
A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADVÁNYA 20,-Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

Augusztus 20-21-22-én ASZÓD FESZTI
VÁL ’92 néven hagyományteremtő rendezvény- 
sorozatot szervez az Önkormányzat a Régész 
úton lévő hatalmas szabad területen.

Augusztus 20-án reggel 10uu órakor -  Állam- 
alapító Szent István király ünnepével, melynek 
helyszíne a Podmaniczky-kastély parkja -  kez
dődik a három napos programsorozat, és 12uu 
órakor -  a déli harangszóra -  Bagyin József 
Polgármester nyitja meg a fesztivált a Régész úti 
helyszínen.

A tervezett programok a következők:

augusztus 20. (csütörtök)
10.00 óra -  Podmaniczky kastély parkja:

emlékünnepség, ökumenikus 
istentisztelet, kenyérszentelés

12.00 óra -  Régész úti fesztivál helyszín:
Ünnepi megnyitó -  Bagyin József 
Polgármester

12.15 óra -  A Bagi Muharay Elemér 
Népiegyüttes műsora

14.00 óra -  Szféra Kft. ajándékműsora
90 perces látványos divatshow

Vámos Magda divatszakember 
vezetésével
Sztárvendégek: Bach Szilvia, 
Szűcs Judit, Vincze Lilla

16.00 óra -  A Galgahévízi Népiegyüttes
műsora

18.30 óra -  Széchenyi kastély (kollégium) 
parkja
Hangverseny a Gödöllő Városi
Kamarazenekar
közreműködésével

20.00 óra -  Régész úti helyszín
„Ünnepi köszöntő’ ’
táncdal-operett-tánc-humor
Közreműködnek:
Oszwald Marika,
Németh Marika, Marik Péter, 
Kovács Kati, Böröczky József, 
Pere János és sokan mások

22.00 óra -  TŰZIJÁTÉK

22.45 óra -  Utcabál -  Játszik a Kékesi 
együttes

(folytatás a 3. oldalon)



ASZÓDI

„Szomszédvárak”
I k la d

A Galga középső folyásának bal parti teraszára, forgalmi 
út mentén települt a kezdetben egyutcás falu, fésűs beépítés
sel. Később a partos részekre, majd az utóbbi időkben a Galga 
vizenyős árterére is kiterjeszkedett. Területe 1122 hektár, 
lakóinak száma 1992 fő.

Neve a legújabb magyarázat szerint a régi magyar Icol 
személynévnek a -d képzős származéka. Ez a személynév a 
jelenleg csupán egy adatból ismert régi magyar nyelvemléki 
ikol vagy iklik (hőköl) ige családjába tartozhat Tekintettel 
arra, hogy más magyarázatok is születtek úgy gondoljuk, neve 
egyértelműen mind a mai napig nincsen tisztázva.

A Galga melletti területekről 10 régészeti lelőhelyet isme
rünk. A legrégebbi rézkori (bádeni kultúra). Az általános 
iskola területén bronzkori (hatvani kultúra) umasírokat tártak 
fel. A Fő utcában kelta sír került elő, a csontváz mellett 
edényeket is találtak. A középkori falu a Galgamácsa felé 
vezető út és a Galga közötti területen (Zsellérek felső táblája 
nevű dűlőrészen) terült el.

Első középkori okleveles említése 1352-ből való, amikor 
is a falu egyik birtokos családját, az Ddadiakat említik. A 
középkor folyamán részbirtoka volt a faluban a Sydo és a 
Kartal nemzetségnek is.

A XVI. században a Kartal nembeli Ságiak része a Heren- 
csényiekhez, onnan a Bayakhoz, végül házasság révén Ráday 
Gáspárhoz, vagyis a Ráday családhoz került. A másik birtok
rész a Kálnay családé, majd azok örököseié.

A török megszálláskor elnéptelenedett, és csak a XVÜ. 
század első harmadának végén népesedett be ismét. A felsza
badító háborúk idején ismét szétfutottak lakói és hosszú évti
zedekig puszta maradt.

Ráday Pál 1728-ban a birtok másik részét is megszerezte. 
Ezt követően fia, Gedeon 1.1752-ben bádeni és württembergi 
telepesekkel, a következő évben pedig felső-ausztriai, karin- 
tiai és stájerországi transzmigránsokkal népesítette be Ikladot. 
A német telepesek nehézségeit fokozta az 1769-es, fél falut 
elpusztító tűzvész. A haladó szellemű uraság és a szorgalmas 
falu népessége között 1837-ben létrejött egyezség értelmében 
felszámolták az úrbéri viszonyokat, ritka példát mutatva ez
zel, s megelőzve az 1848-as jobbágyfelszabadító áprilisi tör
vényeket. A német telepesek mellé később evangélikus val- 
lású szlovák és cseh családok is betelepültek.

A második világháború idején rövid ideig intemálótábor 
működött a faluban. Az internáltak között volt a neves író és 
politikus Veres Péter is. A háború után a falu lakói közül 
senkit sem telepítettek ki kényszerből.

Az 1950-es évek elején, az egykori Ráday-major, a Cser
völgy területén épült fel Ikladon a Galga mente egyetlen ipari 
nagyüzeme, az Ipari Műszergyár (IMI).

Evangélikus templom. Haulits Antal aszódi építőmestei 
építette saját tervei alapján. 1834-ben szentelték fel az udva 
ron álló, egyetlen homlokzati tornyos, kora klasszicista épü 
letet, amely mai formáját 1902-ben kapta. Egyenes záródási 
vöröskő keret díszíti a főbejáratot. Az oldalhomlokzatokoi 
1-1 kerek és 3-3 félköríves záródású ablakot találunk. A jobb 
oldali második és harmadik ablak között kőkeretes oldalbejá

rat nyílik. Az ívelt zárófalú szentélyt, amelyhez balról a 
sekrestye csatlakozik, két ablak töri át. A torony alatti belső 
teret csehsüvegboltozat fedi, a hajó sík mennyezetű A szen
télyt szegmentíves diadalív választja el a hajótól. A berende
zés közül figyelmet érdemel a barokkos kompozíciójú oltár, 
melynek színeit, díszítését tekintve közepes színvonalú, a 
XIX. század elejének ízlését tükrözi.

Falumúzeum (Fő u. 127.). 1983-ban nyitották meg. A 
jelentős részben német nemzetiségű faluban az 1903-ban, 
vályogból épült kisgazda parasztcsalád berendezett házát és 
portáját tekinthetik meg a látogatók. Az utolsó tulajdonos 
1981-ben halt meg. A mostani berendezés (a házon belül és 
az udvaron) az akkori állapotnak megfelelő.

A falu szülöue Breznyik János (1815-1897), a kiváló pe
dagógus és szakíró, aki hosszú ideig a neves Selmecbányái 
líceum igazgatói tisztét is betöltötte.

A község fölötti domboldalban, a temető mellett találjuk a 
Ráday család sírkertjét, ahol a nagy múltú nemzetség több 
kiválósága nyugszik.

Asztalos István

Gróf Ráday L Gedeon
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augusztus 21. (péntek)
10.00 óra -  Régész úti fesztivál helyszín:

Népművészeti bemutatók -  
Zsámboki asszonykórus

11.00 óra -  Kartali asszonykórus
Dömsödi együttes

13.00 óra -  Túrái Népi együttes

14.00 óra -  Galgamácsai Népi együttes

15.00 óra -  Hé vízgyörki asszony kórus

16.00 óra -  Francia vendégcsoport műsora

19.00 óra -  Honvéd Művészegyüttes népi
zenekara Szalay Antal 
vezetésével

20.30 óra -  MÓRA LISA női rockegyüttes 
koncertje

22.00 óra -  Utcabál -  játszik a Kékesi
együttes
Ezen a napon hőlégballon és 
helikopteres sétarepülés

augusztus 22. (szombat)
10.00 óra -  Gyermekjátékok

- Wurlitzer '68 együttes 
műsora

- AIKIDO bemutató
- Tátika
- Vetélkedők, játékok

15.00 óra -  MANHATTAN együttes
koncertje 
Fesztivál zárás

Mind a három napon keresztül vásár, búcsú, 
mini vidámpark, Dreher sörsátor, egytálételek, 
büfé és még számos meglepetés, érdekesség vár
ja az érdeklődőket.

A fesztivál minden programja DÍJTALAN!!!

Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a szervezők!

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk Aszód város 
polgárait

augusztus 20-án 10.00 órára 
a Podmaniczky-kastély parkjában 

rendezendő 
ÁLLAMALAPÍTÓ  

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Ünnepére.
Ü nnepi műsor:

Ökumenikus istentisztelet, 
emlékműsor, 

kenyérszentelés
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MEGHÍVÓ
yx*

Szeretettel várjuk az érdeklődőket *

ASZÓD FESZTIVÁL ’92 j
HANGVERSENYÉRE I

yx
a Széchenyi kastély (Kollégium) parkjába •

augusztus 20-án 18.30 órára. •
Műsoron: ü
1. Vivaldi: G-dúr Simfónia ;
2. Bach: D-dúr szvitből az Air tétel ü

x

3. Vivaldi: F-dúr fagott-verseny •
Szólista: Somogyi Erzsébet •

4. Hándel: Tűzijáték szvit :
5. Mozart: A-dúr klarinét verseny EL tétel*

Szólista:Nádas Csaba »
6. Ravel: Pavane egy infánsnő halálára;
7. Bartók Béla: Magyar Képek -  Este a :

székelyeknél 5
| 8. Weiner Leó: I. Divertimento (II-I-V. tétel)«
: 9. Brahms: V. magyar tánc «

«x
; A hangversenyre a belépés díjtalan!
| Vendégeinket üdítővel és •
: süteménnyel várjuk! »



ASZÓDI

Aszód Város Képviselőtestülete 1992. július 7-én tartottÖnkormányzati hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. 

június 23-án az alábbi napirendeket tárgyalta meg.
Első napirendi pontként az Önkormányzati tulajdonban 

álló házingatlanok elidegenítésének szabályozását vitatta 
meg. A Képviselőtestület a helyi lakáskoncepció irányvo
nalait további együttes bizottsági egyeztetésekre adja. Az 
Önkormányzat az Aszód, Kossuth L. út 10., Kossuth L. út 
12. Kossuth Lajos út 93. szám alatti lakásokból —  soron 
kívüli eljárás keretében —  eladja azon bentlakó szemé
lyeknek, akiktől az államosítási eljárás során az akkor 
tulajdonukat képező lakásokat elvették.

A Képviselőtestület II. félévi munkaprogramját megtár
gyalta és elfogadta. Az Önkormányzati Bizottságok 1992.
II. félévi munkaprogramját tudomásul vette.

A Képviselőtestület módosította a Vásár- és piacrende
letét.

Aszód Város Képviselőtestülete dr. Jólesz József és dr. 
Karayné dr. Lóska Izabella kérelmének helyt adott, mely 
szerint 200-200 ezer forint kamatmentes hitelt nyújt szá
mukra a körzetük ellátáshoz szükséges gépkocsi vásárlás
hoz, amennyiben elnyerik a Népjóléti Minisztériumi pá
lyázatot.

A Képviselőtestület a város tulajdonát képező Rendelő- 
intézet és a hozzá tartozó Tüdőbeteggondozó Intézet intéz
ményi működését —  Társadalombiztosítási Igazgatóság 
finanszírozásán túl — saját költségvetési keretén belül 
tudomásul vette.

Hetedik napirendi pontként a testület jóváhagyólag tu
domásul vette a háziorvosokkal és házi gyermekorvosok
kal kötendő szerződéseket

Ezután megtárgyalásra került a vizi közmű vagyon át
vétele.

Jóváhagyta a Képviselőtestület az 1993. évi célpályáza
tok előkészítő munkáit.

