló színvonalúak a pályázatok, a 
maradék pénzre (kb. 180.000 Ft) újabb pályázatot írunk ki. A 
felhívás az Aszódi Tükör újságban is meg fog jelenni.

4. -  Már másodszor járt Aszódon Obernburg polgármes
tere. Miként látja a két város „közös jövőjét”? Mit tesz ennek 
érdekében a Képviselőtestület?

Obernburg
Örülök ennek a virágzó kapcsolatnak. (Olyannyira, hogy be

iratkoztam német kezdő nyelvtanfolyamra)
Nem anyagi, hanem szellemi támogatásukat igényeljük első

sorban. A város arculatának megismerését, és a példa a tapasztalat 
átültetését tartom fontosnak.

A Képviselőtestület tagjai V. 22-én készülnek a viszontlátoga- 
tásra.

A szakközépiskola diesel motorokat kapott a német városból 
oktatási célra. Néhány diák a nyári szakmai gyakorlatát is ott 
töltheti a nyáron. Augusztusban aszódi fiatalok mennek majd az 
Obemburgi Kulturális Napokra. Kialakulóban van a kapcsolat 
zenei téren is a két város között. De sok más területen is adódhat 
még lehetőség (egészségügy, sport, egyházi, vöröskereszt) ta
pasztalatcserére.

5. -  Hogyan alakul a Művelődési Ház(ak) sorsa? Mi a 
véleménye az (át)alakulás folyamatáról, annak mikéntjé
ről?

A város kulturális színvonalában a Műv. Háznak óriási jelen
tősége van. Mit kínál, mire törekszik, nevéhez méltóan vállalja-e 
fel a fiatalság formálását!

A Fő utcának egyik legszebb épülete a Művelődési Ház. De 
sajnos csak kívülről! Belül az emeleten kopott, hiányos padlózat, 
rossz elosztása miatt célszerűtlenül hasznosítva. Ez a tény nagy
ban korlátozza az ott folyó munkákat, és csökkenti a lehetősége
ket is. Ezért van az, hogy az elegáns, reprezantatív helyi előadá
sok (zeneiskolai ünnepségek, szavalóverseny...) a V.H.K. Klub
ban zajlanak le. A Képviselőtestület pályázati kiírás útján 
meghirdette a Műv .Ház igazgatói állását. Ezzel párhuzamosan 
vetődött fel az, hogy jövőre és hosszútávon a V.H.K. Klub és a

Műv. Ház ötvözetéből egy új -  városi és honvédségi igényeket 
kielégítő -  Művelődési centrum jönne létre.

így a testület XII. 31 -ig megbízott igazgatónak Pardi Lászlónét 
nevezte ki, aki eddig is művészeti előadóként ott dolgozott.

Az átalakítást jól előkeli készíteni!
Nem szabad, hogy csak a gazdasági hasznáért tegyük! A 

megfelelő vezető, elegendő anyagi fedezettel és egy szakképzett 
munkacsoporttal remélem, hogy Aszód kulturális életét felpezs
díti majd! Tudom, hogy nem lesz könnyű feladat, mert az a 
tapasztalatom, hogy sok emberből hiányzik a közösségi élmény 
és a kultúra utáni vágy.

6. -  Ön tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. Milyen
nek szeretné látni Aszódot, mint várost, mondjuk a Világki
állításévében?

A településfejlesztés ott van a szívem csücskében. Mióta benne 
vagyok a bizottságban azóta még jobban fáj az a sok szemét, a 
rongálás, bosszant az utcára engedett szennyvíz -  és mégjobban 
értékelem a szépet.

Ennek a bizottságnak jó koncepciója van. Karöltve működik 
az aszódi Baráti Körrel. Mégis csak akkor tud eredményesen 
munkálkodni ha minél több embert megnyer és motivál. A város 
szépítése nemcsak pénzkérdés!

Az intézmények udv arainak kialakítására tervek készülnek. De 
nem sokat ér ez sem, ha a papír, almacsutka újra szét lesz dobálva! 
Gyermekkoromban az iskolánk udvarát, kertjét ápoltuk és virágot 
ültettünk. Szünetben is figyeltük hogy fejlődik -  no meg össze
hasonlítottuk, hogy melyik osztályé a szebb!

Fel lehetne éleszteni a már feledésbe ment „Tiszta udvar, 
rendes ház” akciót is! Szóval én itt kezdeném -  mert muszáj -  
egészen a kis dolgoknál!

Félek attól, hogy ha csak a fantáziámat engedem el, Aszód 
városi arculata valóságosan nem sokat változna! Dehát megpró
bálom.

-  A városi utca lassú fejlődésében bízom. Probléma az, hogy 
a Fő úton lakó idős vagy nehézsorsú tulajdonos, bérlő nem tudja 
önerőből tatarozni a házát. Ha csereingatlannal és jobb életfelté
telt biztosítva az épületek tőkeerős családok, vagy vállalkozók 
birtokába kerülnének -  üzlet szolgáltatás céljára -  ütemesebben 
lehetne hasznosítani.

-  A gyermekek biztonságáért szeretném, ha ismét működné
nek a jelzőlámpák!

-  A világkiállítás évére szeretném ha a gázvezetékek lefekte
tése már befejeződne!

-  Ugyanebben az évben szeretnék a munkahelyemről hazate
lefonálni.

7. -  Mint mindig Öntől is megkérdezem. Mi a véleménye 
az Aszódi Tükörről?

Szeretem ezt az újságot, és egyre színvonalasabbnak találom. 
Nem pletykarovat, jól informál. Mióta rejtvény is van benne a 
gyermekeim is forgatják. Hiányoltam egy húsvéti különszámot. 
Úgy tudom, közel negyven vállalkozó van már Aszódon. Java
solnám, hogy mutassa be őket is. Biztosan hasznára lenne ez a 
lakosságnak is meg a vállalkozóknak is.

Kovács Ferencné 
bölcs.v.

Aszód, 1992. IV. 22.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kolompár László és Szabó Éva 
Kapufa László és Nagy M arianna 
Basa Ervin és Sára Edina 
Kikiliai Miklós és Ambrus Enikő

SZÜLETETT
Kmety Krisztián, Aszód, Szőlő u. 1.
Kovács Éva Gabriella Aszód, Hunyadi u. 23.



Dr. B ecker Pál 
országgyű lési k ép v iselő  

fogadóórája

A Képviselő úr 
Bagyin József pol
gármester úr társa
ságában válaszolt 
a föltett kérdések
re. 17-en voltunk a 
teremben.

Szóba került a 
munkanélküliség 
problémája, az is
koláztatás és az or
vosi ellátás finan
szírozása, a kom
penzációként 
épülő? gázveze
ték, a mezőgazda
ság átalakítását 
célzó koncepció, a 
csődtörvény, a 

gimnázium ügye, a lakótelepi olajkút, a kölcsönök. Végezetül 
hallottunk egy igen érdekes, tárgyilagos prognózist az elkö
vetkezendő választások kimeneteléről.

Sokat gondolkodtam, miképpen öntsem formába, mekkora 
formába a fogadóórán elhangzottakat. Végül a lakónikus 
tartalomjegyzék-stilusú közlés mellett voksoltam.

Javaslom mindenkinek -  menjen el a következő fogadóó
rára! Éljen azzal a lehetőséggel, mikor élőszóban, visszakér- 
dezhetően lehet tudomást szerezni az események ecsetje alatt 
formálódó történelemképről, szemben a lehetőség- (hely, idő) 
és érdekmotiválta médiákkal!

Befejezésképp két gondolatot idézek. Az elsőt a Képviselő 
úrtól, a másodikat a Polgármester úrtól:

„Optimista vagyok, de nem szeretek hiú reményeket kelte
ni, mindazonáltal bízom abban, hogy a képviselői mandátu
mom utolsó napján már olyan teát fogok inni, amit az aszódi 
gázon készítettek el!”

Az aszódi munkanélküliségről, az aszódi munkanélküliek
ről: „A GAMESZ-ben nem csupán fizikai közmunkára van 
szükség, a szellemi közmunka lehetősége is nyitott.”

Asztalos Tamás

Obernburg: M ajnára tekintő utca

ASZÓDI

M ié r t ez az é r d e k te le n sé g ,  

ez a h a llg a tá s!

A TÜKÖR újságban olvastam és így értesültem róla, hogy 
az önkormányzati képviselőknek mikor és hol van a fogadó 
órájuk. Kellemesen fogadtam a hírt, hisz így közelebb kerül 
egymáshoz a választó és a választott. Arra gondolva, hogy a 
lakosság is több választ kap és a képviselő így az Önkormány
zat is több információhoz jut.

Sajnos csalódtam!
Február 26-án Kovács Dezső képviselő úr tarott fogadóórát 

a lakótelepen a 2. sz. Iskola éttermében. Ketten voltunk 
összesen. A Képviseld úr és én.

Március 27-én Stündl Gábor képviselő úr tartott fogadó 
órát. Igaz, tudta és talán engedély nélkül készítettem pár 
meghívót és megkérve a háztömbökben lakó ismerőseimet, 
hogy ragasszák ki az épületben jól látható helyre, hogy így is 
tudomást szerezzenek a Képviselő úr fogadóórájáról. Sajnos 
amit saját magam ragsztottam ki az 5/5-ös épületre de a többi 
épületről is a kiragasztás után hamarosan letépték azokat. így 
is 6 fő jött el a fogadóórára.

Kölcsön veszem Asztalos Tamás szavait és én is megkér
dezem:

„Mondjátok emberek, ez már Európa!?”
Április 15-én 17 órára az 5-ös és a 7-es épületben lakó 48 

család kapott meghívót ugyancsak az iskola éttermében a 
bevezetetett kommunális adó megbeszélésére. Sajnos ismét 
csak 6 fő jött el a 48 család közül. Igaz csalódni is kellett, mert 
zárt kapukat találtunk, tehát nem volt előkészítve a tanácsko
zás. Csalódtunk abban is, hogy műszaki emberek jöttek a 
Polgármesteri Hivataltól, kik nem is tudtak, de nem is illeté
kesek a feltett kérdések megválaszolására. Teljesen mást vár
tunk, és megmutattak egy térképet, hogy melyik épülethez 
melyik terület tartozik takarítás céljából.

Vajon miért ez a nagy érdektelenség? A fogadóóra idejét 
és helyét tájékoztató szórólap letépése, ez a hallgatagság, az 
érdektelenség talán egyfajta politizálást jelent? Vajon így lesz 
ez a következő választásokon is?

Én mertem javasolni a képviselő uraknak, hogy vizsgálják 
meg mi is ennek az oka, miért ilyen szótlanok az emberek 
amikor négyszemközt aktív poltizáló emberekkel lehet talál
kozni.

Aszód, 1992. ápilis 20-án.
id. Dancs Antal

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk 

minden zenét kedvelő em bert
M Á JU S 21-ÉN  D U . 16.00 Ó R A K O R

a Podmaniczky kastély D ÍSZ T E R M É B E N  
tartandó

H A N G  V E R S E N Y R E .
M űsoron:

H a n d e l: G -dur concerto grosso O p.ó .N o.l. 
J.S .B ach: G-m oll hegedűverseny 

H ay d n : C -dur cseílóverseny 
Közreműköd ik:

K ö rn y e i Zsófia hegedű 
D é ri G yörgy  cselló

A P est m e g y e i S z im fo n ik u s  Z e n e k a r
kamaraegyüttesét vezényli: N o se d a  T ibor 

Belépő:
Felnőtteknek 100,- Ft 

Diákoknak 50,- Ft
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H agy omány tér emtés
Április 9-én a Helyőrségparancsnokság és a Vécsey Károly 

Helyőrségi Klub szervezésében városunkban ért véget a „Ta
vaszi Hadjárat” történelmi lovastúra. A Történelmi Lovas 
Egyesület, a Váci Lovas Bandérium és a Zagyvamenti 
MGTSZ Lovasszakosztályának tagjai Jászberény-Nagykáta- 
Isaszeg-Gödöllő-Vác útvonalon járták végig az 1849-es di
csőséges tavaszi hadjáratának emlékhelyeit. Túrájuk végén az 
iskolák, intézmények és a honvédség képviselőinek jelenlé
tében rövid megemlékezés keretében koszorúkat helyeztek 
Miskolczy Sándor huszárkapitány sírjánál.

FUlöp Tibor a Történelmi Lovas Egyesület elnöke nagyon 
örült, hogy túrájuk útvonala egy újabb emlékhellyel bővült és 
megígérte, hogy ezentúl minden évben felkeresik városunkat. 
Mi pedig reméljük, hogy hagyományt teremtünk.

V.L.
Aszód, 1992. április 14.

KÖTÉLTÁNC
Gondolom, nem vagyok egyedül, aki naponta egy-két al

kalommal gyalog közlekedik a városból a Falujárók úti lakó
telepire. Gondolom, nem én vagyok az első, aki a Kartali műút 
melletti „gyalogút! -  én csak halál-ösvény ”nek„ nevezem -  
állapotáról szól. Kisgyerekek, felnőttek, nyugdíjasok, iskolá
sok, gyerekkocsit toló anyukák naponta kockáztatják életüket 
ezen az útszakaszon. Nem túlzók, mert itt közlekedni valóban 
életveszélyes! Igaz, van 40 km-es tábla. Ennek ellenére teher 
és személykocsik előzgetik egymást felfelé menet, majd 
ugyanilyen autók minimum 60 km-es sebeséggel "dönget
nek,, lefelé, nagyot fékezve a kanyarban. Van, amelyiknek 
sikerül le és feljutni, van olyan, amelyik az árokban végzi. 
Aztán mintha ez még nem lenne elég, egyes gyalogosok -  
főleg gimnazisták -  az egyébként is rosszul belátható kanyar
ban, csoportosan kelnek át az úttesten az iskola hátsó kapujá
hoz igyekezve. Kedves Aszódiak, ugye kötéltánc ez a javá
ból?! Mert még rágondolni is rossz, hogy mi történne ha a fék 
pont most és akkor nem szuperál, ha a vezető elvéti a kanyar 
ívét, ha felfelé előző leszorítja a lefelejövőt...

Tisztelt Polgármesteri Hivatal, Tisztelt Műszaki Csoport! 
Előzzük meg a bajt! Építsünk már végre egy védőkorlátot a 
kartali úti gyalogjáró mellé! Igaz, a korlát áttörhető, de még
is... legalább a biztonság kedvéért! És ha még a korlát alsó 
harmadát vaslemezzel is takarnák, akkor az autók nem vemé
nek össze minket sárral, vízzel. Tudom, ez nem olcsó dolog. 
De az emberéletnél van-e drágább?

Kérem, ne várják meg, amíg az általam elnevezett útsza
kasz valóban rászolgál a nevére!

V.L.

Dr. Jólesz József:
A társadalom biztosítási 

kártyákról

A kártyákkal kapcsolatos sok bizonytalanság csök
kentésére a közönséget néhány fontos dologról tájékoz
tatom.

A kártyákat csak jelenleg körzeti orvosként dolgozó 
orvosnak kell leadni, tehát Aszódon csak Lóska doktor
nőnek és nekem, illetve a 14 éven aluliakét a gyermek
körzeti orvosnak.

A munkahelyi, iskolai, TB stb. érvényesítés ráér, mert 
tapasztalatom szerint számos munkahelyen nem tudnak 
mit kezdeni a kártyákkal és azt tanácsolják a dolgozók
nak, hogy: „Hozzák majd júniusban!” Nos, Lóska dok
tornőnek és nekem a munkahely érvényesítés előtt ké
rem leadni, mi szignáljuk és aztán ráérnek a munkahely
re vinni.

Sokunk véleménye az, hogy amellett, hogy pillanat
nyilag a kártyának semmi jelentősége nincs, arra azon
ban jó, hogy orvosok közt létrehozhasson nézeteltérése
ket.

Ezért Lóska doktornővel egyetértésben kérem, hogy 
az eddigi körzethatárokat tartsák be a kártyák leadásá
nál! Ettől csak nagyon-nagyon indokolt esetben fogunk 
eltérni.

A MÁV dolgozók és MÁV nyugdíjasok kaptak a 
kártyáikkal egy ajánlást az orvosválasztásra. Ez a MÁV 
üzemegészségügyi szolgálatának suta intézkedésén ala
pul. Kérem, hogy Lóska doktonő körzetében lakók ezt 
NE VEGYÉK FIGYELEMBE, az őellátásukat tovább
ra is a doktornő intézi, minden jogosítvánnyal (pl. MÁV 
Kórházba utalás) én el sem fogadom a kártyájukat.

Akinek a kártyáját az orvos szignálta, a kártyát tartsa 
a személyi igazolványában, hogy el ne kallódjon és 
kéznél legyen, ha egyszer majd kell.

Sok embernek terhet, nehézséget jelent, hogy a kár
tyát maga hozza el. Ennek megkönnyítésére felkértem 
néhány betegemet, hogy vállalják el azt, hogy hozzájuk 
le lehessen adni a kártyákat és én azokat az ő  lakásukon 
szignálom. (Sokan ugyanis évekig nem jönnek a rende
lőbe és emiatt sem akarnak jönni, de én el sem várom, 
hogy egy adminisztratív aktus miatt esetleg szabadságot 
kelljen igénybe venniök.)

íme a „bizalmi” polgárok névsora:
Varga Lászlóné: Falujárók u. 5/1.; Virágh G yörgy

nél Falujárók u. 5/13.; Drabonné: Falujárók u. 5/20.; 
Olarnyikné: Madách tér; Némethné: Mosolygó u.; 
Oraveczné: Kinizsi u.; Dvorszki János: Liget u.; Tu- 
rányiné, Ráczné, Csordásék: Bocskai u.; Dr. Aszta- 
losné, Kovács M iklós, Varga János, Rajta Borika: 
Rákóczi u.; B udainé, Penákné, Brecsok R .: Bethlen u.; 
Földiné, id. Buzásné, Gesztiványiné: Hunyadi u.; M a
jom é: Bercsényi u.; Benedek Z.: Hajnóczi u.; Szimkó 
S.: Arany J. u.; Seprösék: Vörösmarty u.; Takácsné: 
Honvéd u.; Puskás P.: Baross tér 2/d; Jungék: Lloyd; 
Chugyikné: Kondoros tér; Kissné: Baross tér; Kele- 
mákék; Tükör u., Horváth u.
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K ábeltelevízió Aszódon?
ii.

Az elmúlt számban megjelent írásnak és ennek is valójában 
a célja az, hogy felkeltse az érdeklődést a kábeltelevíziózás 
iránt, minél többen vegyék igénybe a majdani szolgáltatást.

Az előfizetők gyűjtése más koncepció alapján történik mint 
az előző elvetélt kísérletnél. A rendszer törzshálózata a Mű
velődési Házig el fog készülni, természetesen csak akkor, ha 
elnyeri az Önkormányzat támogatását. A KTV-t a Müv.Ház- 
ban bárki megtekintheti működés közben, láthatja a műsorvá
lasztékát, a minőségét. Tehát nem „zsákbamacska vásárlás” 
történik, hanem az ott látottakat visszük el a lakásába.

Röviden megpróbálom vázolni a főbb elképzeléseket.
A KTV műsorválasztéka a tervek szerint a következőkép

pen alakul kezdetben:
1. - Magyar Televízió 1
2. - Magyar Televízió 2
3. - EUROSPORT
4. -RTLPLUS
5. -SAT1
6. - PR07
8. - MUSIC TV / Aszódi TV / TV-TÉVÉ / SZÍV TV
9. - SKY ONE
Természetesen az előfizetők kívánsága szerint változhat. 

Későbbi elképzelés a csatorna szám növelése új műsorok 
továbbítása (CNN, esetleg a magyar műholdas műsor stb.) A 
KTV mindenben rugalmasan alkalmazkodni tud majd az igé
nyekhez, az új lehetőségekhez. Szeretnénk majdan rádió mű
sorokat is továbbítani, lehetőleg műholdas rádiókat is. Szeret
nénk beindítani egy mozicsatomát, heti rendszerességgel 
szinkronizált mozifilmeket sugározni azok számára is akik 
megunják az idegen nyelvű műsorokat.

Megérdemel néhány mondatot az Aszódi TV elnevezés is. 
Ez egy speciális helyi műsor lenne, a nagyvárosi kábel TV-k 
mintájára, ahol az aszódi eseményekről, történésekről, prob
lémákról lenne szó. Célja minél többeket megnyerni a helyi 
közéletnek, egy kissé felpezsdíteni ezt a langyos állóvizet, 
ami manapság jellemzi Aszódot.

Amennyiben módunk lesz rá, kísérletképpen megpróbálko
zunk az un. „S” csatornák valamelyikén is műsorátvitellel, így 
akinek kábeltuneres televíziója van kipróbálhatja azt.

Azt hiszem, ha mindezt sikerül megvalósítani, akkor egy 
kicsi, de szolgáltatásaiban annál profibb kábeltelevízió lesz 
Aszódon.

A másik legfontosabb kérdés ami felmerül mindenkiben 
miután eddig eljutott, vajon mennyibe fog ez kerülni.

Az előzetes költségvetésben messzemenően figyelembe 
vettük a fizetőképes keresletet. Olyan formákat kell találni, 
ami sok ember számára megfizethetővé teszi a KTV igénybe
vételét. Tehát kalkulációnk szerint 6.000 Ft körüli összegről 
van szó. Ez kevesebb mint a fele, mint néhány megvalósult 
és úgy-ahogy működő KTV-nél befizettek. A havi előfizetést 
150 Ft körül tervezzük. (A fent bemutatott szolgáltatásokért 
nem túl magas összeg.) A bekötési díj kívánság szerint rész
letekben is törleszthető lesz. (pl. 6x1000 Ft.) Az anyagi lehe
tőségek függvényében gondolkozunk különféle kedvezmény 
bevezetéséről is.

A KTV pénzügyeit a GAMESZ intézné majd, hiszen ott 
már megvan a szükséges apparátus, gyakorlat, kontroll. Ezen 
keresztül az Önkormányzat is pénzügyi ellenőrzést gyakorol
hat az általa támogatott ill. fenntartott intézmény felett.

(folytatjuk)
Kovács T amás

PETŐFI KÖNYVTÁR

N YIT V AT ARTÁ S A

Hétfő: -  13-16 óráig
Kedd: 9-12 és 13-18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9-12 és 13-18 óráig
Péntek: 9-12 és 13-16 óráig
Szombat: 9-12 óráig -

KÖNYVÚJDONSÁGAINK

HÓMAN BÁLINT: Magyar pénztörténet 1000-1235 -
Maecenas, 1991
A kiváló történész 1916-ban megjelent tudományos igé
nyű monográfiájának hasonmása.

ILLÉS SÁNDOR: Akiért nem szól a harang -  Tevan, 1991 
Múltfeltáró dokumentum, amely a Vajdaság történetébe 
enged bepillantást.

Nemzetközi kutyaenciklopédia -  Pannon, 1991
A hasznos gyakorlati kézikönyv a kutyatenyésztők számá
ra nélkülözhetetlen, de a kutyatulajdonosok és az igényes 
kutyabarátok számára is alapmű.

McCOULLOUGH, C.: Róma első embere -  l-2.köt -  
Árkádia, 1991
A Tövismadarak szerzője e művében a kétezer évvel ez
előtti Róma világába kalauzolja olvasóit. Érdekes, lebilin
cselő olvasmány, különösen a történelmi regények kedve
lőinek ajánljuk.

Pedagógusok és diákok figyelmébe ajánljuk a Korszerű tör
ténelem érettségizőknek és felvételizőknek c. sorozat 
legújabb köteteit.

BEMUTATJUK 
A PETŐFI MÚZEUM

KIADVÁNYAIT

Miklós Zsuzsa: A gödöllői dombvidék várai.
Múzeumi Füzetek 21. sz. (szerk. Asztalos I.) Aszód, 1982. 
104. + mellékletek -  Ára: 17,50 Ft 
A kiváló régésznő kismonográfiájában a vidék természet- 
földrajzi viszonyainak, történetének és régészeti kutatás- 
történetének a vázlatos bemutatása után részletesen ismer
teti az őskori és középkori erősségeket, várakat.

Kalicz Nándor: Kőkori falu Aszódon.
Múzeumi Füzetek 32. sz. (szerk. Asztalos I.) Aszód, 1985. 
195.-Á ra: 115,-Ft
Az Aszód feletti dombtetőn (ahol ma családi házak soka
ságát építik) találta meg 1959-ben Asztalos István Európa 
egyik legnagyobb ujkőkori települését és temetőjét.
A könyv szerzője, Kalicz Nándor a történettudományok 
doktora, a magyarországi régészek nemzetközileg is elis
mert, kiváló képviselője, 1960-tól több ásatással tárta fel 
e jeles lelőhelyet. Kutatásának eredményét összegezte a 
képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált könyvben.

Mindkét kiadvány érdekes olvasmánya lehet fiataloknak és 
öregeknek egyaránt. Tartalmát érdemes összevetni a Petőfi 
Múzeumban, május hónapban megnyíló kiállítás anyagával.
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MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
A MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSA

Héfőtől-péntekig: 9.00-18.00 óra 
Szombaton: rendezvény esetén 

Vasárnap: szünnap

IFJÚSÁGI KLUB PRESSZÓ  
NYITVATARTÁSA:

Hétfőtől-szombatig: 18.00-23.00 óra 
Vasárnap: szünnap

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAI.