Aszód Város Képviselőtestülete a Comp Almanach 
Sakk-klub részére 20 ezer forint támogatást, a Don menti 
magyar katonasírok gonodozására létrehozott alapítvány 
részére 10 ezer forint támogatást, a Hatvani Albert Schwe- 
itzer Kórház Alapítvány részére 50 ezer forint támogatást 
hagyott jóvá.

Döntött a Képviselőtestület építési telek értékesítésben, 
mely alapján Szántai János és neje Aszód, Széchenyi út 56. 
sz. alatti lakosok részére az általuk kiválasztott építési 
telek vevőjeként kijelölte.

Az Aszód, Evangélikus Egyház és Klausmann Ferencné 
kérelmét a Képviselőtestület elnapolta.

A Budapesti Közúti Igazgatóság Aszódon áthaladó or
szágos közútjának belterületi szakaszának közös költségen 
történő megosztásához a Képviselőtestület nem járult hoz
zá.

A Breda patak önkormányzati tulajdonba való vételével 
kapcsolatban az önkormányzat kimondta, hogy csak abban 
az esetben járul hozzá az átvételhez, ha a volt kezelő a 
mederkarbantartási és kotrási, iszapmentesítési munkákat 
elvégzi.

A Képviselőtestület az augusztus 20-i rendezvénysoro
zat szervezésével kapcsolatban meghallgatta Sztán István
nak a szervező bizottság vezetőjének beszámolóját.

ismét testületi ülést.
Megtárgyalásra került Aszód Város Könyvtárának hely

zetéről, munkájáról készült beszámoló, melyet a Képvise
lőtestület elfogadott.

Második napirendi pontként Tóth Antal végelszámoló 
által beterjesztett a volt Költségvetési Üzem megszünteté
sével kapcsolatos tevékenységéről készült beszámolót vi
tatta meg, melyet elfogadott.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az UNI- 
KORNIS Kft. öncsőd bejelentését tudomásul vette, azt 
megerősítette.

A Képviselőtestület utasítja az UNIKORNIS Kft. ügy
vezető igazgatóját, hogy készítsen gazdálkodási program
tervet ahhoz, hogy az öncsőd eljárás ne váljon felszámolási 
eljárássá. Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a vezetői 
feladatokkal járó munkafolyamatokat teljes felelősséggel, 
hatékony szervezőmunkával végezze.

A képviselőtestület az augusztus 20-21-22-én megren
dezésre kerülő ASZÓD FESZTIVÁL előkészítő munkái
ról készült beszámolót elfogadta.

Az Aszódi Evangélikus Egyházközösség 200 ezer forint 
támogatás kér építkezés céljára. Ez ügyben a testület dön
tést nem hozott, elnapolta.

Utolsó napirendi pontként a Képviselőtestület a 2. sz. 
Óvoda vezetői állására beérkezett pályázatokat bírálta el. 
A Képviselőtestület új pályázat kiírását mondta ki.

P á ly á z a t
Aszód Város önkormányzata pályázattal 
meghirdeti az önkormányzati tulajdonú

Aszód, Benedek út 2. sz. alatti 
TEKERCSELŐ ÜZEM 

öt évre történő további hasznosítását, 
mely 120 m2.

A bérlemény további üzemeltetése 
a jelenleg ott dolgozók 

foglalkoztatásával történik.
Aszód, Mély út felőli jelenleg üresen álló 
bérleményt, további hasznosítás céljából 

az önkormányzat meghirdeti 
határozatlan időre, 

mely 201 m2 alapterület.
A bérbevevőnek kell az épületen belüli 
leválasztást, és a közművek mérésére 

szolgáló mérőórákat felszerelni.
A pályázatok leadásának határideje: 

a m egje len éstő l szám ított két héten belül. 

A pályázat leadásának helye: 
V árosi P olgárm esteri H ivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A szód Város önkorm ányzata
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Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. 
július 14-én rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi na
pirendek kerültek megvitatásra.

Aszód Város Képviselőtestülete az Unikomis Kft. fel- 
számolási eljárását szükségsnek mondta ki. A felszámolást 
1992. augusztus 1-től indítja el.

A Képviselőtestület utasította a GAMESZ-vezetőt, 
hogy a bérlakás fenntartás, lakásgazdálkodási és köztisz
tasági tevékenység átvételéhez szükséges előkészítő, tech
nikai, pénzügyi munkákat kezdje el, erről adjon javaslatot.

Második napirendi pontként a Képviselőtestület a volt 
szovjet laktanya lakásainak megvásárlását tárgyalta. Az 
Önkormányzat önkormányzati célra igényli a Kincstári 
Vagyonkezelő szervezettől lakásonként 30 ezer forintért 
az I. épület 8 lakását Értékesítés céljára, magántulajdonba 
kerülés érdekében 100 ezer forint lakásonkénti árért a 
Honvéd utca felőli sorház két épületének 32 lakását.

A Képviselőtestület az Aszódon lakó cigány nemzetisé
gű lakosok érdekvédelmi képviseletének létrehozását tu
domásul vette.

Aszód Város Képviselőtestülete az Aszód, Falujárók 
útja névváltoztatási javaslatát a Településfejlesztési Bi
zottság részére előkészítésre átadta.

Megtárgyalásra került az Aszód, Kondoros tér, Siklaki 
hegy, Berek utca körzetében felállítandó segélykérő tele
fon.

A Képviselőtestület a segélykérő telefon felállításával 
egyetértett. Utasítja a Pénzügyi Csoportot, hogy az előké
szítő munkát végezze el.

Aszód Város Képviselőtestülete az aszódi Mentőállo
más részére 50 ezer forint támogatást nyújt Nitralgin-gáz 
belélegeztető műszer megvásárlásához.

Hetedik napirendi pontként a testület az üresen álló 
bérlemények ügyét tárgyalta. A Képviselőtestület pályáza
tot ír ki az Aszód Benedek utca 2. sz. alatti 120 m2 és 201 
m -es helyiségekre.

Ez után Klausmann Ferencné kérelmét bírálta el a testü
let. A Képviselőtestület hozzájárult Klausmann Ferencné 
kérelméhez, mely alapján a Falujárók úti üresen álló óvo
darészt bérbeadja a kérelmező részére.

A Képviselőtestület a Honvéd utca szélesítéséhez telek
rész megvásárlást indokoltnak tartja.

Szoboszlai Lajosné részére a Képviselőtestület 700 
Ft/m2-es eladási áron hozzájárult a Régész utca és Érdy 
János uca közötti közterület megvásárlásához.

A Képviselőtestület az Aszód, Falujárók útja 5/22. sz. 
alatti épület statikai szakvéleménye alapján szükségesnek 
mondta ki a lakóház karbantartásának megoldását.

A belső hibaelhárítás megoldása a lakók feladata, szám
laadási kötelezettség mellett.

Aszód Város Képviselőtestülete 1992. július 28-án tar
totta meg soron következő ülését.

A Képviselőtestület a GAMESZ működésének kibőví
tését lakóházkezelési feladatokkal, szemétszállítási, elhe
lyezési feladatokkal szükségesnek mondta ki 1992. au
gusztus 1-vel. A feladatok átvételéhez 500 ezer forintot 
biztosít —  utólagos elszámolással —  a feladatok ellátásá

ig-
Az átvett feladatok bevételeit-kiadásait elkülönített 

könyveléssel kell végezni.

A Képviselőtestület a megnövekedett feladatok ellátása 
miatt átlagosan 2.000 Ft átlagbér rendezést mond ki.

Második napirendi pontként tárgyalta a testület a 2. sz. 
Óvoda vezetői megbízatásának ügyét.

A Képviselőtestület ez ügyben hozott előző határozatát 
visszavonja. Elbírálta a testület a pályázatra beérkezett 4 
pályamunkát. A Képviselőtestület egyhangú szavazása 
alapján a 2. sz. Óvoda vezetésére 5 éves időtartamra Ko
vács Dezsőnét nevezi ki.

A Képviselőtestület a IL. törvény alapján megválasztot
ta a Földosztó Bizottság tagjait.

A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. út 24 sz. alatti 
meghirdetett üzlethelyiségre beérkezett két pályázó miatt 
versenytárgyalás meghirdetését mondta ki.

Ötödik napirendi pontként tárgyalásra került az Aszód, 
Kossuth L. út 26 sz. alatti kőmozi működtető vagyon ügye. 
A Képviselőtestület a kőmozi működtető ingóságaira igé
nyét fenntartja. A bérlemény pályázat útján történő meg
hirdetését szükségesnek mondta ki.

A Testület a VAS-SZER Kft. részére az Aszód, Pesti 
úton lévő önkormányzati tulajdonú területből 400 m2 
nagyságú közterületet bérbead.

A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. út 1. sz. alatti 
üzlethelyiség ügyében hozott korábbi határozatát vissza
vonja. Az üzletet a TUVÉT BT. részére 5 éves időtartamra 
bérbeadja kétszeres bérleti díj megfizetésével.

A Képviselőtestület a kommunális adó elleni két felleb
bezést megvitatta. A kérelmezők részére 500-500 forintos 
részletfizetést engedélyezett.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
Aszód, Kossuth L. út 40-44. sz. alatti OTP RT. által 
finanszírozott lakásokból 1 db 60 m -es lakást megvásárol 
a francia szaktanárok elhelyezésére.

A Képviselőtestület megerősítette a védőnői körzetha
tárokat. Kimondta, hogy a 2. sz. körzethez tartozó Do- 
monyvölgy ellátásáról 1992. szeptember 1-től Domony 
község Önkormányzata gondoskodjon.

Laukó Józsefné

P Á L Y Á Z A T
ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázattal meghirdeti 
az ASZÓD KO SSUTH  L. út 26. sz.

alatti 240 m2 alapterületű 
- jelenleg üresen álló -  épületet, 

mozi vagy ehhez kapcsolódó 
kulturális szolgáltatás céljára.

A pályázat leadásának határideje: 
1992. aug. 30.

helye: P olgárm esteri H ivatal 

Aszód, Szabadság tér 9.
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Képviselői portré
Kérem mutatkozzon be! 
Nevem Kustra László, 

1947. okt. 19-én születtem 
Hévízgyörkön. Elődeim is 
itt a Galga völgyében éltek, 
ezért Aszódon a körzet 
központjában otthon érzem 
magam. 1974-ben házas
ságkötésünk után teleped
tünk le Aszódon és egy ker
tes családi ház építésével, 
melybe 1984-ben költöz

tünk véglegesítettük ezt a szándékunkat. Iskolai végzettsé
gem: kertész üzemmérnök és műszaki tanár. Legfőképp pe
dagógus munkakörben dolgoztam és hasznos időtöltésem, 
(hobbi, fizetés kiegészítés) a kertészkedés, gyü
mölcstermesztés. Jelenleg Pomáz központtal a Gyermek és 
Ifjúságvédő Intézetnél, hivatásos pártfogóként dolgozom és 
Gödöllő a körzetem. Feleségem Soltész Ilona szintén peda
gógus, aki jelenleg a Pest megyei Levéltár aszódi fiókjánál 
„levéltáros” beosztásban dolgozik. Ő nem e vidéki, hanem 
Szabolcs megyéből a Tisza partjáról származik, Balsáról. Két 
gyermekem van, egy nagy gimnazista lányom és egy óvodás 
fiam.

Ön tagja a Művelődési Bizottságnak, mik azok a problé
mák, amelyek foglalkoztatják Önöket?

Iskoláink és egyéb e bizottsághoz tartozó intézményeink 
működésében, nagyon sokszor tapasztalható a sablonosság, 
egysíkúság, bátortalanság, aminek kialakulása, előzménye 
mindenki előtt ismert. A gazdag, színes, változatos progra
mokhoz sok pénz kellene ezt tudjuk, de szinte mindegyikhez 
nélkülözhetetlen az emberi leleményesség, rugalmasság és a 
tenniakarás, ami sokszor nagymértékben pótolja a pénzhiányt 
is. Több intézményünk élén vezetőváltás várható nyugdíja
zás, betegség miatt, szeretnénk ha rátermett, hozzáértő, lelki- 
ismeretes embert sikerülne választani minden helyre, hogy a 
többség és a jövő elvárásainak is megfeleljen.