Hétfő: 17°°-2000 óra

Kedd: 1400-1600 óra
Szerda: 17°°-2000 óra

Csütörtök: 1500-17°0 óra

Péntek: 1730-20°° óra

kőműves, ács,
festő szakmunkás tanfolyam 
csecsemőgondozás 
kőműves, ács,
festő szakmunkás tanfolyam 
Nyugdíjas Klub 
(minden második héten) 
ASZÓD BARÁTIKOR
(minden hó utolsó péntekje) 

Szombat: 900-1230-ig ABC áruházi eladói 
tanfolyam és 
szakács-üzletvezetői 
tanfolyam

SZAKMUNKÁSKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ 
TANFOLYAMOK

Már most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptemberben in
duló szakmunkásképző tanfolyamokra:
ABC áruházi eladó:

-  1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség (élelmiszer, ruházati, iparcikk)
-  15. betöltött életév!
-  Irányár: 20.000 Ft (tandíj + vizsgadíj -  tananyag) 

Szakács szakmunkásképző
-  1 éves, 8 ált. iskolai végzettség,
-  17. betöltött életév!
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam
-  1 éves,
-  gimnáziumi érettségi vagy szakirányú szakmunkás bi

zonyítvány,
-  középfokú végzettséget nyújt
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

kisteljesítményű kazáfütő tanfolyam.
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 ált. isk. végzett

ség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft.

Középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (12 tonna/óra)
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év
-  8 ált. isk. végzettség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft.
-  A tanfolyamokra jelentkezni a Művelődési Házban le

het személyesen vagy telefonon (Aszód 9.)

F E L H Í V Á S
Általános iskolás és középiskolás diákok, 

FIGYELEM!
VÁROSUNK 50 ÉS MÚLVA 

Hogyan látod Te Aszódot?
címmel rajzpályázatot hirdetünk.

Pályázni lehet egyéni vagy kollektív munkával, tetszőleges 
méretű és minőségű lapokon, tetszőleges technikával elké

szített rajzokkal.
HATÁRIDŐ: 1991. május 22.

Az elkészített rajzokat 
a Művelődési Házban kell leadni.
A rajzokból kiállítást rendezünk.

Díjazás, értékelés: 1992. május 31-én a Gyermeknapon 
A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli, ezenkívül közön

ségdíjat is kiadunk.
I. díj: 1.500 Ft

II. díj: 1.000 Ft 
IH. díj: 500 Ft

Közönségdíj: 500 Ft értékű ajándékcsomag

Aszód Városért Alapítvány
szám i aszám a:

Az aszódi OTP fióknál v eze te tt 
217-98412 772-000384 sz.

mely számlára felajánlásokat 
az alábbi célokra lehet tenni:

-  helyi, egészségügyi ellátás javítása, gépek, beren
dezések, felszerelések beszerzése,

-  városi sporttevékenység fejlődése, és megerősödé
sét célzó kedvezményezések,

-  művelődési és kulturális tevékenység támogatása,
-  önkormányzati tulajdonú műemlék és műemléki 

jellegű épületek helyreállítása,
-  nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folyta

tó aszódi lakóhelyű fiatalok támogatása,
-  határon túli városi testvérkapcsolatok erősítése,
-  a város közbiztonságának javítását szolgáló kezde

ményezések,
-  városi infrastrukturális fejlesztések.
Amennyiből felajánlásokat kívánnak tenni, szívesked

jenek azon megjelölni mely célra kívánják azt hasznosí
tani!

Lakóterületi közösségek 
FIGYELEM!

A tavasz, illetve a nyár folyamán kedvezményes olcsó festést, 
mázolást, tapétázást, ha kell villany, vízvezetékszerelést vállal a: 

BTF Betéti Társaság (Aszód, Szabadság tér 8. GAMESZ)
Farkas Imre (Aszód, Bethlen Gábor u. 12/a) 
amennyiben egyszerre többen is igénylik a házban lakásuk rend- 

behozatalát.
Ha csak egy szobát vagy csak a konyhát kívánja festetni, rendbe

hozni, kérjük szóljon a ház közös képviselőjének.
Időt, pénzt takaríthat meg mindenki.. A lakó is, a munkavállaló is, 

mert csak egyszer kell az eszközökkal kivonulni. Nincs holtidő, mert 
amíg az egyik hely szárad, a másikkal tud foglalkozni. Nem megy 
kárba a megmaradt festék, mert azonnal fel lehet használni stb. 

Segítenek az összepakolásnál, védik a bútorokat.
Kérjük, hogy a közös képviselők a Művelődési Házban jelezzék 

az esetleges igényeket!
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Sok-e 2.000 forint, 
vagy kevés?

(Avagy mit engedhet meg magának egy pedagógus?)
Kezembe került egy báli meghívó. A pedagógusokat invi

tálja. Ára: kétezer forint.
Ismeretségi körömben lévő általános iskolai pedagógusok, 

ki-ki habitusa szerint, fölnevetett, szömyulködött, vagy éppen 
bosszús szavakkal ecsetelte véleményét.

-  Első látásra, úgy tűnik, hogy igencsak tetemes összeg a 
kétezer forint akkor, amikor az idei 10 %-os béremelés so
kunknál még csak meg sem közelítette ezt a összeget -  
szegezem neki dr. Marosi Endre, az ELTE Főiskolai kara, 
Történelmi tanszéke docenségenk, aki mint a HEA képvise
lője, a rendezvény egyik főatyamestere. -M ilyen ellenérveket 
tud a tanár úr fölsorakoztatni? Mert nyilván oka van ennek az 
árkalkulációnak?

-  Természetesen. Többek között például olyan is, mely 
rajtunk kívül áll. Ilyen pl. a vacsora, a műsor, s a hivatásos 
rendezők által megszabott összeg. Alapítványunk egyetlen 
rendezvényére sem számít föl munkadíjat, úgyhogy ilyesmi 
ezt sem terheli. Másrészről én úgy vélem, hogy ez az összeg 
nem is olyan borzasztó, ha arra gondolunk, hogy az orvosbál
ra, vagy pláne a vállalkozói bálra, stb. eladott meghívók tíz -  
sőt több tíz -  ezres nagyságrendűek voltak.

-  Csendesen meg kell jegyeznem, nem azonosak a jövedel
mi viszonyok sem.

-  Ezzel természetesen én is tisztában vagyok. Mondok egy 
másik példát: a rock-koncertek. Már ott is ezer forint környé
kén van a belépők ára és a zenén kívül mást nem kap a 
közönség. S héttől hetvenig többtízezrek megengedhetik ma
guknak ezt a „luxust”. Úgy hiszem, itt nem a pénzről van szó.

-  Úgy érzem, mostanában egy régi új divat lett a bálozás. 
Hogy ne mondjam: státuszszimbólum. Úgy tűnik, lassan 
megint eljutunk oda, hogy az tekintheti magát valakinek, aki 
a báli szezonban bálozni jár.

-  A pedagógusbált is, ha úgy tetszik, státuszszimbólummá 
akarjuk tenni -  bár ez a szó nem túl pozitív csengésű. Konk
rétan arról van szó, hogy a Hungária-Európa Alapítvány 
(HEA) -  vagyis annak tagjai -  úgy vélik, hogy a régebbi 
időkben az életforma része volt, hogy az azonos foglalkozású, 
hivatású emberek méltó módon szórakoztak, s egyben előre 
vitték a hivatás ügyét. Széchenyi ilyen megfontolásból terem
tette meg a Kaszinót. Nem a mulatás a cél, hanem egy közös
ség összetartozásának egyik lehetséges fóruma. Szeretnénk 
továbbá ezzel a bállal azt is kifejezésre juttatni, hogy nekünk, 
pedagógusoknak is van igényünk egy bizonyos életszínvonal
ra. Mi is szeretnénk megengedni magunknak egy bált, vagy 
uram bocsá’ egy utazást.
. -  Gyanítom, hogy -  legalábbis az utóbbi -  még sokáig a 

vágyak birodalmába fog tartozni akkor, amikor a pedagógus
nak (is) minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy fizetését 
kiegészítse. Ismerek olyanokat, akik autót szerelnek, varrnak, 
újságot kézbesítenek, stb. Nemhogy az utazás tartozik a vá
gyálmok közé, de már egy színház, vagy a szakkönyvtár 
bővítése is.

-  Egy ilyen bál megrendezése maga után von egy sor 
publikációs lehetőséget. Magunkra irányítjuk a tömegkom
munikáció, s általa az egész társadalom figyelmét, mely -  úgy 
tűnik -  önmagától az Istennek se hajlandó ránk figyelni.

-  Említettem, hogy véletlenül találkoztam a meghívójuk

kal. Miért nem propagálják szélesebb körben? Mondjuk rek
lámmal újságokban, vagy ilyesmi?

-  Maga szerint egy reklám fölér azzal, amit most elmond
tam? Ez lehetséges módszer, ha el akarunk adni valamit. De 
nem célravezető, ha meg akarunk értetni valamit.

-  Megadom magam. Ügy tudom, tavaly is volt pedagógus
bál.

-  Igen, akkor még mint kezdők szerveztük, de nagy sikert 
aratott a jelenlévők között, s ott merült föl az igény, hogy 
tegyük hagyománnyá. Az a helyzet ugyanis, hogy nincs egy 
olyan fórum, ahol a legkülönbözőbb intézményekben dolgo
zó pedagógusok összejöhetnének. Ezért kis anyagi áldozatot 
is kell hozni, mely az elmondottak tükrében talán megéri. Azt 
is el kell mondanom, hogy azok, akik a meghívót megveszik, 
alapítványunkat részesítik adományban, illetve az adomány 
fejében kapnak meghívót. Ez azt jelenti, hogy adóköteles 
jövedelmüket az adomány összegével csökkenthetik. Persze 
elképzelhető egy olyan lehetőség is, hogy a meghívót kapja a 
pedagógus. Például a szülői munkaközösségtől, az iskolave
zetéstől, támogató vállalatoktól, vagy az önkormányzattól. 
Lévén, hogy a bált pedagógusnapon tartjuk, ez a jutalmazás, 
vagy a megbecsülés, köszönet egyik módja lehet.

-  Ez utóbbi finom felhívásra nem merem azt mondani, hogy 
a tanár úr naív. Inkább úgy fejezem ki magam, hogy idealista. 
Végül pedig, ha hallhatnék valamit az alapítványról.

-  A Hungária-Európa Alapítvány célja az oktatási tevé
kenység, tudományos ismeretterjesztés, történész kutatómun
ka támogatása, szervezése. Az AJapítvány társadalmi egyesü
leteket, közösségeket támogat, továbbá hivatásos és amatőr 
kutatókat, önképzőket; tanulmányutakat szervez országhatá
ron belül és kívül.

-  Mindezek után most már a jogos igényeken kívül csak 
egy dolgot tudok kívánni a pedagógusoknak: tisztességes 
anyagiakat, melyet a főhivatásúk biztosít számukra.

Hogy a bál hol és mikor lesz? Ez nem a reklám helye. Akit 
viszont meggyőzött ez a beszélgetés, az egy kis logikával 
rátalál az odavezető útra.

Ferenczi Anna

Obernburg: Zeneiskola, 
kabaré -  kávézóval, kiállítóterem
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Együtt sírunk és együtt nevetünk...
Asztalos Tamás barátom az el& d számunkban interjút 

készített Kovács Dezsd igazgató úrral (U. sz. Ált. Isk.) és 
felvetett egy problémát már minthogy „sírnak az aszódiak” 
mert városunkban nincsenek kulturális rendezvények, nincse
nek programok sem a fiataloknak, sem pedig az időseknek, és 
itt egyáltalán nem lehet menni sehová, pedig két művelődési 
intézmény is van a településen. Kovács igazgató úr -  aki 
egyben a Közoktatási Bizottság elnöke-elmondta, hogy azért 
vannak itt programok és úgy kb 30-50 fő részt is vesz ezeken. 
Az interjú sorait olvasva felvetődött bennem a kérdés: való
ban sírnak az aszódiak? Ha igen, akkor jogosan vagy jogtala
nul? Egyáltalán van-e igény kicsiny városunkban két műve
lődési intézményre, különböző kulturális rendezvényekre? 
Én, mint a Vécsey Károly Helyőrségi Klub igazgatója, nyol
cadik éve dolgozom Aszódon, és engedjék meg, hogy röviden 
kifejtsem saját véleményem a „sírás” jogosságáról vagy jog
talanságáról.

(Megj.: A KÉRDÉS PONTOSAN ÍGY HANGZOTT EL: 
Mi lehet az oka annak, hogy az aszódi ember állandóan sír, 
mondván: nincs itt semmi, itt -  itthon nem történik semmi, 
máshová kell menni a kulturális „szomjat” kielégíteni viszont 
ha van valami -  koncert, szavalóverseny, kiállítás, stb. -  arra 
meg nem megy el? Hol a hiba? Hogyan lehetne ezen segíteni? 
-  F.Szerk. -  Aszódi Tükör 1991. ÁPRILIS)

1. / Kell-e Aszódon két művelődési intézmény? Erre a vá
laszom röviden -nem, sőt felesleges. Hogy miért? Városunk
nak az 1991. 01.01-i adatok alapján 5693 fő állandó bejelen
tett lakosa van. A környező községekben jó állapotban levő, 
jól felszerelt, jó képességű szakemberek által vezetett, jól 
működő művelődési házak vannak. Ezekről a helyekről csak 
egyes nagyon kiemelkedő rendezvények alkalmával számít
hatunk közönségre. A jelenlegi Művelődési Ház állaga miatt 
is, és terem elrendezéseiből adódóan is egyáltalán nem alkal
mas nagyobb közösségi rendezvényekre. Tehát mindenféle
képpen célszerű lenne a Helyőrségi Klub épületében egy 
közös fenntartású művelődési intézmény létrehozása. A kö
zös fenntartás esetén megoszlanának az anyagi terhek a hon
védség és az önkormányzat között, és közösen mód nyílna egy 
színházteremmel, étteremmel, presszóval, kerthelyiséggel, 
tekepályával rendelkező művelődési, szórakozási, sportolási 
centrum kialakítására. A mostani Művelődési Ház pedig akár 
oktatási vagy kereskedelmi intézményként, vagy irodaház
ként működhetne tovább.

2. /  Van-e igény városunkban különböző programokra, ren
dezvényekre? Erre a válaszom, hogy van, de... És ennél a 
„de”-nél álljunk meg egy percre. Ha jól végig gondolom az 
utóbbi években a Helyőrségi Klub színpadán hazánk szinte 
majd minden élvonalbeli művésze -  előadóművész, humoris
ta, stb -  fellépett már. Rendszeresen hirdetünk irodalmi este
ket, hangversenyt, bálokat, gyermekelőadásokat, diszkót hi
vatásos és amatőr művészek fellépésével egyaránt, de a kö
zönség valahogy nem akar jönni. Én itt most a „közönségen” 
a város egész lakosságát értem, hiszen a Helyőrségi Klub már 
régen nem zárt intézmény. Nem kell állandó belépő, nem kell 
tagsági igazolvány, csak el kellene jönni és tapsolni Haumann 
Péternek, Zoránnak, a Betli duónak, Sas Józsefnek. Apropó 
Sas József-erre a legutóbbi műsorunkra 29 fő volt kíváncsi, 
becsületére szólva a művészeknek kiválóan szórakoztunk a 
90 perc alatt.

Nos, a Tisztelt Olvasó most úgy érzi, hogy én is „sírok”. 
Igen mi, a kultúra munkásai együtt sírunk Önökkel. Mert a 
művelődés, a szórakozás egy nagy játék. Csak akkor igazán 
jó és kellemes, ha a másik fél is akarja. Hiába a szervezők, a 
rendezők, az előadók igyekezete, ha Önök -  Kedves Közön
ség ezt jelenlétükkel, részvételükkel nem méltányolják.

Én optimista vagyok. Bízom abban, hogy nemcsak sírunk,

de közösen is nevetünk majd, amikor a népművelő és a 
közönség egymásra talál, és Aszód művelődésének ismét 
rangja lesz a megyében.

Mi népművelők erre nyitottak vagyunk. És Önök...?
Vörös László

Aszód, 1992. április 14.

Szombati piac Obernburgban a Városháza előtt

A Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub MÁJUSI ajánlata:

Május 1-én 2000-300-ig Kékesi-bál 
Belépődíj: 80,- Ft

Május 5-én 10°°-1800-ig Nagyszabású cipővásár 
Kaphatók még: mosó- és öblítőszerek, samponok, 
habfürdők nagyker áron

Május 6-án 18°°-tól A Kortársak együttes élő lemez- 
bemutató koncertje
Belépődíj: 150,-Ft

Május 12-én lO^-lS^-ig Vásár a tavasz jegyében 
(cipők, ruhaneműk stb.)

Május 22-én 1800-2300-íg Depeche Mode Ház 
Várjuk az együttes kedvelőit!

TANFOLYAM! TANFOLYAM!
A ZÖLD GYÓGYÍTÁS alapítvány szervezésében:
-  Cukorbetegség gyógyítása
-  Vesebetegség gyógyítása
-  Természetgyógyászat felsőfokon 
Jelentkezés: május 20-ig a Helyőrségi Klubban.

Továbbra is vállaljuk családi és baráti rendezvények 
szervezését, zenekarok, videó és fényképész biztosítását!

Sportoljon is a Helyőrségi Klubban! Tekepályánk 
keddtől -  péntekig 1000-19°0-ig áll a város lakosságának 
szolgálatára! Díja: 70,- Ft/óra

Pool biliárd asztalunk várja a szórakozni vágyókat 
mindennap 10°°-1900-ig!

LEGYEN ÖN IS A VENDÉGÜNK!



REJTVÉNY
GYEREKEKNEK

AZ ÁPRILISI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE
I. József Attila

II. Jékely Lajos és fia Jékely Zoltán
III. Háry János 

Úszás 
Savaria 
Vajk
Éva
Töhötöm
Az ünnep neve: HÚS VÉT 

A helyes megfejtők közül díjat nyert:
I. Hackerschmidt Pál Iklad, Arany J. u. 19.

II. Medveczki Zoltán Aszód, Malomköz 4.
III. Fazekas Gábor Aszód, Pesti u. 19.

A szerencsés nyertesek nyereményüket a Művelődési Ház
ban vehetik át.

MÁJUSI REJTVÉNY 
Csupa kakukktojás

Beküldendő: A Kakaukktojások megnevezése, illetve 
azok magyarázata.

1./ Melyik fogalom nem illik a sorba?
hallás, ízlelés, járás, látás, szaglás, tapintás
2.1 A felsorolt királyok közül melyik nem való ide?
IV. Béla, I. István, Könyves Kálmán, Károly Róbert,

I. László, II. András
3. / A felsorolt városok közül egy nem illik a sorba. Melyik? 
Tokio, Bangkok, Nápoly, Vlagyivosztok, Sanghaj, Hanoi.
4. / A leírt verscímek közül válaszd ki az oda nem illőt! 

Miért ez a kakukktojás?
Arany Lacinak, Anyám tyúkja, Szeptember végén, Egy gon

dolat bánt engemet, Mama, Nemzeti dal
5. /  A felsorolt pénznemek közül melyik nem illik a sorba? 
pengő, dinár, dollár, márka, lei, drachma
A megfejtéseket legkésőbb május 20-ig kérjük a Művelő^ 

dési Házba eljuttatni.
A helyes megfejtők között,

I. díj 250,-Ft
II. díj 150,-Ft

III. díj 100,-Ft
értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Itt járt 
a NYUSZI

Kedves kis ünnepség zajlott április 18-án délután a 
Művelődési Házban. Az MDF aszódi csoportja szerve
zésében -  csakúgy mint karácsony előtt -  meghívót 
kaptak a nagycsaládosok, hogy meghitt, családi légkör
ben köszöntsék, ünnepeljék Húsvét ünnepét. Kovács 
Ferencné meseszerű előadásában felevenedett Jézus ke
resztre feszítésének és feltámadásának története, és egy 
kedves dalt is tanultak a gyerekek.

Végül pedig minden gyerek átvehette a „nyuszi” aján
dékcsomagját, amelyben banán, narancs és egy üdvöz
lőlap volt.

Népi
passiój áték

Húsvét vasárnapján a televízió élő adásban közvetítette 
a máriabesnyői kegytemplom és kapucinus rendház udva
ráról azt a népi passiójátékot, amely Jézus születését, éle
tét, kínszenvedését, halálát és feltámadását elevenítette fel 
egy órában.

Rendkívül erőfeszítő munka előzte meg a bemutatót, 
amely azonban remekül sikerült. Igazán örömünkre szol
gált, hogy a szereplők között sok aszódi gyerek arcát is 
felfedeztük, akik a bagi Muharay népi együttes táncosai
ként vettek részt a produkcióban. Tulajdonképpen az én 
kíváncsiságomat is egy aszódi kisfiú -  Barthos Gergely -  
lelkendező szavai keltették fel, amint mesélt nekem a 
felkészülésről a próbákról, a rendező -  Novák Ferenc -  
ellentmondást nem tűrő, de eredményt hozó utasításairól. 
A gyerekek gyakorlatilag egész tavaszi szünetüket felál
dozták e nagy játék kedvéért. És hadd említsem meg azok 
nevét, akik részt vettek a passiójátkékban:

Barthos Gergely, Benkó Beáta, Benkó Éva, Boros Kin
ga, Borsos Tamás, Garamvölgyi Petra, Huszár Edina, Ko
lozsvári Katalin, Molnár Diána, ifj. Rónai Lajos, Rónai 
Zoltán, Székfi Bernadett, Székfi Klaudia,

Zenei vezető: Rónai Lajos a zeneiskola iazgatója volt.
Pardi Lászlóné

Felhívás 
nyári táborra
Hasznos időtöltés -  kellemes szórakozás

JÚNIUS 17 -  JÚNIUS 26-IG 
Kedves Gyerekek!

A Művelődési Ház nyári táborba hív, vár Benneteket! A 
tábor ez évben kísérleti jelleggel indul, így egyelőre 1 turnust 
tudunk csak fogadni. 20 fő (9-13 év között) jelentkezését 
várjuk.

A tábor időpontja: 1992. auguszuts 5-14. (10 nap)
Változatos érdekes programokat kínálunk Nektek.
Célunk: a közös szórakozás, barátkozás, játszva tanulás
Mit nyújtunk Nektek?
-  közös kirándulások
-  hasznos tudnivalók, főzés, kötés, horgolás, stoppolás
-  illemtan, vendégvárás
-  kertészkedés
-  egészségvédelem
-  játék, játék, játék!!! vetélkedés, stb
A tábor helye: a Lakótelepi volt gyári óvoda területe.
Ellátás: A tábor nem bentlakásos. Reggeli és vacsora ott

hon. Tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk.
A 10 napos tábor költsége 500,- Ft/fő
Jelentkezés, érdeklődés és bővebb felvilágosítás a Művelő

dési Házban.
Mivel csak 20 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjé

ben fogadjuk a résztvevőket.
Jelentkezni: 1991. V. 31-ig a Művelődési Házban lehet!

ASZÓDI
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FIGYELEM!
Kedves Gyerekek!

Hívunk, várunk Benneteket május 31-én de. 10.00 órakor a Lakó
telepen (a tavalyi színhelyen) kezdődő

GYERMEKNAPI MAJÁLIS-ra!
Mit kínálunk Nektek?
-  térzene -  Zeneiskola növendékei részéről
-  kulturális műsor -  zene, tánc, ének, jelenet stb. -  az I. és II. sz. 

Általános Iskola tanulói produkciói
-  technikai bemutatók 

kerékpáros ügyességi verseny 
kreszvetélkedő
kutyabemutató -  az Aszódi és Gödöllői Rendőrkapitányság 
közreműködésével

-  ugráló gumivár
-  mászóka, barkácsolás, fazekasság, játékkészítés
-  sporthorgászat
-  játékos sport, szellemi, ügyességi vetélkedők
-  családi vetélkedő
-  MEGLEPETÉS -  egy igazi hőlégballon, melyben kicsit „utaz

ni” is lehet
-  16.30 órától FÁBIÁN ÉVA és együttese élő koncertje 

Utazás a Föld körül címmel
Egész napos büfé: szendvics, üdítő, jégkrém, fagyi, vattacukor 
stb.

SOK, SOK AJÁNDÉK, JÁTÉK, ZSÁKBAMACSKA, 
EGYÉB MEGLEPETÉS VÁR BENNETEKET!

Rossz idő esetén a rendezvények a Művelődési Házban, illetve az 
I. sz. Általános iskolában lesznek megtartva.

Ne felejtkezzetek el a rajzpályázatról, melynek díjkiosztására szin
tén ezen a napon kerül sor!

Kedves Felnőttek!
Szívesen várunk vállalatoktól, intézményektől, vállalkozók

tól és természetesen mindenkitől anyagi támogatást, melyet 
kizárólag a gyerekek jutalmazására, ajándékozására fordítunk!

A felajánlásokat a Művelődési Házban lehet lenni.

KEDVES OLVASÓINK!
Még egyszer felhívjuk szíves figyelmüket az Aszódi Tükör 

1991. decemberi, illetve 1992. januári számában megjelent fel
hívására, miszerint aki 5 új előfizetőt tud hozni, sorsjegyet kap, 
melynek húzására május 15-én (pénteken) 1600 órakor a Műve
lődési Házban kerül sor.