Intézményeink és külön külön is az ott dolgozók bekapcso
lódása a város életébe lassan de fokozatosan mind többirányú 
és nagyon hasznos folyamat. A demokrácia nyújtotta lehető
ségek és a kiteljesedés kezelésében való tapasz
talatlanságunkból fakadóan ezt a lendületet nem használjuk 
ki és sokszor szétszórtak, szervezetlenek és határozatlanok 
vagyunk. Nagyon bízom benne, hogy rövidesen beletanu
lunk, begyakoroljuk, önmagunk egyéni és a város életének 
közös szervezését és még szelektálni is tudunk. A Művelődési 
Bizottság is szeretne hozzájárulni, hogy a város megtalálja 
helyét, szerepét, felismerje feladatait abban a földrajzi körzet
ben ahol fekszik, támaszkodva múltjára, hagyományaira.

A Településfejlesztési Bizottságnak is tagja. Kérem tájékoz
tassa az Aszódi Tükör olvasóit gondjaikról!

Úgy érzem mint képviselő, a két legnehezebb, legnagyobb 
horderejű kérdéseket tárgyaló bizottságba kerültem. Képvise
lőtársaim is hasonló problémákról tájékoztatnak más terüle
tekről, így most nincs módomban, hogy súlyozzam feladata
ink fontosságát. A Településfejlesztési Bizottság szerteágazó 
témaköreiből néhányat hadd említsek: az új lakáskoncepció, 
aminek lényege az Önkormányzat tulajdonába került állami 
lakások privatizálása, hogy mindenki taljdonos lehessen. A 
saját tualjdonú lakást és környezetét teljesen másképp kezeli 
a benne lakó.

Természetesen figyelembe véve a számtalan emberi, anya

gi tényezőt, a törvényességet és szem előtt tartva a város 
arculatát, fejlődését, gyarapodását. A közeljövő megoldandó 
feladata lesz a volt orosz laktanya épületeinek okos, célszerű 
hasznosítása, amit meg kell, hogy előzzön a magyar építési 
szabványnak megfelelő átalakítás. Szűkös anyagi lehetősége
inkből a nélkülözhetetlen beruházások, javítások (járda, út, 
csatorna, villanyhálózat-bővítés stb.) mellett Aszód város 
főutcájának szebbé tételére is szeretnénk felhasználni, a több
ség hasznára, örömére.

A Településfejlesztési Bizottság és külön kiemelve a veze
tőjét Sztán István 1992. aug. 20-21-22-én a Képviselőtestü
lettel és az Ónkormányzat dolgozóival szeretne egy mindeki 
számára emlékezetes „Szent István nap” -i ünnepségsoroza
tot szervezni Aszód város és a környező községek lakossága 
részére, hogy újraélesszük ezt a szép nyári ünnepünket, fel
elevenítsük az ünnephez kapcsolódó hagyományainkat. Em
beri kapcsolatteremtés Aszód lakossága és a vonzáskörzeté
hez tartozó községek lakossága között. (Természetesen az 
ünnepség önfinanszírozó lenne a szponzorok adományai út
ján.)

Hogyan Ítéli meg a rendszerváltás aszódi folyamatát?
Mint a legtöbb ember hol túl gyorsnak és követhetetlennek 

és hol lassúnak, tehetetlennek, életképtelennek látom. A de
mokrácia nyíltsága, szabadsága mellett van néhány nagyon 
fontos és kényszerítő körülmény, hogy nálunk volt egy spe
ciális előzménye, ami nagymértékben meghatározó és a min
dennapok élő valósága, valamint az emberi igényből, egész
séges türelmetlenségből fakadó fejlődés. Nem tévesztendő 
össze az egészséges türelmetlenség, a sok embernél tapasz
talható erőszakos követelőzéssel. A maga területén ötletek
kel, fantáziával teli (hisz szabad, zöld az út) pontos, okos. 
Lelkiismeretes munkavégzésben legyen először mindenki tü
relmetlen és csak utánna jöhet a jogok követelése, A képmu
tatóknak, köpönyegforgatóknak az átmeneti időben lehet 
ugyan ilyen vagy olyan időszakos sikere, de akikről kiderül, 
az idők folyamán, hogy visszaélt az emberi tisztességgel 
többszörösen és módszeresen annak úgy érzem nincs helye a 
demokrácia vonatán és csak gyalog bandukolhat (kiközösítve, 
megszégyenülve) az előttünk lévő példák alapján, az ember
arcú társadalom mind gyorsulóbb fejlődése után. Ebből fakad, 
hogy beszélni lehet sokmindent, de munkájával, életvitelével, 
cselekedeteivel mindenki folyamatosan vizsgázik embertár
sai előtt. Az igaz, sokirányúan képzett, tenniakaró, lelkiisme
retes ember a jövő embertípusa az átlagembernél. Ez az 
elvárás talán túlzás, de nem külső kényszer szüleménye, 
hanem az embereknek egymástól természetes követelménye, 
az egymástól való függőség miatt, ami biztosítja, hogy minél 
több ember próbáljon (igyekezzen) megfelelni ennek az elvá
rásnak.

Ön is tagja volt az Obernburgba utazó képviselőknek. 
Milyen tapasztalatokkal tért haza?

Igazolódott sok területen a már korábban kialakult néze
tem. Az emberek egyéni érdekeinek az összessége működteti, 
mozgatja a kisebb vagy nagyobb közösséget. Az érdekek 
megvalósulása teszi életképessé a közösséget és aktívvá, 
megelégedetté az egyént. A polgári demokráciákban ezt a 
hatalmas mozgató és alkotóerőt már évtizedekkel korábban 
felismerték és ezért járnak előttünk. Mint ember a nyugat-eu
rópai országok állampolgára, közöttük járva megállapíthat
tuk, egyik sem külömb a magyarnál leleményességben, értel
mében, tenniakarásban, legfeljebb kevesebb megaláztatást 
kellet megélnie, elviselnie, ezért nyíltabbak és őszintébbek.

Egy-egy ország több hangsúlyt helyezett az önbecsülésre 
polgárai nevelésénél, ezért magabiztosabbak.

Az emberek véleményének különbözősége náluk termé-
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szetes mindaddig, amíg más emberek lét vagy életbiztonsága 
ellen nem irányul.

Szinte az élet minden területére jellemző a szervezettség, 
takarékosság, és céltudatosság, nagymértékben figyelembe 
véve az embert és annak az igényét, de nagyon jól ismerik az 
emberi jellem gyöngcségeit is és talán azért is tudják olyan 
jól kezelni.

A városban minden szellemi, térbeli, tevékenységbeli terü
letnek van gazdája (egyén vagy közösség) amihez érdekei 
fűződnek. Hagyományai útján érzelmileg is kötődik hozzá, 
ezáltal annak megbecsülése vagy mások által való megbe- 
csültetése egyértelmű. Tisztességes, hasznos, érdekes fenn
tartása, üzemeltetése természetes, hisz csak így életképes.

Tudom, hogy szivén viseli a Berek sorsát. Foglalkozik a 
Képviselőtestület az erdő jövőjével?

A Berek Aszód tüdeje, az emberek kikapcsolódási, felüdü
lési, szórakozási terepe lehet. A vársoba mélyen benyúlva, 
egyedi, változatos terepviszonya többirányú funkciót, hasz
nosítást tesz lehetővé. A Képviselőtestület külön nem, de a 
Településfejlesztési Bizottság és a Városszépítő Egyesület 
javaslatára reméljük elmozdul a holtpontról a Berek haszno
sításának az ügye. A korábban leírtakból fakadóan, a cél adott, 
már csak ember vagy emberek kellenek akiknak valamilyen 
egyéni érdekük fűződik, illetve fűződhet a felsorolt feladatok
hoz és a megvalósulás szinte biztos. A Berek szerintem az 
egyik terepe Aszódon a vállalkozási lehetőségeknek, de sem
mi esetre sem a szemétlerakók vállalkozásaié a jövő. Nem 
tagadjuk, hogy kivitelezhető, használható ötleteket is várunk 
a lakosságtól a Berek sorsát illetően.

Ön a Kisgazdák aszódi szervezetének alapító tagja. Milyen 
tevékenységi kört ölel fe l a munkálkodásuk? Tervek, akadá
lyok,...

Aszódon a Kisgazdapárt legnagyobb pártlétszáma ellenére 
ugyanabban a gyermekbetegségben szenved mint az országos 
FKGP. Sajátos belső problémáin kívül az emberek problémá
ival is sokkal többet foglalkozhatna, reméljük idővel (rövide
sen) felnő e feladatokhoz. A tagság szükségét érzi az együvé 
tartozásnak, elképzeléseink közös megvitatásának, a közös 
célok mint a földprivatizáció lehetőleg igazságos lebonyolí
tásának az egyén nézetétől függetlenül. A jól szervezett ma
gán vagy szövetkezeti gazdálkodás beindításának, a kereske
delem sokirányú fejlesztésének, a vállalkozók támogatásának 
az ügye szinte minden gyűlésünk központi témája, az Önkor
mányzat munkájának elemzésével együtt, mert jelenleg az 
állapítható meg, hogy' Aszódon a Kisgazdapárt tagsága a 
legaktívabb a közügyek iránti érdeklődésben és ha szükséges 
az intézésében lásd: (Egyeztető Fórum).

Sokszor felüti fejét viszont az egymás iránti bizalmatlan
ság, elégedetlenség, a túl arrogáns hangvétel a másvélemé- 
nyűekkel szemben, ami egy-egy személyre lebontva megért
hető, de a közösség számára nem követhető. Többször meg
kérdezték már tőlem, hogy én milyen párt tagja vagyok. 
Azoknak is elmondtam ezirányú meggyőződésem, hogy én 
elsősorban és legfőképpen demokrácia párti vagyok. 
Amennyiben a demokráciát képletesen egy tortához hasonlít
juk, úgy minden párt olyan nagy tortaszelet, amilyen népszerű 
a politikája, reális, az emberekhez közelálló, érthető az esz
méje. Ilyen megközelítésben szívesen vállaltam és vállalom 
a jövőben is az ehhez a réteghez, csoporthoz tartozó becsü
letes a múltját vállaló gazdálkodó, vállalkozó és az eszmével 
szimpatizáló minden magyar állampolgár képviseletét a Kis
gazdapárt útján is. A több és külön is erős párt a biztosítéka 
annak, hogy mind szélesebb rétegek vannak képviselve egy 
település vagy az ország vezetésében. A súlyos erkölcsi, 
anyagi visszaélések elkerülésének, kiküszöbölésének egyet

len lehetséges útja, amit a történelem sajnos már mindkét 
oldalról és többszörösen igazolt. Terveink közé tartozik, hogy 
elfogadtassuk pártunk nem egy személyhez kötődik, tartozik 
csupán. A kisgazda elnevezés nem azonos a kisparcellás 
paraszttal, aki tudatlan, durva, nyomorog és igénytelen.

A mi nézetünk szerint, élő példák milliói vannak a modem 
technikát alkalmazó, okosan gazdálkodó, igényes mezőgaz
dasági vállalkozóknak egész Nyugat-Európában, kiegészülve 
számtalan e területhez szervesen kapcsolódó egyéb tevékeny
ségi kör polgáraival, mint a falusi turizmus, kereskedelem, 
mezőgazdasági feldolgozóipar stb.

Akadály sok van, amelyek általában leküzdhetők, a legna
gyobb viszont az emberek szemléletében, előítéleteiben, ill. 
annak nagyon lassú változásában van. Sajnos ez mindaddig 
tart amíg nem merjük vállalni önmagunkat őszintén, becsü
lettel, nyíltan más emberek előtt is, hisz ha az biztos, stabil 
erkölcsi alapokon nyugszik, akkor soha nem irányul más 
becsületes emberek ellen és ezáltal nem kell semmit takargat
ni, bújtatni mások elől.

Milyennek tartja az Aszódi Tükör újságot?
Már több éve előfizető vagyok. Úgy tapasztalom egyre 

színvonalasabb és ezzel nemcsak a magam hanem mások 
véleményéi is tolmácsolhatom, mert mind teljesebben betölti 
azt a szerepet amit elvárunk tőle. Igazságosan, reálisan tájé
koztat, tudósít Aszódról, formálja és nem deformálja az em
berek nézetét, szemléletét. Informál a városban várható prog
ramokról és a megtörtént eseményekről. Közli a Képviselő
testület munkáját, határozatait, elképzeléseit, ezáltal egy 
kontrolnak is aláveti. Hirdetéseivel segíti az embereket a 
vállalkozókat.

Egy-egy cikk ellenvéleményének is helyet biztosít és ké
rem, hogy a mások által szóban vagy írásban elmondott 
kritikát a lapról továbbra is vegyék figyelembe, mert a fejlő
désnek ez az egyik záloga. A jövőt így biztosítjuk a közvéle
mény és az Önök jó együttműködésére.

Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm, hogy véleményemnek helyet biztosítottak a 

Tükörben.
A.T.

T elep ü lésfejlesztési B izottság javaslata

Lakáskoncepció I.
1992. (VI. 2.) ÖR. I. sz. melléklete
Az Ö nkorm ányzat m egkezdte a lakáskoncep

ció kidolgozását. Első lépésként az értékesíthető 
lakások jegyzékét állította össze, amely jelenleg 
még csupán tervezet.

Elidegeníthető lakások jegyzéke:
Benedek u. 2., Benedek u. 5., Deák F. u. 5., 

Kossuth L. u. 10., Kossuth L. u. 12., Kossuth L. u. 
78/c., Kossuth L. u. 80 /1 /2 ., Kossuth L. u. 93., 
A dy E. u. l.,C siky  Imre u. 2., Pesti u. 6., Petőfi u. 
17., Rákóczi u. 12., Falujárók u. 5 /5 ., 5 /7 ., 5/12., 
5 /13., 5 /22., 5/23.

A lakáskoncepció teljes körű ismertetését a kö
vetkező számokban adjuk közre.
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A Művelődési Ház programjai

A M űvelődési Ház 

nyitvatartása

hétköznap 9 — 18 óráig

Szom bat, vasárnap: 

rendezvény esetén

Szám ítástechnikai Tanfolyam

számítógépkezelői és szövegszerkesztői alapismeretek 
Tanfolyami díj: kb. 4.500,— Ft/30 óra 

A tanfolyam helye: Petőfi S. Gimnázium, ahol rögtön 
számítógépek mellett sajátíthatják el a tanulók az ismere
teket.
A tanfolyamra jelentkezni 14 éves kortól lehet!
A tanfolyam szeptember közepén 10 fős csoporttal indul. 
Folyamatos jelentkezéseket várunk.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a Művelődési Házban. 
A tanfolyam sikeres befejezéséről igazolás adható!

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

Szakm unkásvizsgára felkészítő tanfo

lyam kőm űves, festő, ács-állványozó  

szakm ában

Jelentkezési feltételek: betöltött 20. életév, 8 á lt iskolai 
végzettség, 4 év szakmai gyakorlat igazolása, érettségi
vel rendelkezők esetében 2 év.
A felkészítő tanfolyam tananyaga: szakmai ismeret, 
anyagismeret, szakrajz, matematikai (szakszámtan), fizi
ka, történelem.
A hallgatók a tanulmányi év végén osztályvizsgát tesz
nek. Sikeres osztály vizsga esetén lehet szakmunkás vizs
gára jelentkezni!
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. 
Irányár: 10.000 Ft

A M űvelődési Ház földszintjén  

m űködő TO TÓ -LO TTÓ  iroda 

nyitvatartási rendje

Hétfő: 9 — 14 óra
Kedd: 9 — 17 óra
Szerda: 9 — 18 óra
Csütörtök: 9 — 17 óra
Péntek: 820 — 1530 óra
Ebédszünet: 12 — 1230 óra

Jelentkezéseket várunk a szeptem berben  

induló nyelvtanfolyam okra:
Ném et kezdő:

2.500 Ft/40óra/fő
Indul: 15 fő jelentkezése esetén 

Ném et középhaladó:
3.000 Ft/40óra/fő
Indul: 10 fő jelentkezése után 

Angol kezdő:
2.500 Ft/40óra/fő

Indul: 15 fő jelentkezése után 
Angol középhaladó

3.000 Ft/40óra/fő
Indul: 10 fő jelentkezése után 

A tanfolyamokra a Művelődési Házban lehet jelentkezni 
személyesen vagy telefonon (Aszód 9).

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Szakm unkásképesítést nyújtó 

tanfolyam ok

Már most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptemberben 
induló szakmunkásképző tanfolyamokra:

ABC áruházi eladó:
-  1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség (élelmiszer, ruházati, ipar

cikk)
-  15. betöltött életév!
-  Irányár: 20.000 Ft (tandíj + vizsgadíj -  tananyag) 

Szakács szakm unkásképző
-  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 

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

K isteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 á lt isk. vég

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

K özépteljesítm ényű 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 lehet 
személyesen vagy telefonon (Aszód 9).
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A nagy balhé: Aida
A kinek nem 

áll m ódjában 
az ókori 
Egyiptom  
ránk m aradt 
m esés em léke
it eredetiben, 
Afrikában 
m egcsodálni, 
annak jóval 
kevesebb pén
zért, de az át
lagpolgár szá
m ara még 
m indig  borsos 
áron, lehetősé
ge lett volna 
egy kis illúzió
ban ringatni 
m agát július 3- 
á n e s  4-én a bu

dapesti N épstadionban.
M em phisz és Théba környékén végzett ásatásokat az 

1860-as évek végén egy francia régész a történelem  
közelsége és a feltáruló kincsek ihlették, hogy költői 
m esét írjon az etióp királylány és a dicsőséges egyiptom i 
hadvezér boldogtalan szerelméről. A több író kezén 
form álódott librettó m egragadta a kor zeneszerző-géni
uszát, G iuseppe V erdit, aki A ntonio G hislanzoninak 
osztotta az opera végleges szövegkönyvének elkészíté
sét, m aga pedig röpke négy hónap alatt m egkom ponál
ta a z t;
csúcsa ]
soha nem  látott, káprázatos pom pával m utattak  be a 
kairói operaházban.

Napjainkban, pontosabban a 80-as évek végén 
k olasznak is tám adt egy ötlete. Giuseppi

kés
masi e Ra 

észítálfa ki, hogy
us állatokkal, í

ötlete. G iuser
karm ester és producer azt 
gigantikus operashow t valódi egzotikus "i 
m éter m agas szfinx-szel (mely a Gizai piram isokat őrző 
és sajnos egyre inkább az enyészet m artalékává váló 
szobor hasonm ása), s ennél is m agasabb piramisokkal.

„E hatalm as látványosság 1988 óta járja a világot." — 
imigyen a beharangozás. M egfordultak m ár Am eriká
ban, A usztráliában és Hong-Kongban. Európában első 
állom ásuk M agyarország. Eddig kb. egymillió néző lát
ta ezt az előadást. Budapesten kétszer ötvenezernek lett 
volna alkalm a (500—8.000 Ft-os helyáron) beférni a 
N épstadionba.

Ezzel szem ben a férőhelyeknek csak kb. 3 / 4-e kelt el, 
s a m agam  részéről az t m ondom , igazuk volt azoknak, 
akik nem  dőltek be a frázispuffogtató invitálásoknak. 
Előszöris: nem  volt teljes a díszlet, másodszor: az egy 
szem — közel sem 25 m m agas p iram is— festett vászon 
volt, m elyen átlátszott a m ögötte lévő TOTO-LOTTÓ 
reklámfelirat) csak egy fekete lepel kellett volna, hogy 
ne legyen ilyen ülúziórom boló). Az egzotikus állatokat 
két anakonaa (Óriáskígyó) képviselte, m elyeket két ros
kadozó statiszta cipelt ki-be (kétszer) a színpadra,
am ely viszont olyan hatalm as volt, hogy szegény éne
kesek nem  tudtak  m it kezdeni m agukkal. Begyaiogol- 
tak középre, m egálltak, énekeltek (m int egy oratórium 
ban), aztán kigyalogoltak. A színpad egyébként csak
olykor telt meg a statisztákkal (akiknek a szám a távol 
állt a beharangozott i .500-tól), ilyenkor valóban lenyű
göző látványt nyújtott. Ellenben, am ikor egy-két énekes
volt csak a színen, kim ondottan furcsa hiányérzete volt 
az embernek.

És ez m ind semmi! Bár ennyi is un tig  elég lett volna, 
hogy becsapva érzze m agát az em berfia — főleg annyi

pénzért! (A m agam  részéről úgy érzem, az Illésék bú
csúkoncertjén ugyanitt, a N épstadionban előadott Ist
ván, a király látványosságban nem  m últa alul, színészi 
teljesítményben pedig kenterbe verte az A ida-produk- 
ciot.).Szóval ez m ind semmi. A július 3-i nézőket még a 
technika és az időjárás ördöge is kegyeiben részesítette. 
(A 4-ikieknek meg nem  is a szupersztár Katia Ricchia- 
relli énekelte a címszerepet, m ivel sokkolta 3-a!) 3-án 
tizenöt perc után  a vadiúj francia hangosító berendezés 
hibájára hivatkozva érzékeny búcsút vettek a közönség
től, mely vélem ényét hangos fújiogással és füttykoncert
tel nyilvánította ki. A naivabbak — én is — úgy döntöt-[ nyilvánította ki. A naivabbak — én is — úgy döntöt
tek, hogy a felajánlott vasárnapi pótelőadást választják 
a jegy arának visszakérése helyett. Elég rizikós döntésese helyett, hleg rizikós döntés 

>gia esőt jósolt. És m ost bejött 
odött a m ásodik rész, megnyíl-

volt, m ert a Meteorolój
nekik! Alighogy elkezdődött a m ásodik rész, megnyi. 
tak az ég csatornái. Futott, ki m erre látott. Az e la d á s t  
pedig a színpad balesetveszélyességére hivatkozva az 
eső elállta u tán  sem folytatták.

M it mondjak? M ár nem  is sajnáltam! Nekem  már 
ennyi is elég volt ahhoz, hogy rájöjjek: palira vettek.

Mellesleg úgy vélem, ha ennek a botránynak híre 
m egy — m árpedig a rosszhír kozm ikus sebességgel 
terjed —, akkor az európai prem ier egyben a „szuper- 
produkció" búcsúelóadasa is volt.

Ferenczi A.

Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban induló tanfolyamok, 

szakkörök

2170 A szód, Szabadság tér , Tel.: 83
Gyors- és gépíró tanfolyam
(titkárnői alapismereteklcel)

Tanfolyam ideje: 8 hónap, díja: 10.000 Ft

Gazdálkodj okosan
(háztartás, házvezetési tanfolyam) 

Tanfolyam ideje: 3 hónap, díja: 2.000 Ft

Vállalkozunk? Vállalkozunk!
(tanrolyam kezdő és haladó vállalkozóknak) 
Tanfolyam ideje: 3 hónap, díja: 3-5.000 Ft 

Egészségünkért!
(életmód, táplálkozás stb...)