A szerencsés nyertes 2000,- Ft jutalomban részesül.
A nyereménysorsolásra meghívunk minden sorsjegytulajdo

nost.
Szerkesztőség

Fémedényt utánzó, kiöntős üvegkancsó. Hévlzgyörk. 
Kiállítva: Petőfi Múzeum kiállítóterem, 

időszaki régészeti kiállítás

A M űvelődési Ház 
m ájusi program jaiból

Május 7. Nyugdíjas klub -  ANYÁK NAPJA 
Május 11. Kőműves, festő, ács-állványozó 

szakmunkásfelkészítő tanfolyam 
osztályvizsgája

Május 15. 16.00 óra ASZÓDI TÜKÖR előfizetést
gyűjtők nyereménysorsolása 

Május 16-17. Pénzdíjas asztalitenisz verseny diákoknak 
Május 21. 16.00 óra Hangverseny a Kollégium

dísztermében a Pest megyei 
Szimfonikus zenekar kamaraegyüttese 
közreműködésével

Május 29. ASZÓDI BARÁTI KÖR és
a VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR összejövetele 

Május 31. GYEREKNAPI MAJÁLIS

ASZÓD MŰVELŐDÉSI HÁZ 
MOZIMŰSOR 

1992. május 2-30.
Május 2. Talpig Zűrben

Színes, szinkronizált amerikai vígjáték. 
Május 9. Thelma és Louise 

szin.amerikai film 
rendező: Ridley Scott 
fsz: Susan Sarandon, Geena Davis 

Május 16. A bárányok hallgatnak 
színes, szinkronizált 
amerikai psziho-horror 
Fsz: Jodie Foster, Antony Hopkin 

nyugdíjas film
Május 21. Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Móricz Zsigmond regényéből készült 
magyar film

Május 23. Csapd le csacsi
színes magyar film 
rendező: Tímár Péter 
Fsz: Törőcsik Mari, Eperjes Károly 

Május 30. Börtöncsapda
színes amerikai akciófilm 
Fsz: Jean-Claude Van Damme 

Az előadások 17.30 órakor kezdődnek!
Jegyár: 30,- Ft

Szakmunkás vizsgára felkészítő tanfolyam 
kőműves, festő, ács-állványozó szakmában

Jelentkezési feltételek: betöltött 20. életév, 8 ált. iskolai 
végzettség, 4 év szakmai gyakorlat igazolása, érettségivel 
rendelkezők esetében 2 év

A felkészítő tanfolyam tananyaga: szakmai ismeret, anyag- 
ismeret, szakrajz, matematikai (szakszámtan), fizika, történe
lem

A hallgatók a tanulmányi év végén osztályvizsgát tesznek. 
Sikeres osztályvizsga esetén lehet szakmunkás vizsgára je
lentkezni!

A tanfolyamra jelentkezés; illetve bővebb felvilágosítás a 
Művelődési Házban -  Pardi Lászlónénál.

A tanfolyam indulásához min. 15 fő jelentkezése szüksé
ges.

A tanfolyamokat szeptemberben kívánjuk indítani.
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NAGYSZÜNET
Petőfi Sándor Gim názium 0 G épészeti Szakközépiskola

Hírei, esem ényei

Franciaországban jártunk

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö
zépiskola francia-magyar két tanítási nyelvű 1. a osztályába 
járunk.

Tavaly -  vagyis a nulladik évben -  heti 20 órában tanultuk 
a francia nyelvet, aminek óriási eredményeként olyan fokig 
jutottunk, hogy különösebb gond nélkül tudunk franciákkal 
beszélgetni. A képzéshez hozzátartozik az első évben egy 
franciaországi tanulmányút az osztállyal. Nagyon vártuk ezt 
a napot, mert tudtuk milyen fontos számunkra ez a kirándulás, 
hiszen gyakorolhatjuk a nyelvet, és kapcsolatokat teremthe
tünk az ott élő emberekkel.

Szombaton korán reggel 2 tanárunk és az igazgató úr kísé
retében végre elindultunk testvérvárosunk, Lunel felé. Az út 
nagyon fárasztó volt, de szebbnél szebb tájakon vitt keresztül. 
Az Alpok és Olaszország fennsíkjai után végre megláttuk 
Franciországban a Földközi-tengert. Lunel közelébe érve már 
nagyon izgultunk: -  Vajon milyen családhoz kerülünk? De 
másnapra megnyugodtunk, mert nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket ottani barátaink (közülünk mindenki úgy érezte, 
hogy O járt a legszerencsésebben), és igazán mindent megtet
tek annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat ezalatt a 2 
hét alatt.

Mint minden embert, minket is nagyon érdekel, hogy ho
gyan élnek más országok lakói. A kirándulás alatt bepillantást 
nyerhettünk a franciák mindennapi életébe. A rémhírekkel

ellentétben örömmel tapasztaltuk, hogy a franciák nem isznak 
annyi bort és nem is esznek mindig mindenféle csigát, polipot, 
rákot. Náluk a vacsora a legfontosabb része a napnak, amikor 
legalább egy órán keresztül bőséges étel mellett a nap esemé
nyeiről és főleg a politikáról beszélgetnek.

Az egész luneli tartózkodásunkat rendkívül jól megszer
vezték a franciák. Minden nap kirándultunk, így lehetőségünk 
volt az ottani világ megismerésére. Láttuk Dél-Franciaország 
fejlett városait: mint Montpellier, Nimes; megismerhettük a 
középkori városok nyugodt légkörét, a Perrier-i ásványvíz 
palackozásának technológiáját, sőt kiharcolták nekünk, hogy 
a toulouse-i repülőgépgyárat is megnézhessük. A városok 
látogatásán kívül csodálatos túrákat is tettünk a legendás 
camarugue-i tájakon, ahol láthattunk a szabadon engedett 
híres camargue-i lovakat, a rózsaszín flamingókat és a biká
kat. A tengerparttól kezdve a világ végének nevezett sziklá
kig, a cseppkőbarlangtól a tengerben levő homokbuckákig 
mindent megcsodálhattunk. A római kori hidak és arénák is 
még mindig lenyűgöző látványt nyújtottak. Vasárnap pedig, 
amikor a családokkal maradtunk egész nap, ki-ki megismer
kedhetett a Lunelt övező kisvárosokkal, ahol vendégeskedett. 
Természetesen ekkor is színes programmal leptek meg minket 
barátaink. Volt, akit bikaviadalra vittek, lovagolni, hajózni, 
mindenesetre sohasem hagytak senkit unatkozni.

Különös élményt nyújtott az egynapos iskolalátogatás is. 
Megnyugodva állapítottuk meg, hogy a francia gyerekek is 
legalább olyan elevenek, mint mi. Az ő tanítási rendszerük 
annyiban tér el a miénktől, hogy ők reggel 8 órától délután 
4-ig, 5-ig voltak az iskolában, viszont nem tanultak mindig 
folyamatosan, hanem lyukas óráik is voltak, és az ebédszüne
tük is 2 óra hosszáig tartott.

Az utolsó napon a luneli Polgármester is fogadott bennün
ket és elégedetten nyugtázta a velünk kötött remélhetőleg 
tartós kapcsolatot. Itt még üdítővel és süteménnyel kínáltak 
bennünket és mindenki egy Lunel feliratú pólót is kapott 
ajándékba.

A hazautazás napján meghatottan búcsúzkodtunk baráta
inktól és újonnan szerzett ismerőseinktől az indulásra kész 
busz előtt, hiszen tényleg nagyon jó barátságot kötöttünk a 
vendéglátó családjainkkal, amit a kisebb-nagyobb ajándékok, 
a nyári visszahívások és a sok-sok könny is bizonyított

Hamarosan mi is vendégül látjuk őket, és reméljük, hogy 
ők is olyan felejthetetlen napokat töltenek majd nálunk, mint 
mi Franciaországban.

l.a
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Elképzeléseim  
Aszód jövőjéről

(A kedves, szép városom címmel meghirdetett pályázat 
II. helyezését elnyert munka kivonata)

A lakótelepen a jelenlegi Honvéd presszó helyére egy 
mozit, vagy egy videotermet létesítenék, ahol különböző ren
dezvényeket -  esküvő -  tarthatnának. Vele szemben az újsá
gos- és ajándékbódé helyére egy kiépített parkolót az ABC- 
ben vásárlók részére. Az üzletsorokat fagyizó és újságos 
részleggel tovább lehetne bővíteni. Az autóbusz fordulóban a 
környezetbe illő, ízléses buszvárótermet létesítenék az utazók 
számára. A zölségessel szemközt egy öregek otthonát hoznék 
létre a volt Bölcsőde helyére. Mellé az egykori IMI szállóba 
pedig a fiatalok támogatására: Fiatalok házát. Ezen kívül a 
város szélén Diszkont áruházat, Túrista centrumot hoznék 
létre ifjúsági szállásokkal a hazai és a külföldi vendégeknek. 
A sportolni vágyók számára különféle sportolási lehetőségek
kel működő Sport központot alakítanék ki. A faluba levezető 
kartali út biztonságos járdával és korláttal való kiépítése, 
gondolva a rossz téli voszonyokra.

A nagyobb városi központokat, mint pl: a Sportpálya, szin
tén rendbehozatnám (lelátó, salakos futópályák, kapuk). A 
vasútállomáson a diákok számára egy gyorsbüfé és egy sokkal 
kulturáltabb buszpályaudvar kialakítása lehetne a cél. A Fiú
nevelő Intézet dolgozóinak gyermekeire is gondolva, a házuk 
előtt levő parkot visszalakíttatnám játszótérré. A Kartali és a 
30-as út elágazásánál a sarki házat lebontatnám, és a mellette 
álló eredeti parasztházat Falumúzeummá alakíttatnám át. A 
kollégistákra is gondoltam, hogy ne kelljen naponta több km-t 
gyalogolniuk. A Tiszti Szálló helyén emeleti bővítéssel egy 
új kollégiumot lehetne létrehozni. A Kossuth Lajos utca par
kosításával szebbé lehetne varázsolni falunk képét. A mozit 
felújítanám; mégpedig emelet építéssel, ahol könyvtár mű
ködne.

A Városcentrumot a következő módon alakítanám moder
nebbé. A Kossuth út 1-től a Petőfi házig az épületeket lebon
tanám, helyükre többemeletes áruházat létesítenék. Vele 
szemben a könytártól a „középső boltig” és mögötte a Petőfi 
utcán az épületeket szintén lebontanám és az így létrejövő 
szabad terület képezné Aszód centrumát. Az 1848-as emlék
mű mindkét oldalán parkolóházat építtetnék, a közeli lakók 
számára. A Pink bárban étterem lehetne kerthelyiséggel kom
binálva. A kollégiumban Egyházi iskola, főiskola és kollégi
um maradna.

A Csengey úti általános iskola udvarán egy Szabadtéri 
színpadot képzelek, itt Aszód apraja és nagyja bemutathatná 
értékeit. A Zsidó temetőt restauráltatnám, és a Művelődési 
Ház mellől utat lehetne kialakítani a régi temető megtekintő- 
inek. A katolikus és evangélikus temetőhöz vezető utat lebe- 
tonoztatnám, és virágbolt hálózatot alakítanék, rendezett par
kolókkal ellátva. A tüzép telepet át lehetne költöztetni az 
állomás mellé, helyére pedig egy kiépített területet lehetne 
teremteni a városi piac számára. Az Iklad felé vezető út bal 
oldalán több 100 embert foglalkoztató -  külföldi érdekeltségű 
-  üzemet építenék a jövő számára.

Végül a Petőfi Gimnáziumban a salakos pályát bekeríte
ném és a tenisz pályát felújítanám. Az uszodában szaunát 
hoznék létre, ahol gyúró- és masszázs szalon is működhetne. 
A tavaszi és a nyári időszakokban napozót alakíttatnék ki az 
iskola területén. Az uszodát össze lehetne építeni egy kibőví
tett kondicionáló teremmel, ahol szolárium is lenne a téli 
időkben.

A szakközépiskola műhelyére egy emelet ráhúzásával új 
termekhez és tágasabb ebédlőhöz jutna a gimnázium. A ko
sárlabda pálya befedésével alkalom nyílna arra, hogy az ün
nepélyeket, bálokat megrendezhessék.

Nyíry Lilla

Balázs Katalin és Bartha Judit munkája

Barcelona ’92 sportnap

1992. április 24-én, pénteken iskolánk, a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola megrendezte a 
Barcelona ’92 elnevezésű sportnapot. A lány tanulók futás
ban, kézilabdában és kosárlabdában, a fiúk szintén futásban, 
kézilabdában, kosárlabdában, valamint labdarúgásban mér
hették össze tudásukat.

A rendezvény érdekes módon a lányok között nagyobb 
sikert aratott, mint a fiúknál. Ezt mutatja az, hogy a résztvevők 
között sokkal több volt a lány, mint a fiú.

A futást a lakótelepen rendezték meg. A fiúknál 2 háztömb, 
azaz kb. 1300-1400 m volt a táv, míg a gyengébb nem 
képviselőinek 1 háztömb, azaz mintegy 1000-1200 m.