Tanfolyam ideje: 2 hónap, díja: 800 Ft

Tánc- és illemtan tanfolyam:
Tanfolyam ideje: 40 óra, díja: 600 Ft

Angol- német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő 
tanfolyam

Tanfolyam ideje: 40 óra, díja: 2.600 Ft

Képzőművészeti szakkör 6 -18  éveseknek
szakkördíj: 400 Ft/hó 

Jazzbalett-modern tánc 6  éves kortól 
szakkördíj: 500 Ft/hó 

Színjátszókor 14 éves kortól
szakkördíj: 50 Ft/hó

Jelentkezés, felvilágosítás 
a Helyőrségi Klubban kérhető



ASZÓDI

Álandi nyár

Nagy lelkesedéssel készültünk ezen a nyáron is egy tízna
pos finnországi útra, ahová a Mariehamn-i Gyülekezet hívta 
meg aszódi testvérgyülekezetét.

Bár évek óta tárgyalunk arról, hogy jólenne, ha ez a városok 
kapcsolata is lenne, az ügy valahol a tárgyalások szintjén 
marad: hol azért, mert a várossá avatás ünnepségére felaján
lott segítségemet senki nem kérte ezen kapcsolat létrehozásá
ban, hol azért, mert a másfél esztendővel később érkezett 
felkérést megzavarta az egyház és a képviselőtestület nem 
éppen rózsás viszonya a privatizációt illetően, s én nem 
vállaltam a kapcsolat teremtő szerepét, mivel még magyarul 
sem tudtam volna tolmácsolni a számomra érthetetlen vi
szonyt, hát még német, angol, vagy svéd nyelven... egy olyan 
országban, ahol az adóba levont összeg az egyház fenntartá
sát, támogatását is jelenti, s ez igazán nem okoz gondot egy 
olyan államban, ahol a lakosság 98%-a evangélikus. Azt 
gondolom, ezt még a lengyelek tudnák könnyen megvalósí
tani, mert náluk ugyanilyen a katolikusok aránya. Szóval 
végül is azt gondolom, szép tíz napot töltöttünk együtt mi 
51-en, akik 1992. június 14-23-ig bejártuk busszal Európa 
egyik részét. Aszód (Magyarország)— Berlin (Németország) 
— Sasnitz— Trelleborg hajóval, — Stockholm (Svédország), 
ahol megnéztük a Vasa-múzeumot — Kappelskár — Marie- 
hamn (Finnország), Áland.

Nekem különösen is várvavárt esemény volt a partraszállás, 
hiszen egy éve ott tanuló kislányomat ölelhettem magamhoz, 
aki élvezte az ilandiak vendégszeretetét, s a családi gondos
kodáson kívül a társadalom gondoskodását is: náluk ugyanis 
minden tizenkét éven aluli gyerek ingyen kapja tankönyveit 
és iskolai kétszeri étkezését. Költségeit a lemlandi Képvise
lőtestület térítette az iskolának, mint bármely más lemlandi 
diáknak. így hát még nagyobb izgalommal várom az osztály
társak jövő évi tavaszi szünetre ígért látogatását, s megpróbá
lok valamit visszaadni az eltöltött egy esztendőért.

De nézzük az eseményeket: a három és fél napos program 
között buszkirándulásokat közös Istentiszteleteket, közös ha
jókirándulást jelentett, s a Szent-Iván napi események közös 
táncot, éneklést is. Nagy örömömre szolgált, hogy a csoport
ban 23 fiatal volt, akik reménységem szerint biztos alapjai 
lehetnének a kapcsolat továbbfejlesztésének.

Minden kapcsolat annyit ér, amennyit a másik számára 
használni tud. Hogy nekünk mit jelentett ez a látogatás, arról 
bárkit megkérdezhetnek az 51 főből, de hogy nekik mit jelen
tett, azt ellágyuló szívvel nyugtáztuk, mert ők szerettek volna 
valamit visszaadni egy olyan egyház, olyan ország gyerme
keinek, akik a romló gazdasági viszonyok mellett is befogad
ják a menekülteket és önzetlenül gondoskodnak róluk.

Az egyik közös Istentiszteletünkön a város egyik vezetője 
is ott volt, és reményét fejezte ki annak, hogy a város is lép 
majd a város irányába a már meglévő és jól működő egyházi 
kapcsolatokon keresztül, teszi ezt azért is, mert ők a múlt évi 
csoporttal a város Rendelő Intézete és a hatvani Kórház 
számára százezer forintot meghaladó ruhaneműt küldtek, s a 
bölcsődének és a gyermekrendelőnek játékokat, amiket azóta 
is örömmel használnak a gyerekek.

A hazafelé vezető út Svédország — Dánia (egy napos 
barangolás Koppenhágában) — Németország (Stuttgart- 
München 1-1 nap) Ausztrián át vezetett haza, ahol a hozzá
tartozók éjszakájukat nem kímélve hajnal háromkor ölelhet
ték magukhoz a hazaérkezőket.

Aszód, 1992. július 23.
Fischlné Dr. Horváth Anna 

ev. egyházköz. felügyelője

REJTVÉNY
GYEREKEKNEK

A JÚLIUSI REJTVÉNY NYERTESEI:
I N.agy Éva Aszód, Falujárók u. 5/23.

U. Hévíz András Gödöllő, Stromfeld sétány 6/a.
III. Bacsa Andrea Aszód, Falujárók u. 5/21.

A nyertesek nyereményüket a Művelődési Házban 
vehetik át.

AUGUSZTUSI REJTVÉNY

Kedves Gyerekek!
E havi rejtvényünkban 4 különböző kérdéscsoportban 3-3 

kérdésre kell válaszolnotok. Beküldendő: a kérdésekre adott 
válaszok.

I. kérdéscsoport (filmművészet)
1. Melyik Verne-film alapja egy nagy utazás?
2. A spenótevő rajzfilmfigura neve?
3. Nevezzétek meg Walt Disney három híres rajzfigurá

ját!
II. kérdéscsoport (közlekedés)
1. A jelzőlámpa sárgája után milyen szín következik?
2. Milyen színűek a KRESZ-ben a tiltótáblák?
3. Magyarországon hány éves kortól lehet autóvezetésre

jogosítványt szerezni?
III. kérdéscsoport (sport)
1. Téli vagy nyári sportág a biatlon?
2. Hány szeren versenyeznek a férfi tornászok?
3. Mit neveznek a nyári sportok királynőjének?
IV. kérdéscsoport (színek)
1. Melyek az alapszínek?
2. Milyen színt ad a kék-sárga festék keveréke?
3. Sorold fel a szivárvány színeit!

A megfejtéseket legkésőbb augusztus 25-ig kérjük a Műve
lődési Házba eljuttatni. Csak a határidőre beérkezett megfej
téseket tudjuk figyelembe venni a sorsolásnál.
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Szakközép- 
iskolánk múltja 

és jelene
Most a jelenről

írásom első részéből bizonyára láthatóvá és érzékelhetővé 
vált, hogy az elmúlt 27 év nem volt küzdelmektől mentes. 
Inkább az jellemezte, hogy az intézmény mindig megpróbált 
alkalmazkodni a pillanatnyi kihívásokhoz, mert szeretett vol
na valóban jól hasznostíható ismereteket nyújtani a tanulók
nak. Nyilvánvaló, hogy nem tudta pótolni a jól működő 
technikumi képzést, amit sajnos időközben teljesen megszün
tettek, és nehéz volt átvészelni azt a hibás — egyértelműen 
politikai — döntést, hogy a szakközépiskola feladata az emelt 
szintű szakmunkásképzés legyen. Ezen szerencsére már túl 
vagyunk, és e pillanatban szerencsésnek látszó profillal mű
ködik ez az iskolatípus intézményünkben.

Gondjaink természetesen vannak. A mi szakközépiskolai 
profilunk olyan, hogy kevesen jelentkeznek belőle felsőfokú 
továbbtanulásra. A tanulók jelentős részét noszogatni kell, 
néha kemény eszközökkel is — buktatás, eltanácsolás — 
tudomásukra kell hoznunk, hogy az ő legfőbb feladatuk a 
tanulás, hogy minél jobban elsajátítsák a szakma alapjait, és 
emellett természetesen emberebb ember váljék belőlük,mink 
fia csak szakmunkásképző" iskolába járnának. A valamivel 
válogatottabb társaság és az igényesebb környezet a négy év 
alatt nagyon sokat számít.

A gondok mellett azért olyan dolgok is történnek, aminek 
örülni lehet, és kell is. Majd másfél évtizedre visszamenőleg 
szinte évenként eljutottak tanulóink az országos szakmai ver
seny — OSZTV — országos elődöntőjébe vagy döntőjébe. 
Különösen kedves meglepetést szerzett az idei tanév: öt tanu
lónk jutott el szakmában az országos elődöntőbe. (György 
Norbert, Gulyás Gábor autószerelő; Sőregi László, Varga 
László elektroműszerész; Őszi Zoltán mechanikai műsze
rész). Ez a verseny során a 3. forduló volt — házi verseny; 
országos selejtező; országos elődöntő —, ahol a szakmacso
porton belül a különböző szakma képviselői együtt verse
nyeztek. Őszi Zoltán szakmacsoportjában bejutott az orszá
gos döntőbe, és ott 60 (!) tanuló közül a 7. helyezést szerezte 
meg. A verseny iskolánknak dicsőséget, Őszi Zoltánnak szak
mai elméletből és gyakorlatból jeles érettségi osztályzatot és 
felvételi vizsga nélküli felvételt jelentett a szakmacsoportba 
tartozó bármely egyetemre vagy főiskolára.

Meg kell mondani, hogy sok kritika ér bennünket éppen a 
szakközépiskola színvonalát illetően. Bizonyára ezeknek a 
kritikáknak egy jó része megszívlelendő. Ostobaság lenne 
nem figyelni rájuk. De megnyugtatók számunkra tanulóink 
versenyeredményei, amelyek azt is tükrözik, hogy aki tanulni 
jött hozzánk és akar is tanulni, elsajátíthatja a szükséges 
ismereteket.

És még valamit egy helyi kezdeményezésről. Két év múlva 
végeznek nálunk az eslő technikusok a gépgyártástechnoló- 
gusi szakon. Nagyon fontos számukra a megmérettetés. Vi
szont szakmai versenyt csak a 4., illetve 5. évfolyamnak 
szerveznek az ágazati irányító szervek. Iskolánk kezdemé
nyezésére — és megrendezésében — ebben az évben hat 
iskola részvételével — Liska József Erősáramú Szakközépis
kola és Kollégium, Jászberény; Gép- és Műszeripari Szakkö
zépiskola, Eger; Vak Bottyán János Ipari Szakközépsikola, 
Gyöngyös; Ipari Szakközépiskola, Vác; Ipari Szakközépisko

la, Újpest és Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö
zépiskola, Aszód — májusban szakmai verseny zajlott a 
harmadik osztályos gépgyártástechnológusok részére. A ver
senyben iskolánként 5 fő vett részt, műszaki rajz, technoló
gia-anyagismeret, gépészeti ismeretek-mechanika és szakmai 
gyakorlat terén mérték össze az erejüket, első helyezett 
Schönvald Csaba újpesit tanuló lett, a második, harmadik, 
negyedik és ötödik helyen Bán Zoltán, Kiss Tamás, Vizovicz- 
ki Csaba és Dián Mihály osztozott. Mind a négyen iskolánk 
tanulói. A versenynek jó visszhangja van, a résztvevő iskolák 
is elismeréssel szóltak a megrendezésről.

Ezek után talán költői a kérdés, hogy egyáltalán szükség 
van-e a szakközépiskolára Aszódon, s talán az is, hogy miért. 
Meggyőződésem, hogy szükség van rá. Ha másért nem, hát 
azért, mert most, amikor az iparvállalatok sorra megszüntetik 
a tanműhelyeket és nagyon nehéz szakmai gyakorlati helyet 
találni a tanulóknak — emellett a köztudatban legendás 
összegekről is lehet hallani —, nálunk a komolyan tanulni 
vágyók számára minden külön díj nélkül rendelkezésre áll a 
szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítására a jól felszerelt 
tanműhelyek sora.

Ez a jelenünk. Ezt tudjuk kínálni, és várjuk a komolyan 
tanulni szándékozó diákokat városunkból, a környékről és a 
távolabbi vidékekről is.

(Vége)
Hőnig Antal

Egyéni
kezdeményezés 

-  közösségi összefogás

Batta Gyula szervezésében az Újtelepen, a Rákóczi utca- 
Bercsényi utca-(volt) szovjet laktanya karolta területen a „ki
csiknek”  játszótér: csúszda, mászókák, az „idősebbeknek” 
sportpályák: tenisz-, tollaslabda-, röplabda-, 60 méteres futó
pálya építését kezdték meg lelkes újtelepiek.

Az Ifjúságért Alapítvány 20.000 Ft-tal támogatja a kez
deményezést. Nagy segítséget nyújt Bártfai László a Polgár- 
mesteri Hivatal Műszaki Csoportjának vezetője. Az Önkor
mányzat padokat, az Unikornis Kft. vasárut ajánlott föl.

Mind munkával, mind anyagilag járulnak hozzá a pálya 
kialakításához: Búzás István, Kmety László, Kovács Jó
zsef, Sonkután László, Takács Sándor, Zsoltészné Búzás 
Éva.

Jelenleg a szerek, eszközök kivitelezése folyik — a terület 
„berendezésének időpontját, ezek elkészülte után fogják meg
hirdetni. Mindenkit várnak, kik szívesen segítenek!

Az átadást, a Pályaavató ünnepséget augusztus 29-ére ter
vezik, utcabállal összekapcsolva. Lesz büfé, zene, babgulyás, 
amelyen örömmel látnak minden érdeklődőt!

Ősszel fásítani fognak. Munkájuk szakmai felügyeletét a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja szavatolja.

Batta Gyula példaértékűnek tekinti a közösségi megmoz
dulást és reméli, hogy kezdeményezése minél több segítő 
emberhez, polgárhoz jut el s a Pálya szolgálni fogja mindazo
kat, kik itt szeretnének kikapcsolódni.

Terveik szerint a pályát elkészülte után folyamatosan óvni, 
védeni szeretnék — mivel már most a sajátjuknak tekintik!

Amennyiben a kezdeményezés elnyerte tetszésüket és va
lamilyen formában segíteni is szeretnének, keressék Batta 
Gyulát Aszódon a Rákóczi utca 67-ben!

S.T.
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Bérmálkozók 
tábora 

Diósjenőn
Mi kell egy jó táborhoz? Felszerelés, élelem, egymás 

iránt kitárt szív, barátok, kellemes program. Ha mindez 
együtt van — indulhatunk! Mi is ezt tettük, mikor izgalom
mal és boldog várakozással eltelve felszálltunk a buszra 
június 15-én. Az utazás bizony nem volt zökkenőmentes, 
mert a hátsó ajtó többször önálló életre kelt. Egy-egy 
nagyobb kanyarban mindig kipattant, ezért kénytelenek 
voltunk spárgával rögzíteni. Az út további része viszony
lag nyugodtan telt, a busz hangos volt a viccelődésektől és 
a nevetéstől.

A diósjenői plébániára megérkezve azonnal kipakol
tunk, mindenki birtokba vett egy-egy ágyat. Ezután felver
tük a sátrakat, mert volt, aki sátorban aludt, majd ping
pongoztunk. Nem sokkal ezután Atya összehívta a csopor
tot: megbeszélés és a 3-4 fős csapatok kialakítása 
következett. Ezeket a szentekről neveztük el: pl. Szent 
Ágoston, Szent Ferenc, Szent Bernadett stb... A csapatok 
feladata a tábori teendők ellátása volt: főzés, mosogatás, 
takarítás. A másnapra tervezett program a Csóványos meg
mászása lett volna, de a rossz idő és a hegy alatt folyó 
éleslövészet miatt elmaradt a túra.

Harmadik napon irány a Csóványos! Madárdaltól han
gos erdőn vezetett az út a 939 méter magas hegyre. Elfá
radtunk, mire a csúcsra értünk, de azért felmásztunk a 
kilátóba, hogy a tájban gyönyörködjünk. Hazafelé már 
kissé lassabban ment a gyaloglás, bár lejtőn mentük, ahol 
egyébként megalapoztuk a másnapi kiadós izomlázat. En
nek dacára néhányan mégis elmentek focizni a 3-4 km-re 
lévő pályára. Másnap úgy fájt a lábam, hogy alig birtam 
lépni. Sorsomban többen osztoztak!

A kirándulás utáni elmélkedésen Mihály atya jogosan 
vetette a szemünkre, hogy pazarló módon bánunk az étel
lel. Kevesellte továbbá az egymás iránti szeretetünket, hisz 
sokat veszekedünk és verekedtünk. (De hát gyerekek va
gyunk!) Kiosztottuk annak a két bibliai történetnek a sze
repeit, melyeket elő akartunk adni.

A következő napon a nógrádi várat „vívtuk meg” . Ide 
sajnos országúton mentünk, s nekem személy szerint néha 
égett a talpam alatt a föld, tudniillik friss aszfaltba léptem. 
Fentről, a várból elláttunk a drégelyi várig is! Visszafelé 
valamivel rázósabb volt az út, mivel néhányunk lába kö
zelebbi ismeretségbe került a meleg aszfalttal. Estefelé — 
nagy örömünkre — rövid ideig tartó szülői megszállás 
következett. Az éhenhalástól féltő szülők gondos előrelá
tásával összepakolt cseresznye és sütemény sajnos nem 
sokáig tartott. Közben két ideiglenesen itt tartózkodó, el
tévedt gimnazistalány is élvezte vendégszeretetünket. Az 
ezt követő napon Drégely várát tűztük ki úticélul. Drégely
vára állomásig motorvonattal mentünk, onnan fel a várba 
gyalog, virágok, fák, madarak kellemes társaságában. A 
csúcson leülve Mihály atya megkérdezett bennünket: mi 
kapott meg legjobban az elmélkedésből? Először minden
ki egyszerre kezdett beszélni, de aztán lassan-lassan elin-
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dúlt a folyamatos beszélgetés végtelennek tetsző fonala. A 
nap végére kellemesen elfáradtunk, s egy szép élménnyel 
lettünk gazdagabbak. A fáradtság ellenére mégis elmen
tünk úszni az ottani srácokkal.

A vasárnap csendes pihenéssel telt el, aki akart, mehetett 
strandolni. Akik maradtak — én is — , azok videóztak, 
pingpongoztak. Másnap reggel mindenki azzal volt elfog
lalva, hogy szabadfogású bírkózóversenyt vívott a cso
magjával. Az első menetben a csomagok diadalmaskod
tak, de a visszavágón fényes győzelmet arattunk. Aztán jött 
a busz... hozta a váltást: a következő táborozókat.

Mi pedig sok-sok élménnyel gazdagodva felszálltunk és 
hazajöttünk.

Hönig László

Megszól! ttattam!
Kedves J.J!
Nem tudom, kit tisztelhetek a fenti két betű mögött, de 

mindenképpen reagálnom kell, mert megszólíttattam. Hónig 
Laci apukája vagyok, és szükségét érzem, hogy gyermekemet 
megvédjem egy olyan ledorongolástól, amire nem szolgált rá. 
A júniusi számban megjelent cikk megírásakor mindent meg
beszéltünk, amit kellett. A cikkből az is kiderült, hogy nem 
megrögzött fanyűvőről van szó. De igenis sokak — sokunk 
— számára kellemetlen a nyárfák virágzása idején a levegő
ben lebegő szöszáradat, a hosszan elnyúló vattaszerű képződ
mény.

Ha Ön nem így látja, szívesen meghívjuk május közepe 
táján a gimnáziumba, amikor a meleg miatt nem lehet csukva 
tartani az ablakokat, és a tanulóink valósággal fuldoklanak az 
órákon. Vagy tessék megkérdezni a benzinkút dolgozóit, 
mennyire kellemes a Tüzép melletti nyárfák miatt rekkenő 
melegben egy teljes napot eltölteni a munkahelyükön.

Tudjuk, hogy a nyárfa gyorsan nő, ezért sokan szívesen 
ültetik. Az is igaz, hogy nem minden nyárfa okoz ilyen 
kellemetlenségeket. De arról nem is volt szó, hogy minden 
nyárfát azonnal ki kell irtani. Arról is szó volt, hogy ültessünk 
a helyébe mást.

A gyerekeim kifejezetten érzékenyen reagálnak mindenre, 
ami a természet, a környezet károsításával összefügg. Talán 
az sem véletlen, hogy az egyik halárus ismerőstől ajándékba 
kapott törpeharcsát vödörben levitték a Galgához és szabadon 
eresztették. Pedig messze lakunk, majdnem Kartalon.

Én a magam részéről azt is szeretném, ha minél többen 
írnának az Aszódi Tükör-be, s az sem baj, ha már iskolás 
korban elkezdik. De ne vegyük el a kedvüket az írástól. 
Legyünk tapintatosabbak!

Tisztelettel: 
Hónig Antal

H e ly e s b íté s

A Pedagógus Szolgálatért Emlékérem 
kitüntetésben Burián János tanár úr 
(I. sz. Ált. Iskola) részesült.

Szíves elnézést az elírásért.
Szerk.



TÜKÖR 13

„PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA”
E havi szám unktól Bártfai László, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja Vezetőjének gondolatait, 
elképzeléseit, Aszód fejlesztésével kapcsolatos terveit tolm ácsoljuk Önök felé.

Aszód fejlesztésének 
távlati elképzelései

Aszód településszerkezetéből, területi fekvéséből adódó 
lehetőségek az elmúlt évek során kitisztultak. A fejlődést a 
kifejezetten kisváros jelenlegi korlátái, a kis lélekszám (5800 
fő/, és a városi belterület nagysága meghatározza. Aszód 
belterülete beépült. Térbeli fejlődése szántóterületek kivoná
sával költséges. Délről a Galga, a vasút, keletről a Fiúnevelő, 
a Honvédség, a Szeméttelep, a volt szovjet laktanya, északról 
a Berek és a terepviszonyok, nyugatról a tsz-tanya és a temető 
határolja be. A területi, horizontális fejlődés távlatokban kor
látozott. Belső szerkezetét meghatározza a hosszanti főutca 
és annak két végén a Szabadság, és Kondoros téri gócpont A 
Fő utca vonalas elrendezését a Csengey utcai támfalas domb
oldal és a vasútvonal hosszútávon meghatározza. A lakóterü
letek 3 helyre összpontosulnak: Újtelep, Lakótelep - Kondo
ros tér. Városi rét - Varjútelep.

Átalakítás, bővítés.
Az átalakításra, bővítésre több lehetőség adódik: a lakóte

lepi lapostetejú házak tetőtereinek beépítése, a belvárosi ré
szen az elöregedett házak szanálása, helyükbe új épületek 
építése, esetleg más funkcióval, mint korábban. Ezek költsé
gesebb megoldások, mint a horizontális terjeszkedés.

Az elmúlt 5 évben készült tanulmányok részletes, alapos 
vizsgálata a minőségi változásra utal. (A tanulmány széleskö
rű társadalmi, szociológiai, kulturális metszetet készített 
Aszódról.) Az infrastruktúra fejlesztése során a város nagy 
vonzáskörzetéből, átutazó forgalmából adódó lehetőségeket 
ki kell használni. Az ipari jellegű üzemek a balassagyarmati 
vasútvonal és a 30-as út övezte térségben összpontosulnak. 
Az intézmények a keleti városrészen, a kartali elágazás 500 
méteres körzetében találhatóak.

A város fejlesztését meghatározza a domborzat. A dombok 
szabdalta település és a fent említett korlátozó tényezők fi
gyelembe vétele mellett a város fejlesztése a következő kon
cepció szerint valósítható meg.