Ezek után került sor a labdajátékokra. A lány kosárlabda
mérkőzéseket a gimnázium tornatermében, a kézilabda- és 
labdarúgó-mérkőzéseket, valamint a fiú kosárlabda-rangadó
kat az iskola sportpályáin játszották le.

A résztvevőket osztályonként összegezték. Egy osztály 
minden résztvevő után kapott egy bizonyos pontot.

Ezek alapján a következő eredmények születtek:
-  az I. helyezést és az ezzel járó 3000 Ft-ot az La (francia 

kéttannyelvű) osztály,
-  a II. helyezés és 2000 Ft-ot a III. d (gimnázium) osztály
-  a ü l. helyezést és 1000 Ft-ot pedig a II. e (szakközépis

kola) osztály nyerte.
Sz. P.

Balázs Katalin: Köd



ASZÓDI

VASÁRNAPI KAROSSZÉK
Menekülj élet, látszatfényed torzulása elől! A képtelenben 

fogandt elefántnyi daganatok, egy zavartszemű korboncnok szi
kéje alatt kifakadva, váladékot terítenek a passzát szél bársonyá
ra. Opélkék, szederjes hullámok csapnak ki a sikamlós fuvallat 
hallatára. A roncsokból táplált vulkán krákogó ánusza szivár
ványt spriccel a Tejútra, honnan az ijedtség dermedt összegöm- 
bölyödésben a földre zuhan. Az emberek lepedőket feszítenek a 
történés sóhajára, mögéülnek és leélik az élet moziját. A színész

„Nem kell azért vissztükröződni!”

jól játsza szerepét, a tőr vért szomjaz. A nézők csk pislognak 
püffedt arccal, bambán a robogó vonat kerekei alatt, meddő 
kavicsként. Papampapam papapmpapam, vágztó vérmező, köze
pén egy meztelen kislány áll, ki lábából deltoidot formál, utat
szabva a hontalan lelkek társtalan remegésének.

Mi ez a csönd? Ki vágja rendre kaszájával a félelmet? Öblösö- 
dik a barlangok zaja, teljesen magamra vagyok hagyva. Miért 
kételkedsz bennem? Annyi az egész, hogy egyedül élem meg a 
kitaszítottság eget rogyasztó sikerét. Nekem mondod, a világ 
fölbomlott? Látszatcsipkéit én kandírozom méregzöld varázzsá. 
Kell-e több a madárcsicsergés tölgyszagú pátoszánál -  ugye, 
hogy nem?

Tömd magadba a romantikus kipárolgásaidat! Ki kíváncsi a te 
mérföldköves talányaidra, mit akarsz végülis? A jövőt megélni 
neked sem fog sikerülni, mi a biztosítékod rá? Túlírni az irodal
mat tulipántos fakanálfestést jelent, helyes kis rigmusokkal. Erre 
vagy hivatott, vagy a sirályok villyogását akarod narancssárgára 
bazsalikomozni?

Nem mindegy milyen vízben áztatod retkes tested, a langyos 
mindig kiábrándító.

Megfested a tányérkalapomat, talán inkább agoznizálsz? Az 
élmény ugyanaz csak a színek tobzódnak állandóan a hullám 
morajlásán. A habok kielégítik évszázados vágyukat, de a szikla 
megkönnyebbül-e a tajtékok láttán? Mérséklésre nincs idő, a 
zátony könnyei lemoshatatlanok, vajon a só párolható-e azért?

Figyeld a magány csapongó hidegrázását!
Kíméletlenül mered a körszínház flitteres nézőserege a 

színpad játékos Hamletjére. A kívánság visszafojtott, a sértés 
egyedül sétál a tehetetlenség szabta folyosón. Miért akarod 
inkarmálni azt a nyomorult hangulatot? Tudod mit jelent 
számomra?! Benne élek, nélküle elveszek a külvilág kobra 
lesében.

Vigyetek el ebből a tehetetlen városból! Úgy hittem találkozók 
valakivel, de csak a hannat marta ki a szemem vörös zsarátnokon. 
Ó azok a cirkuszi karikák! Mi közöm nekem ehhez a bohócko

dáshoz? Vanrajtam kívül elég lágy anyag a pépkészítéshez, miért 
engem akarsz gyurmádba kényszeríteni?

Felejts el kérlek!, nem vagyok csak szeretnék az örök mécses 
lángján megnyílva vibrálni, Odüsszeusz társaként.

Eddig tartott az agónia -  légy a barátom Éjszaka!
AKT LAJOS

Nyár

Bölcső csípőjű asszonyok jöjjetek a partra. 
Simuljatok vízhez, deles-napszikrákkal, 
Mézaranyú olajfa virággal. 
Szoknya-sziromból nyíljon ki titkosan; 
Váll és comb szerelemország.
Gaugin ecsetének szép foltjai;
Csendekbe fészkelt örökkévalóság.

A fű hajad az ég szemed 
Körbe fon és elszeret

Patak meder karján alszom 
Csendjeid magamra hajtom

Fémes hullám csillanása 
Ezüst álmok vonulása

Tavasz könnyű szélben alszom 
Cseng a hangod idő parton.

Reggelek.

Nyújtózásomból hidat vernék pihe szoknyás alakodért.

Kedvem virágzása, hajnal bokrétája.
Elírandó utak tájba símulása.
Puha vánkos ránca, súgó karok tánca 
ínybe bújó ízek elszabadulása

FARMOS! LÁSZLÓ

Fedinecz Atanáz: A négy festőr
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„PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA”
Új sorozato t in d ítu n k , m elyben Aszód m űem lékeit, 

em lékm űveit, egyéb é r té k e it fogjuk bem utatn i!

A SCHOSSBERGER-MAUZOLEUM

ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

SZERKEZETI LEÍRÁS:
Az épület szerkezetileg jó állagú, belső és külső díszítő 

elemei és nyílászárói hiányoznak. A mauzóleim belső tégla 
kupolája kis részben beszakadt, a kriptákhoz vezető lépcső 
hiányos, a valahai külső kupola és a lépcsőlejáró teteje hiány
zik. Az ablakok hiányoznak, a bejárati ajtó rongálódott. A 
kápolna körüli burkolt felület és a felvezető lépcső erősen 
hiányos.

FELÚJÍTANDÓ RÉSZEK.
KRIPTA RÉSZ: burkolata, vakolása és a kripták ajtaja
LÉPCSŐ: kőfokok pótlása és új kovácsoltvas korlát készí

tése
FÖLDSZINT: bejárati ajtó renoválása, fém szerkezetű ab

lakok készítése, belső padló és falburkolat rendbetétele, tégla 
kupola kijavítása, belső mozaik díszítés készítése.

TETŐ: hiányzó kő attika elemek pótlása (nagyrészük a 
helyszínen megtalálható), új szegezettfa szerkezetű kupola 
készítése és vörösrézzel való burkolása, felső tető vízelveze
tése, fedése vörösrézzel.

ANYAGOK:
KRIPTA: padló: hálósán rakott fekete-fehér műkőlapok
FAL: vakolt, fehérre meszelt
KRIPTA AJTÓK: fémszerkezetű, fémlemez borítású ajtók
FÖLDSZINT: padló: kőlap padlóburkolat
FAL: felújított (újra csiszolt) kőkeretek között vakolt, fe

hérre meszelt falfelületek.
KUPOLA: vakolt, színes mozaikkal burkolt, iparművészeti 

terv szerint
LÉPCSŐ: kőfokokkal pózolt meglévő húzott lépcső, ková

csoltvas új korlát a meglévő (rongálódott) alapján
ABLAKOK: új fémszerkezetű ablakok, ólombetétes színes 

üvegezéssel iparművészeti terv szerint
BEJÁRATI AJTÓ: meglévő, felújított, vörösrézlemezzel 

borított ajtó
ÚJ KUPOLA: 10/12 cm-es szegezett fatartókból szabályos 

hatszög alaprja szerkesztett félgömbkupola, tömör deszkázat
tal 0,75 mm-es vörösréz lemezborítással, csúcsdísszel (vil
lámvédelem).

Jánosi János

OESZÁGOS MŰEMLÉKI FELÜGYELŐSÉG
Budapest, L, Táncsics M. u. 1.

HATÁROZAT
Aszódon lévő aszódi Önkormányzat tulajdonát képező 113. hely

rajzi számú zsidó temető, Schossberer sírkápolnát az illetékes rránsz- 
ter 38/1965.(Ép.Ért.23.) ÉM. számú utasítás 2.*(bek). c.) pontjában, 
valamint a műemlékvédelemről szóló 1/2967. (I. 31.) ÉM számú 
rendelet 5. * (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján

„műemlékjellegűépítmény”-nyé

nyilvánítom a műemléki védettség telekkönyvi bejegyeztetése 
mellett, figyelemmel az idézett rendelet 10. §-ára.

INDOKOLÁS
A fentiek szerint határoztam, tekintettel arra, hogy az érintett 

építmény építészeti, történeti, régészed, képzőművészed, iparművé
szeti, néprajzi szempontból jelentős és hatásosabb védelme megkí
vánja műemléki jellegűvé nyüvánításátés védettségének telekkönyvi 
bejegyzését is.

A mauzóleum, mint arról a bejárat fölötti felirat tanúskodik, a 
Schossberger családé

,3áróTomyay-Schossberger Rezsőné 
ezelőtt övz. Marosváraljai Glück Samuné 
szül. Deutsch Ilona családjá”-é.
A Schossberger család az 1867-1918 között bárói címet szer

zett 30 zsidó család egyike. 1890-ben Schossberger Zsigmond -  
unokaöcsei fölvették a Tomyay nevet -  lett Magyarország első át 
nem tért bárója. Báró Tomyay-Schossberger Rezső a Gyáriparo
sok Országos Szövetsége, ügyvezető igazgatósági tagja, a Magyar 
Cukorgyárosok Országos Egyesülete elnöke volt A Tomyay- 
Schossbergerek rokoni kapcsolatban álltak a Hatvany-Deutsch- 
okkal. Birtokaik Turán. Lőrincin, Budapesten és Kartalon helyez
kedtek el. Tulajdonukban volt az Ybl Miklós tervezte kastély 
Túrán.

Aszód zsidósága már a XVIII. század elejétől számottevő, 
temetője a Galga-vidék legjelentősebb zsidó temetkezési helye, 
egyben a település az anyakönyvi kerület központja. Valószínű
síthető ezért esett a család választása Aszódra, a kripta elhelyezé
sét illetően, Hatvannal szemben.

A beszakított kupola téglaboltozata.
A mozaikfreskó ma már csak nyomokban látható
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FELHÍVÁS
HAGYOMÁNYTEREMTŐ PÉNZDÍJAS 
AMATŐR ASZTALITENISZ VERSENY 

14-18 éves diákok részére 
A verseny főszponzora:

FARKAS IMRE
„BTF” Építő és Szolgáltató BT ügyvezetője

Nevezési díj: 100,- Ft/fő
Nevezhetnek 14-18 éves tanuló lányok és fiúk (VIII. 

osztályosok, gimnazisták, szakmunkástanulók)
A verseny időpontja: 1991. május 16-17.
Helye: Aszód, I. sz. Általános iskola tornaterme 
A versenyen csak amatőr játékosok vehetnek részt! 

DÍJAZÁS:
Lányok

I. díj 3000,- Ft
II. díj 1500,- Ft

III. díj 1000,- Ft
Fiúk:

I. díj 3000,- Ft
II. díj 1500,-Ft

III. díj 1000,- Ft

Jelentkezés:
I. sz. Ált.Iskolában: Penák Dóra testnevelőnél 

II. sz. Általános Iskolában: Sánta Erzsébet testnevelőnél 
Gimnáziuban: Nyiry Zsolt testnevelőnél 

és a Művelődési Házban.
Nevezési határidő: 1992. május 13.

A sportversesny anyagi támogatására szívesen veszünk 
mindenféle segítséget.

Felajánlást a Művelődési Házban lehet tenni.
Szervezők

2. VÁLASZ 
A „VAN REMÉNY” 

CÍMŰ CIKKRE
-  folytatás -

Előző cikkemben a tennivalók közül az anyai hivatás fon
tosságára hívtam fel a figyelmet, mint a nevelés alfájára. 
Egyben utaltam a szabadidő kulturált-, személyiséget építő 
(nem romboló!) lehetőségeire.