-  Az infrastruktúra széles körű fejlesztése. Ezen belül a 
szolgáltatások, kereskedelem, az intézmények struktúrájának 
szélesítése. Olyan jellegű szolgáltatások, amelyek általában a 
városban összpontosulnak. A kereskedelem önmagában nem 
igazán vonzó, ezért kellene kiegészíteni az alapellátásánál 
magasabb szintű szolgáltatással. Például: bankfiók, utazási 
iroda, bíróság, strandfürdő.

-  Minőségi változás. A városkép kialakítása, utcák, terek 
arculatának rendezése, városiassá tétele.

-  Vertikális fejlődés. A jelenlegi meglévő városrészek, 
építmények fejlesztése.

A város általános rendezési terve 1973-ban készült el. 
Ennek a tervnek számos eleme elfogadható, de nagyrészt új 
átdolgozást igényel. A rendezési terv értelmezése az elmúlt 
időben rossz szájízt hagyott maga utáa A helyi városi, lakos
sági édekek, a gazdaságossági vizsgálatok számítások alapján 
a középtávú fejlesztés lehetősége nem volt alaposan fölmérve. 
A mai gazdasági körülmények között ezek a becslések alap
jaiban változtak.

Összefoglalva: a város középtávú fejlődésének meghatáro
zói:

-  a lélekszám kis mértékű növekedése,
-  az infrastruktúra széles körű, de lassú fejlődése,
-  a vállalkozók beruházásainak összehangolása a térség 
egyidejű rendezésével.
A rendezési terv átdolgozása szükséges; mai értelmezés 

szerint ennek részletekig kiterjedőnek, a település várható 
fejlődését minél jobban figyelembe vevőnek kell lennie. Je
lenleg új rendezési terv elkészítésére nincs pénz, mivel ez 
jelentős költségekkel jár. A rendezési tervnek lehetőséget kell 
biztosítani a település szerkezetének rendkívül sokirányú fel- 
használására. Például:

-  intézmények területének bővítése,
-  ipari jellegű kisüzemek létrehozása,
-  lakóövezetek elkülönítése, minőségi megosztása,
-  kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése,
-  közterek, parkolók, gócpontok, rendezvény területek ki

alakítása,
-  a sportoláshoz és a szabadidő eltöltéséhez szükséges

feltételek megteremtése.
A Csengey úti domboldal rendkívül sűrű beépítése és a 

terepadottságok miatt az elmúlt években több támfal megron
gálódott. A térség felzárkóztatására részletes rendezési terv 
folymatban van. A térség jó tájolású, ugyanakkor más részek
hez képest elmaradott. A rendezési terv célja a hosszútávú 
felzárkóztatás a kedvező fekvésű területek részére.

A település vonalas szerkezete indokolttá teszi a gócpontok 
elrendezését. (Kondoros tér, Szabadság tér, Honvéd presszó 
előtti tér.) E három gócpont kialakítását, fejlesztését a közép
távú tervekben kell megvalósítani.

Közművek, közterületek.
Elsődleges cél a város teljes közművének (szennyvíz, gáz, 

telefon) kialakítása. Szilárd burkolatú utak készítése a köz
művek létrehozása előtt nem célszerű. A mai gazdasági hely
zetben ezek a beruházások teljesen leálltak. A magas víz-, 
csatornadíj növeli a családi költségvetést. Számítások szerint 
a még hiányzó szennyvíz, gázvezeték fektetése a szilárd utak 
kiépítésével 1992-es áron több mint 500 millió forint lenne. 
Ha csak az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeire támasz
kodnánk 30-40 évig tartana a megvalósítás!!!

Kedvezőtlen adottsága miatt Aszódnak lélekszámra vetítve 
közel kétszer annyi úthálózata van, mint más azonos lélekszá
mú településnek (32 km út).

-  Sok olyan utca van, ahol az út mellett egyoldalú beépítés 
van, a másik oldalon támfalat kell építeni, melyet fenn is kell 
tartani.

-  Olyan utcákban, ahol két szinten van két úttest, kedvezőt
lenebb a közművesítés helyzete. Az egy-egy lakórajutó költ
ség kétszerese az eredetinek.

(Folytatjuk)
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Aszód Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Tárgy: Tájékoztató jelentés a volt Költségvetési Üzem megszüntetésével kapcsolatban eddig végzett tevékenységről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Polgármester Úrtól arra kaptam megbízást, hogy az 1991. május 15-i hatállyal megszüntetett Aszód Nagyközségi Közös 
Tanács VB. Építőipari Költségvetési Üzem vagyonát pénzügyileg, számvitelileg rendezzem, a feleslegessé vált, nem haszno
sítható vagyontárgyakat a behajthatatlan követeléseiket, a veszteséget a számviteli szabályok szerint számoljam el, a fennmaradó 
eszközökről vagyonleltárt és záró vagyonmérleget készítsek.

A fenti megbízás végrehajtása során megfogalmazható megállapítások, szükséges intézkedések:
1. Az UNIKORNIS Kft. 1992. április hónapban 1991. május 15-i zárónappal a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján 

elkészítette a volt Költségvetési Üzem záró mérlegét és eredménykimutatását.
A mérleg és eredménykimutatásban szereplő adatokat tételesen egyeztettem, az analitikus és szintetikus könyveléssel, és a 

mai napig a teljesség igénye nélkül az alábbiakat kell megállapítani.
a. Az UNIKORNIS Kft. dolgozóitól az eltelt egy hónap alatt nem tudtam megkapni a volt Költségvetési Üzem kötelezően 

előírt számlarendjét és önköltségszámítási szabályzatát. Ezek hiányában az egyes számlák tartalmát, az üzem által 
választott egyedi, sajátos megoldásokat, a költségelszámolás menetét, módját az önköltségszámítás módszerét, költsé
gelszámolás bizonylati rendjét és azok betartását csak az általános elvek alapján vizsgálhattam.

b. A Költségvetési Üzem megszűnésének, (tévesen indított) átalakulásának időpontjában (1991. 05. 15.) meglévő eszkö
zökről tényleges leltárfelvétel vagy leltár nem készült, így utólag kell a szintetikus könyveléshez az analitikát reprodu
kálni.

c. A mérlegben befejezetlen termelést nem szerepeltetnek, valamennyi felmerült költséget (közvetlent is) elszámolták 
értékesítési költségként, melynek árbevétele csak később az UNIKORNIS Kft-nél jelentkezett, vagy fog jelentkezni.

d. Mivel 1991. májusában a Költségvetési Üzem átalakulásáról volt szó és nem megszüntetéséről, a K ft a könyvelést, a 
költségelszámolást, a beszerzést, a számlázást, az árbevételt változatlan formában a Költségvetési Üzem nyilvántartásain 
vezette folyamatosan. A Pest megyei Bíróság mint Cégbíróság által hozott végzés alapján az UNIKORNIS Kft. egy millió 
Ft készpénz törzsbetéttel alakult új Kft, így az 1991. 05. 16-i időponttól könyvelt adatait elszámolását stomirozni kell.
1 mill. Ft törzsbetéttel kell megnyitni könyveit és új pénzügyi-számviteli nyilvántartást kell felfektetni és vezetni.

e. Az UNIKORNIS K ft nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a volt Költségvetési Üzem követeléseit behajtsa. 
Ennek következeiében több követelést kell majd elévültnek minősíteni.

2. Szükséges intézkedések:
a. Állóeszközök értéke

Sor
szám

Megnevezés Bruttó ért. Értékcsökk. leírás 
1991.05.15-ig

Nettó érték

1. Áll. lakásingatlanok 80.845.800 20.194.062 60.651.738

2. Vegyes rendelkezésű áll. lakásingatlanok 18.300.700 14.971.615 3.329.085

3. Állami lakásingatlanok ossz.: 99.146.500 35.165.677 63.980.823

4. UNIKORNIS Kft. tevékenységét ellátó állóeszk. 
41. Telkek 79.000 79.000
42. Üzemi ingatl. 9.798.800 3.890.725 5.908.075
43. Földgépek 504.100 342.720 161.380
44. Üzemi gépek, berend. 1.553.100 682.721 870.379
45. Gépjárművek 3.153.900 1.437.706 1.716.194

5. Üzemi állóeszk. ossz.: 15.088.900 6.353.872 8.735.028

6. Állóeszk. ossz.: 144.235.400 41.519.549 72.715.851

Az állóeszközök az Önkormányzat tulajdonát képezik.
Az 1991. 05. 16-tól leírandó értékcsökkenést az Önkormányzatnak kell költségként elszámolni.
Ennek megfelelően az Önkormázat eszközei közé fel kell venni.
Dönteni kell:
-  az üzemi állóeszközöket bérbe kell adni a Kft-nek. A bérleti díj minimális összege a költségként elszámolásra kerülő 

értékcsökkenési leírás összege + 25% ÁFA, vagy
-  az üzemi állóeszközök értékével az Önkormányzat az 1 mill. Ft törzstőkét megemeli, tehát apportként viszi be a Kft-be. 
Erről soron kívül dönteni kell, mert addig a Kft. nem tudja számvitelét rendezni. A második esetben, ha a jogi lehetőség

megvan, és visszamőleg azonnal végrehajtható az Önkormányzatnál befektetett eszközként kell nyilvántartásba venni és az 
értékcsökkenési leírást a Kft-nél kell elszámolni.

Dönteni kell arról, hogy az állami lakásingatlanokat az Önkormányzat vegye fel számviteli nyilvántartásába, számolja el 
1991. 05. 16-tól az értékcsökkenési leírást. Átadja-e kezelésre a Kft-nek, számlázza-e az értékcsökkenést. Megállapodást kell 
kötni, hogy a Kft. mit térít az Ónkormányzatnak, a megállapított és beszedett lakbér, bérleti díj ellenébe, milyen karbantartási 
munkálatokat kell a Kft-nek elvégezni.

Dönteni kell esetleg abban is, hogy mely ingatlanokat adja át az Önkormányzat kezelésre a Kft-nek.
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Az állóeszközök bérbeadását, kezelésbe adását, esetleges apportként történő átadását, lehetőségét jogilag szükséges tisztázni,
b. Készletek értéke

Sorszám Megnevezés Könyv szerinti érték
1991.05. 15-én

1. Anyagok 4.394.000 Ft

2. Fogyóeszközök 3.786.000 Ft

3. Jóléti készletek 14.000 Ft

Készletek összesen: 8.194.000 Ft

A mérleg szerinti készleteket növelni kell a Hat
vani Tak.Szöv. részére 1091. 05.15-ig cégzett 
tevékenység közvetlen ktg-vel, melyet értékesí
tési ktg-ként elszámoltak, de kiszámlázásra nem

470.000 Ftkerült. Ennek közvetlen önköltsége:

Korrigált összesen: 8.664.000 Ft

Az UNKORNIS Kft. a készleteket felülvizsgálta és minősítette. Az elfekvő, a Kft. részére felesleges inkurrens készletekről 
és a kurrens, az elmúlt időszakban felhasznált és a későbbiekben felhasználhatónak minősített készletekről külön leltárív készül 
(kb. július 1-ig elkészül).

Előzetes becslés alapján kb. 1 mill. Ft az elfekvő, a Kft által átvenni nem kívánt készletféleség.
Soronkívül dönteni kell arról, hogy a raktári és munkahelyi készleteket az Önkormányzat
-  törzstőke emelés címén apportként viszi be a Kft-be, vagy
-  milyen áron (nyilvántartási, újraértékelt, kedvezményes áron stb.) számlázza a K ft felé.
-  munkahelyi fogyóeszközök (irodai gépek és berendezések, gyártóeszközök stb.) leszámlázza, vagy bérbeadja az Önkor

mányzat). Bérleti díj összegének meghatározása.
A veszteségek csökkentése céljából javaslom a mobilizálható, a Kft. által átvételre kerülő készletek nyilvántartás szerinti áron 

történő értékesítését, kiszámlázását, csökkentve ezzel a behajtásra nem került és esetleg be sem hajtható követelésekből származó 
veszteséget.