Egy gyermek jóirányű nevelése igen bonyolult és nehéz, 
sok odafigyelést igénylő szaktudomány. A gyermeknevelés 
milyensége dönti el jövőnket. Furcsának tartóm, hogy például 
egy gépírói munkakör betöltéséhez dokumentált szakképesí
tés szükséges. Ugyanakkor egy szülő -  akinek jó vagy rossz 
nevelőmunkájától a társadalom jövője függ -  minden idevo
natkozó ismeret nélkül végzi nagyon felelős munkáját. Ki-ki, 
hogy hogyan végzi ez volna az a bizonyos „magánügy”? 
Határozott NEM-mel válaszolok. Vannak újabban tanfolya
mok úgy a terhes nők részére, valamint a kisgyermekes szü
lőknek, de pont azok nem látogatják, akiknek a legszüksége
sebb volna. Működnek nevelési tanácsadók, pszichológusok, 
pszichiáterek, sajnos nem megfelelő időfázisban. Sokkal ko
rábban kellene, vagyis a megelőzés időszakában.

Az ifjúság védelmével, nevelésével kapcsolatban vannak 
ugyan törvényeink, de ezek realizálása (ha egyáltalán sor 
kerül rá) csak kétes értékű tűzoltómunka. A prevenció ismét 
elsikkad, holott ez a legfontosabb.

Hogyan gondolom a megoldást?
Egy gyermek pszicho-szommatikus összetevőkből áll. A 

pszichés komponens sokkal jelentősebb annál mint amennyit 
érdekében megteszünk. Akinek a lelki élete (idegrendszere) 
rendezett az sokkal egészségesebb, jókedvű, optimista, az 
életben a szépet keresi és megtalálja, talál magának (pláne ha 
még segítenek is) életcélt, pozitív elfoglaltságot, szívesen és 
jól dolgozik. Nem esik pánikba a legkisebb nehézségnél, 
megpróbáltatásnál. Érzésvilága nyitott Interperszonális kap
csolatai sikeresek, a környezetével megszeretteti magát Saj
nos egyre kevesebb ilyen gyermek van. Nagyon sok energiát 
és anyagiakat fordít a társadalom az egyre több testi-, vagy 
lelki fogyatékos gyerekekre, különféle intézetekre. Ezen in
tézmények rehabilitációs munkái nagyon-nagyon nehéz fel
adat. Ugyanakkor az optimális eredmény csak a megjavított 
(foltozott) nadrág minőségéhez hasonlítható.

Szeretjük Nyugatot utánozni. Először minden rosszat átve
szünk (akár a kereskedelemben), időszerű volna a helyes 
gondolkodásmódot is átvenni. Nyugaton az úgynevezett .jó 
léti társadalomban” a szülők túlzott elfoglaltsága miatt a 
gyermeknevelési problémák szintén súlyosak. Legtöbbször a 
gazdag szülők gyermekei a legsivárabbak lelkileg, ők járnak 
élen a kábítószer fogyasztásban, stb. Ne ezen az úton halad
junk!

Minden ember boldog szeretne lenni. Ez helyes, csak mi 
nem jól és nem jó úton keressük a boldogságunkat A túlmé
retezett anyagiak utáni hajsza „eredmény” a következő eset 
is: Fölépült, vagy majdnem kész a „palota” és a szülők, akik 
valamikor szerették egymást, elválnak mert közben az ideg- 
rendszerük felőrlődött. A gyermekek kipottyannak a fészek
ből. A szülők idegösszeroppanással (még jó ha csak ennyivel 
megússzák) fekszenek a kórházban. A család dezorganizáló- 
dott.. A „palotán” lóg a tábla: Ez a ház jutányosán, sürgősen 
eladó. Ez lenne az áhított boldogság? Fizet megint az állam
bácsi, vagyis mi akik igyekszünk normálisan élni. Szerintem 
ez sem magánügy. Ugyanis az ilyen családokban felnövő 
gyermekek nem kaptak elegendő szeretetet és lelki gondos
kodást Nem csoda (természetes következmény) ha az iskolai 
környezetükben, a lakókörnyezetükben .kompenzálnak”... 
Informális csoportokba tömörülve potenciális bűnelkövetők
ké válhatnak vagy válnak.

Mit lehet tenni? Nézetem szerint az iskolákban (az óvodától 
az egyetemig) hiányzik egy olyan tantárgy, amelynek keretein 
belől EMBERT nevelnek. Ez minden ismeretnél fontosabb! 
Bőven volna e tárgynak tananyaga. Tudom, az iskolák jelen
legi oktatási koncepciója mellett így is nagyon túlterheltek. 
Dönteni kell mi a fontosabb a gyermeknek. Az, hogy ember 
legyen az emberek között vagy pl. el tudja mondani Ázsia 
összes folyóit, stb. (Más tantárgy anyagára is hivatkozhat
nék): A lelki élet meglapozása, fejlesztése, karbantartása tel
jesen hiányzik. A jelenlegi fakultatív hittanórák ezt több 
szempontból nem tudják pótolni. A fiataloknak igen nagy 
igényük van lelki életre. Ezt tudatosan vagy ösztönösen kere
sik is. Gondoljunk a nem kívánatos csoportosulásokra, ahol 
megértik őket, vagy gondoljuk az új vallásokra, stb. Sok 
gyermek érézelmileg sivár. Pozitív érzelmei még gyermekko
rában nem alakultak ki. Csalódottan elfordulnak a családtól. 
A tátongó pszichés űrt és sivárságot pillanatnyi -  társadalmi
lag nem kívánatos -  „örömökkel” próbálják betölteni.

Az egyházak-, pontosabban a vallás is nagyon sokat tehetne 
a prevenció terén. Az emberek nem megfelelő mértékben 
élnek e lehetőséggel. Hogy miért azt a következő számban 
olvashatjuk.

Kaáli Nagy Kálmán
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Segély -  kiáltás nélkül!
-  Május 1-je a munkások ünnepe közeleg. És ma Ma

gyarországon több mint 400 ezer munkaképes ember nem 
örülhet ennek. 20-25-30 éves munkaviszonnyal rendelke
ző, alkotni, értéket teremteni képes ember ma kegyelem
kenyéren él. (A pályakezdők pedig a szülők nyakán ma
radnak!)

-  Munkájuk megszűnését a kilátástalan gazdasági hely
zettel, és a mindenek fölött álló vállalati érdekekekkel 
magyarázzák. Egy ideig elhiszik, de később fokozatosan 
elvész az emberek önbizalma: miután álláskeresési kísér
leteik eredménytelennek bizonyulnak.

-  Hogyan lehet egy rendszerváltást közel fél millió 
ember félreállításával, kiselejtezésével végrehajtani? 
Egyáltalán, mit lehet azért tenni, hogy ezek az emberek ne 
meneküljenek alkoholmámorba, illetve ne lepjék el az 
amúgy is zsúfolt SZTK rendelőket (Esetleg leszázalékolás 
reményében!)

-  A város vezetőinek kellene esetleg valamit tenni anél
kül, hogy felső parancsra várnának. Össze kellene írni a 
város munkanélkülijeit szakmák, illetve a végzett gyakor
lati tevékenység szerint. Ki kellene választani azokat a 
személyeket, akik egy meghatározott programnak megfe
lelő tevékenység végzésére önként vállalkoznak. (Esetleg 
minimális anyagi ellenszolgáltatásért: pl. ebéd.)

-  Ha a magyar termék sem a keletnek, sem a nyugati 
országoknak nem kell, nekünk kell megtalálni a megol
dást, mert különben lezüllik az ország. Csak a munka, a 
rend és fegyelem lehet biztosítéka annak, hogy az ország 
túlélje a válságot.

L.L.
Aszód, 1992. április 8.

A K öltészet Napja -  április 11.
A Költészet Napját az idén április 9-én ünnepeltük és 

köszöntöttük a Helyőrségi Klubban.
A Honvéd Művészegyüttes szólistási „Tiszta szívvel” 

címmel adtak emlékműsort József Attila emlékére, illetve 
a Költészet Napja tiszteletére.

Előadásukról csak a legőszintébb elismeréssel lehet 
szólni. A megszokottól eltérő, zenével, énekkel kiegészí
tett emlékműsor méltán nyerte el a közönség tetszését. 
Magas színvonalú, igényes előadásuk mindenképpen ma
radandó élmény marad számunkra.

Pardi Lászlóné

MEMENTÓ?
Szomorú emlékűZIL darusautóroncs áll a Honvéd Étterem 

szomszédságában már több hónapja.
Ez a jármű szabálytalan vontatás miatt egy ember halálát 

okozta. A baleset után idevontatták, és azóta úgy tűnik, elfe
lejtkeztek róla. Az autó pedig fogy.... Ablakai betörve, ülései 
kiszedve, mozdítható alkatrészei, mint mini roncstelep terül
nek szét balesetveszélyt okozva a területen. Állítólag azért 
nem vontatják el, mert még helyszínelni akarnak. De kérdem 
én, mikor és mivel? Mert az autó fogy.... és a lakótelepen 
pedig sok a gyerek, akiket mágnesként vonz a gépezet,ro 
mantikája”.

De meddig!?
Aszód, 1992. április 14.

V.L.

A Római Katolikus Egyház 
Ü gyfélszolgálata értesítései:
1. Az elsőáldozás május 10-én a 8 órai szentmise keretében 

lesz. 34 olyan gyermek járul szentáldozáshoz, akik 2 éve 
járnak iskolai hittanra és minden vasárnap rendszeresen részt- 
vesznek a szentmisén.

2. Május hónapban az esti szentmisék előtt 6 órakor litániát 
végzünk a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére.

Á szentmisék rendje:
Májustól -  október végéig este 1/2 7 ó 
Vasárnap: reggel 8 ó és este 1/2 7 ó 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: este 1/2 7 ó 
Szombat este 1/2 7 Fiúnevelő Intézetben
3. A Római Katolikus Pélébánai telefonszáma: 49
4. A Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportja 

május 16-án szombaton du. 2-5-ig a Templom melletti Kán
torházban szeretne mindazok segítségére lenni, akiknek jó 
állapotban lévő ruhára, gyermekruhára szükségük van.

Bán Mihályné tanár, a Nemzeti Szakképzési Intézet orszá
gos tanácsadója arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 
az IPOSZ alkalmasnak találta az aszódi kastély-együttest egy 
olyan un. míves szakmákat -  díszfestő, gipszstukkó készítő, 
stb. -  magában foglaló iskola beindítására, mely az épületen 
dolgozva, azt fölújítva sajátíttatná el e míves mesterségeket. 
A törekvés jelenleg nem kivitelezhető. Mi, nevezetesen az 
Aszódi Tükör továbbra is tiszteletben tartjuk az emberek és 
intézmények magán-, ill. belügyeit. Abba beavatkozni, nega
tív minősítésükhöz, megkérdezésük, elképzeléseik, konkrét 
terveik ismertetése nélkül vitát indukálni nem áll szándékunk
ban. Semmiféle poltikai és hatalmi vetélkedésnek, ilyen szí
nezetű „jólértesültségnek” nem engedünk teret! E téren a 
tények közlésére szorítkozunk és elhatároljuk magunkat a 
kívülállók magyarázataitól!

Asztalos Tamás, Felelős szerkesztő

□ □ □ □ □ □

Piroslámpás ház címmel megjelent a Magyar Honvéd című 
újság 1992/13. számában március 27-én Mónus Miklós tollá
ból egy cikk a lakótelepi .Honvéd presszóról”.

Figyelmükbe ajánljuk!
OTttTAK'*. — sygiSKSP

Obernburg: „Tiszta udvar, rendes ház” 
embléma, melyet a város e célra kijelölt bizottsága ítél 

oda -  pénzdíj mellékelésével -  néhány kivételesen rend
ben tartott porta tulajdonosának évente
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Húsbolt nyílt a Lakótelepen

Április 9-én az aszódi Lakótelepen húsbolt nyílt Üzemel
tetője a G ALG AHUS KFT, melynek egyik vezetőjével, tulaj
donosával Dr. Szelényi Jánossal beszélgettem a megalakulás 
előzményeiről.

-  Tavaly januárban határoztuk el, és végül is szeptember
ben sikerült a KFT-t megalakítanunk, melynek tagjai még: 
Hmcsár Pál, Konkoly László és Maródi György. Célunk a 
város lakosságának, illetve közületeinek színvonalas ellátása 
friss és kedvező árfekvésű hússal, illetve húskészítmények
kel.

Első lépésként a húsbolt megnyitása volt a legfontosabb 
feladat, melyet fél év alatt sikerült megvalósítanunk. A hely
szín kiválasztásakor úgy gondoltuk, hogy a Lakótelep az a 
legfrekventáltabb hely, ahová érdemes a boltot építeni, hiszen 
vásrálóerő és közlekedés szempontjából is optimális a kömy- 
zet. Elgondolásunk jó volt, ezt a megnyitás óta lebonyolított 
napi forgalom is bizonyítja.

-  Milyen jellegű húsokat kínál az üzlet?
-  Sertéshús, marhahús minden része, igény szerint birka

hús, az említett állatok belsőségei, illetve egyéb húskészítmé
nyek (hurka, kolbász) kaphatók.

-  Milyenek az árak?
-  Áraink kedvezőek, az aszódi húsárakhoz viszonyítva 

jelenleg minimum 5 %-kal olcsóbbak. Őszintén reméljük, 
hogy az alacsonyabb árakat minden időszakban tartani tudjuk. 
Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy a lakosság pénz
tárcájához próbálunk inkább alkalmazkodni.

-  Hallhatnánk a GALGAHUS KFT terveiről is?
-  Terveink között szerepel még ebben az évben itt Aszódon 

egy mészárszék építése, amely szintén az ellátás teljességét 
hivatott kielégíteni. Bővíteni kívánjuk kínálatunkat baromfi
hússal és másfajta húskészítményekkel is. Azt akarjuk elérni, 
hogy Aszód lakosságát mindig friss, igény szerinti húsáruval 
maximálisan és főleg kedvező áron tudjuk ellátni. Sokat 
teszünk azért, hogy a vásárlók elvárásainak megfeleljünk.

-  Köszönöm Önnek a tájékoztatást.
E sorok írója még a következőket szeremé a leírtakhoz 

megjegyezni. Nagy szükség volt a húsboltra, ez a megkérde
zett emberek véleményéből egyértelműen kitűnt. A KFT tag
jai nagyon sokat -  sokszor éjszakába nyúlóan -  dolgoznak, 
hogy vevőiket ki tudják elégíteni. Jó választás volt részükről 
a húst mérő hentes fiatalember, aki gyorsasága és ügyessége 
mellett még finom humorával szórakoztatni is tudja a vásár
lókat.

Pardi Lászlóné

Praktikus dolgok 
-  ügyes praktikák

A term észet igazi ajándéka

A szeszélyes és hűvös tavasz ellenére biztató a természet 
ébredése. A gyümölcsfák egy része már elvirágzott, míg 
mások most pompáznak teljes szépségükben. Már barkáznak 
a korai diófajták. (Mire e sorok megjelennek, valószínűleg azt 
is tudni fogjuk, hogy számíthatunk-e némi termésre is, vagy 
pedig reményeinket egy évvel későbbre kell halasztanunk.) 
Már levelesek a bodzabokrok, és a levelek között már megje

ASZÓDI

lentek a leendő bodzafürtök kezdeményei is. Igaz, május 
második feléig, június elejéig vámunk kell még, hogy kinyíl
janak, de a készülődést most is elkezdhetjük. Mert a bodza 
virága és bogyója is sok mindenre használható. Most ismer
kedjünk meg a szörpkészítés egy lehetséges módozatával.

Előtte azonban egy vallomás. Hosszú ideje gyanakodva 
hallgattam a növénnyel kapcsolatos mindenféle információt 
Messziről megcsodáltam a gyönyörű virágokat, szívtam ma
gamba különleges aromájukat Elgyönyörködtem ősszel a 
gyönyörű színes bogyókban. De a belőlük készíthető dolgok 
iránti előítéletem nem múlt el. így volt ez kb. 3 évvel ezelőtt 
is, amikor lévai barátaink ezzel a nedűvel kínáltak meg, mivel 
sofőrként alkhoholt nem fogyaszthattam. Gyanakodva szem
léltem a pohárban lévő ismeretlen italt. Kerestem magamban 
a kifogásokat, hogy ne kelljen meginnom. Mivel azonban 
barátainkat nem állt szándékomban megbántani, megittam, 
ami a pohárban volt És kiderült, hogy nem is rossz! ízlett az 
ital gyermekeinknek is. Kaptunk egy üvegnyi kóstolót. Ekkor 
határoztuk el, hogy mi is megpróbálkozunk vele. Szeren
csénkre találtunk egy kitűnő receptet, melyet ezúton közrea
dok.

Szükséges: 30-40 fürt szépen kinyílt bodzavirág, 8 kg 
kristálycukor, 150 gramm borkősav, 6 db citrom kifacsart leve 
és cikkekre vágott héja, 1 mokkáskanálnyi tartósítószer, s 
hozzá 4 liter víz.

A bodzát megmossuk (pl. egy hideg vízzel teli tálba bele
mártjuk a bodzafürtöt, majd a vízből kiemelve energikusan 
lefröccsentjük róla a vizet, majd a vastagabb szárrészeket 
lecsipkedjük, mert a vastag szárrészek kellemetlen, kesernyés 
ízt eredményezhetnek), belecsipkedjük egy kellő nagyságú 
edénybe, ráöntjük a kristálycukrot, a vizet, belekeverjük a 
borkősavat, a citromlevet és a felszabdalt citromhéjat, majd a 
tartósítószert, és naponta néhányszor megkeverjük, egészen 
addig, amíg teljesen fel nem oldódik a cukor (kb. 5 nap). 
Ezután dupla gézen átszűrjük a tárolsára kiszemelt edények
be. Az így készített bodzaszörp nagyon sokáig eláll. ízletes. 
Takarékos, mert akár kilencszeres hígítást is elbír.

Néhány dologra azonban ügyelnünk kell. Ne szedjünk bod
zát a közutak mellett, mert az autók benzingőzétől és portól 
szennyezett alapanyagot kapunk. Összefüggő gabonatáblák 
környékén sem tanácsos a gyűjtés, mert a vegyszerezés kö
vetkeztében itt is csak szennyezett anyagot gyűjthetünk. Le
gyünk óvatosak!

Lehetőleg műanyag edényeket és eszközöket használjunk, 
mert a fémek -  különösen, ha sérülés is van rajtuk -  károsítják 
a savtartalmat. Tartósítószerként használhatunk szalicilt is, de 
ha mód van rá, akkor használjunk inkább benzoesavas nátri
umot. Ebből egy kicsivel több kell. S ha szűréskor nehezen 
akar a sűrű szörp átfolyni a gézen, ne bosszakodjunk, hanem 
emeljük meg egy kicsit a gézt, hogy ne tapadjon rá a tölcsér 
falára. (Célszerű 1/2 m x 80 cm-es gézt használni.) A szűrés
kor visszamaradó bodzát ne dobjuk ki azonnal, hanem mos
suk át 1-2 liter vízben, színjük le ismét, így néhány liter 
azonnal fogyasztandó jóízű szörphöz jutunk.

A fenti recept eredményeképpen kb 10 liter sűrítményhez 
jutunk. 44 Ft-os cukorárral számolva a cukor 352,- F t  A 
borkősav -  patikai árral számolva -  138,- Ft. Kb. 70,.- Ft a 
citrom, a bodzavirág ingyen van, a tartósítószer és a víz ára 
pedig elenyésző. Ha a géz árát is hozzászámolom, nagyvonalú 
számítás mellett is maximum 600,- Ft-ba kerül 10 liter sűrít
mény, amelyből rengeteg iható szörp készíthető. Kilencszeres 
hígítás esetén egy liter iható szörp költsége kb. 6,- F t  íze és 
vitamintartalma alapján vetekszik bármelyik dobozos üdítői
tallal. És az sem utolsó dolog, hogy tudom, miből készült, 
amit iszom.

Tessék kipróbálni!
■g -1
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A u tó v il la m o s s á g
Autók elektromos javítása, generátorok, 
önindító, akkumulátorok, töltés javítás. 

A volt szocialista típusú gépkocsik 
bendixeinek cseréje 5 0  % kedvezménnyel 

Wartburg -  Trabant generátor beépített 
feszü Itség sza bá lyozó 

csere 3 1 0 0  Ft helyett 870  Ft.

K a r ta lo n  a  te m p lo m n á l
Nyugati gépkocsik önindító, 

generátor javítása.

Diesel gk. önindítóinak műanyag 
bolygókerék cseréje 35 %-kal olcsóbban. 

Dácia vezetékkötegek műszeres 
gyújtásállítás, csökkenő fogyasztás.

K a r ta lo n  a  te m p lo m n á l
Lada, Dácia világítás kapcsolók javítása. 
Az új 1400-1700 Ft. NE VEGYE MEG! 
A javított jobb és lényegesen olcsóbb.
A biztosítótársaságok által elfogadott 

gépkocsiriasztók beszerelése.

K a r ta lo m  a  te m p lo m n á l

B
ves jó állapotban lévő érvényes biztosítással ren- 1 
> Simson S51 SÜRGŐSEN ELADÓ külön tartó- § 
al együtt, 
d, Csendes u. 5.
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TURMIX KISBOLT
E (Aszód, Falujárók u. 11/a.)

Új ajánlatai
GÖRDESZKA 1700,- Ft helyett 1300,- Ft.

E Fonalak, kozmetikumok (körömlakk, szemfesték, rúzs, § 
stb.), amerikai PVC-k 800,- Ft/m 1,82 m széles
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HA TETSZIK, 
TÁMOGASSA AZ 

ASZÓDI TÜKRÖT!

Lapzárta: 
Minden hó 

20. napjának 
20. órájában.

I

IIO K C SD E IK IB Y

1992. július

V ISE E IIÁ IM ISB

aszódi résztvevőkkel

A legfiatalabb 
induló résztvevő'

FÁIK K A S  M E L IN D A

I l i  é v e *

Várjuk azoknak a szponzorok

nak a jelentkezését, akiket 
érdekel az autó, a látványos 

szórakozás, illetve

FONTOS SZÁMUKRA 

A REKLÁM.

A szoponzorok cégjelzései az 
autókra lesznek felfestve.

JELENTEKEZÉS:

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

Rovatvezetők -  munkatársak
Vörös László: A Vécsey Károly 

Helyőrségi Klub 
havi ajánlata 
„Kulturális élet”

Szigeti Péter: Nagy szünet
Seregélyes János: Fotók

Pardi Lászlóné: .Kulturális élet” 
Rejtvény gyerekeknek 
-  Portrék profilok

Laukó Józsefné: Önkormányzati hírek
Jánosi János: Jánosi János tervei

-g-1: Praktikus dolgok 
-  ügyes praktikák

Dr. Asztalos István: Múltról a mának
Asztalos Tamás: Képviselői portré 

Vasárnapi karosszék 
Paliasz aszódi lándzsája 
Portrék, profilok 
Fotók

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Engedélyszám: m/PHF/207P/l 989.

Cím: Művelődési Ház,
2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth L. u. 72.

J Y P  Q  Készült a Typovent Kft.
V 0  N  j  nyomdájában 98/92.
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ÉRTESÍTEM  A  L A K O S S Á G O T  

ÉS A  KÖZÜLETEKET

Megkezdtem 
a gáztűzhelyek garanciális 
és garancián túli javítását 

és a készülékek 
beüzemelését. 

Ugyanitt megrendelhető 
. víz-gáz központifűtés 

szerelés is. 
Gáztűzhelyet 

kedvezményes áron 
szállítok.

CÍM: Bodó Gyula
2 1 7 0  A s z ó d ,  

F a lu já r ó k  ú t ja  5 /2 2 .

v _____________________________________________/

NÁLUNK SPÓROLHAT!
FRISSET OLCSÓBBAN!

Sertéshús, húskészítmények, 
belsőség, marhahús

Húsbolt nyílt Aszódon a lakótelepen 
(Honvéd presszóval szemben).

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT IS, 

HOGY KISZOLGÁLHASSUK:

ÁRAINK:

Sertéskaraj 280,- Ft 
Sertéscomb 260,- Ft 

Marhahús 140-240,- Ft

NYITVATARTÁS:

hétfő: zárva 
kedd: 1 1 - 1 7  
szerda: 7 - 1 8  

csütörtök: 7 - 1 8
péntek: 7 - 1 8  

szombat: 7 — 13

VÁSÁROLJON BE NÁLUNK!

VÁLLALKOZÓK
FIGYELEM!
G a lg a m á c s a  Pf: 1 

(H u lla d é k  L e ra kó  T e lep ) 

a la t t  m e g a la k u lt

a  „ S z á m A d ó "  
B e té t i  T á r s a s á g ,

M in d e n  v á l la lk o z ó n a k  

k ö n y v e lé s t, 

a d ó ta n á c s a d á s t  

és k ö rn y e z e tv é d e lm i 

s z a k ta n á c s a d á s t v á lla lu n k .

Érdeklődni lehet a 
28-30212;
28-10006

vagy a Galgamácsa 41 telefonon 
Pesti Imréné ügyintézőnél.

f  NOTTI KOZMETIKA!
S>zépséj S z a lo n !  

yAszód, K o ssu th  /Zajos u tca  8 o.

t i s z te le t te l  értesíti té ji és jövendőbeli 

ú j  vendégjeit m egváltozott

NYITVATARTÁSI
RENDJÉRŐL.

-  ^h a ta tla n  hét (délelőttös)

K edd  -  p é n te k  8  -  16  óta 

S zo m b a t: 8 - 13  óta

-  ^> átos hét (d é lu tános)  

eH.étjő -  p é n te k  1 2  -  2 0  óta 

S zo m b a t szü n n a p

te le fo n  bejelentkezés: TÜyudai / \ s z ó d  1 9 3 .

Mindenkit szeretettel vár
NOTTI kozmetikus.

v___________________________ /