A visszautalt 1 mill. Ft törzsbetét összegét a készletek vételárába részfizetésként lehetne figyelembe venni.
c. Behajtásra nem került követelések
-  Vevő követelések

A mérleg szerint 1991.05.15-én a vevőkintlévőség összeg: 7.725.238 Ft

ebből befolyt: 1.302.488 Ft

be nem folyt 6.422.750 Ft

mely a következőképpen oszlik meg:

MN. 6145 sz. alakulat 57.611 Ft

Sportkör Bag 72.000 Ft

Vertcoop Budapest 131.046 Ft

Mezőszolg Budapest 65.784 Ft

Coopinvest Budapest 294.088 Ft

Generál Coop Hatvan 5.512.412 Ft

Novarat Budapest 100.115 Ft

Ép.Ip. Szöv. Kálló 178.025 Ft

Egyéb vevők 11.669 Ft

Összesen: 6.422.750 Ft

Ebből jogerős bírósági fizetési meghagyás van kibocsátva 6.003.330 Ft értékben, de a fizetési határidőre, a vizetés mértékére 
vonatkozó megállapodás minden esetben hiányzik.

-  Lakbér és szemétszállítási díj követelés

Lakossági és közületi lakbértartozás 1.429.547 Ft

Szemétszállítási díj tartozás
lakossági 348.606 Ft
közületi________________________________________________ 314.452,70 Ft

összesen: 2.092.605,70 Ft



Az aszódi Polgármesteri Hivatal 1991. május végén Iklad és Domony önállóvá válása miatt 667 e Ft lakbérhátralékot a Kft. 
részére átutalt

A lakbér és szemétszállítási díj hátralék összege csak Aszód városban 1992. 05. 31-re 2.251.888 Ft-ra növekedett. Ebből 
bírósági letiltás 813.246,50 Ft.

Az UNIKORNIS Kft. a tartozásokat követelésként előírja, de a behajtást nem gyorsítja és ez a finanszározási gondokat növeli.
d. Gazdálkodási előleg
Ezen a címen 1370 e Ft. kötelezettség szerepel a mérlegben. A hatvani Takarékszövetkezet szerződés alapján 1991. I. 

negyedévében utalt át 1995 e Ft előleget.
A Költségvetési Üzem 625 e Ft-os részszámlát nyújtott be 1991. március 31-én. A szerződött munkát még 1991. augusztus 

hónapban a Kft. befejezte, de a műszaki átadás-átvétel a mai napig nem történt meg, mely miatt a végszámlát nem lehet 
benyújtani. Ezen munka költsége 1991. évben teljes egészében elszámolásra került, a fennálló előleg mint kötelezettség van 
nyilvántartva, így a veszteség halmozottan van kimutatva.

e. Egyéb passzív elszámolások
A mérlegben fizetési kötelezettségként, tehát veszteségként van kimutatva a II. sz. Telephely tervezett eladásából befolyt 

2 mill. Ft foglaló és 1 mill. Ft előleg.
A HOR-BER Kft. pert indított a Költségvetési Üzem ellen a 3 mill. Ft visszafizetése érdekében. Időközben a követelését 

3.558.800 Ft-ra emelte a kamat és értéknövelő beruházási költségek miatt.
Az UNIKORNIS Kft. a perből kilépett, így alperesként az Önkormányzat lépett elő.
Kérdéses, hogy a perben milyen ítélet születik. A 3.358.800 Ft per tárgyát képező összegből valamint a perköltségből mennyi 

fogja a megszűnt költségvetési üzem vagyonát terhelni, pénzügyi fedezete hogyan lesz biztosítva.
f. Tartozás a szállítóknak, hitelezőknek
Az Önkormányzat által nyújtott 7.200 e Ft támogatásból a forgóeszköz hitelek és szállítói tartozások rendezésre kerültek.
Tisztelt Képviselőtestület!
A megbízást 1992. 07. 20-ra teljesítettem, de ahhoz, hogy az UNIKORNIS Kft. 1991. 12. 31-i mérlegét el tudja készíteni, az 

Önkormányzat módosítani tudja 1991. évi mérlegbeszámolóját szükséges, hogy soronkívül döntsön a Képviselőtestület az 
állóeszközök és készletek átadásának módjáról.

Aszód, 1992. június 30.
Tóth Antal

Aszód Város önkormányzat
Polgármesterének, a hivatal illetékes vezetőinek és PEB tagjai, valamint a Megszüntető Biz. részére.
Aszód;

Tisztelt Címzettek!

Hivatkozással a Megszüntető Bizottság vezetőjének jún. 30-án kelt tájékoztatásira, valamint az ezzel kapcsolatban megtartott 
rendkívüli tárgyalásunkra, a témával kapcsolatosan az alábbi indítványt teszem.

T ájékoztató
1. a. pontjához: az átadóknak sürgősen pótolniuk kell a hiányzó kötelezően előírt szabályzatokat. Annál is inkább, mert annak 

hiánya az elszámoltatás tárgyilagosságát kérdőjelezheti meg. Ugyanakkor felvetődik az ügyvezető felelősségrevonásának, 
illetve az okleveles könyvvizsgáló hasonló számonkérésének kérdése, hogy a szabályzatok hiányával, miként tudta munkáját 
elvégezni. Összegezve a hiányosságot a vizsgált időszakra is pótolni, ill. a felvetett intézkedések végrehajtását javaslom.

ad. 1. b. ponthoz: A végrehajtandó „reprodukálást”  közvetett leltározással egyeztetéssel javaslom megoldani.
ad. 1. c. ponthoz: A felvetett súlyos hiányosság feltétlenül megköveteli a felelősségrevonást és a könyvvizsgáló külön írásbeli 

tájékoztatását, illetve javaslatát az ügy kezelésével kapcsolatosan.
ad. 1. d. ponthoz: egyetértek.
ad. 1. e. ponthoz: Tételesen javaslom kigyűjteni az állítás alapján a mulasztás miatt bekövetkezett veszteséget, majd ezután 

a szükséges intézkedéseket.
ad. 2. a ponthoz: Az egyeztető tárgyalás alapján nem aktuális az első rész.
„Dönteni kell” -hez:
-  az üzemi állóeszközöket vagy minimális összeggel bérbe adni, vagy kezelésbe adni annak fejében, hogy végezzen el 

bizonyos tevékenységeket ellentételezésként,
-  nem a törzstőkét, hanem a felhalmozott tőkét emeli fel az Ónkormányzat, és nem az állóeszközök, hanem az anyagok, illetve 

az egyéb eszközök értékével,
-  a felvetett további döntésre irányuló kérdésekre, csak további megbeszélések után javaslok visszatérni.
ad. 2. b. ponthoz: -  továbbra is a Felhalmozott vagyon növelését javaslom a készletek átadásánál (korrigáló tételek 

közbeiktatásával, hitelezők, vevők, szállítói tartozások egybeolvasztásával). Az új számviteli tv. nem ismeri a felhalmozott 
vagyon fogalmát!

ad. 2. d. ponthoz: rendezni szükséges! Okleveles könyvvizsgáló?
ad. 2. e. ponthoz: ugyanaz, mint az előző pont. Azzal a kiegészítéssel, hogy ez, miért csak most jutott a tudomásunkra, ki és 

milyen hatáskörrel járt el az Önk. nevében! Tovább vizsgálandó!
ad. 2. f. ponthoz: -  az Ónkormányzat által nyújtott hitelhez továbbra is ragaszkodni szükséges,
-  rendezni kell a dolgozók munkaviszonyát,
-  végérvényesen teljesítse az ügyvezetés a kötelezettségeit, lássa el feladatait, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és az 

Önkormányzatot pedig olyan tulajdonosnak tekintse, aki az „eredményes”  működtetéssel bízta meg, melyben nem szerepel az 
operatív ügyintézés, és állandó ügyvezetőt helyettesítő intézkedés és gondolkodás!

Aszód, 1991. július 6.
Nagy Géza 
PEB elnök
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Praktikus dolgok 
-  ügyes praktikák

Nem szokta cigány a szántást!

Olyankor idézzük ezt a szólást, ha valamilyen számunkra 
szokatlan és nem éppen kellemes tevékenységet kell végez
nünk. Ha belegondolunk, sok igazság van ebben a szólásban. 
Valóban nem szokta cigány a szántást, mert e népcsoport 
életkörülményei mindig úgy alakultak a történelem során, 
hogy nem a földművelés lett a meghatározó és jellemző 
élettevékenysége. De most nem erről akarok írni, mert sem 
történész, sem néprajzos, sem pedig jogász nem vagyok. 
Valami másról.

Napjainkban egyre több kisgép könnyíti és segíti a kertmű
velést, a ház körüli teendőket. Praktikus szerkezetek, jó dol
gok, csak hát sokak számára megfizethetetlen csodák marad
nak. Pár évvel ezelőtt még jóval olcsóbbak voltak — persze 
akkor a fizetések is jóval alacsonyabbak voltak a maiaknál —, 
de az akkori árért ma már csak egy közönséges kerékpárt 
tudunk vásárolni. Marad tehát a kertekben a hagyományos 
robot. Ez utóbbi szó azért is jogos, mert mai világunkban a 
lakosság jelentős része elszokott a klasszikus értelemben vett 
nehéz fizikai munkától, és ily módon az ásás a legnehezebb 
és legkellemetlenebb tevékenységek közé tartozik.

így vagyok ezzel én is. Egy elgyomosodott, évek óta rend- 
szertelenül művelt kertet igyekszem fokozatosan megművel
ni. Tavasszal viszonylag kevés időm van, s ha az időjárás nem 
kedvez, bizony erős késésbe kerülök. A legfőbb gond pedig 
az, hogy — mivel másféle munkát végzek a magam munka- 
területén — nagyon hamar elfárad a derekam. Ráadásul — 
lévén az ember többnyire csak jobb- vagy csak balkezes — 
féloldalasán. De a föld megemelését és megfordítását nem 
lehet megúszni! Legalábbis eddig úgy tudtam. De kiderült, 
hogy az ember ismeretei nem mindig pontosak. Véletlenül 
bukkantam rá a Kerti Kalendárium egyik számában a Porpác- 
zi-féle rugós ásóra. A leírás alapján nem nagyon tudtam 
elképzelni, de csábított a lehetőség, hogy könnyebben és 
gyorsabban áshatom fel a kertet, mint a hagyományos mód
szerrel. Nosza, írtam a feltalálónak, hogy szeretnék többet 
tudni a dologról. 0  küldött ismertetőt, én vásároltam egyet a 
nagy reményekkel kecsegtető ásóból. Pontosabban az ásóra 
szerelhető tartozékból.

A dolog lényege az, hogy egyáltalán nem erőlteti meg az 
ásás a derekunkat, mert nem kell emelni, csupán előre billen
teni a talajt. Az ásónyélre rászerelhető az úgynevezett rugó, 
amely megtámasztja az ásót a talajon, és a nyél végére rögzí
tett rugó, rollerkormányszerű fogantyú segítségével előre bil
lentjük a talajt Az első sort fel kell tennünk barázdának, s a 
következő sorban már úgy billen előre a talaj, hogy közben 
meg is fordul. A szükséges technika kb. 15 perc alatt elsajá
títható. S ha már belejöttünk, az ásót sem kell emelgetnünk, 
mert a hátsó támasztórugón könnyedén billenthető tovább 
oldal irányban.

Az ásás valóban könnyebb, mert nem kell lehajolni és 
csípőből megemelni a megforgatandó földet. Hajlongás nél
kül, gyorsan áshatunk. Amióta kipróbáltam, nem fáj a dere
kam. Igaz, nagyobb igénybevételnek van kitéve a vállizom- 
zat.

A tavaszi ásás is fárasztó, de a meleg miatt még kellemet
lenebb a talajművelés a másodvetemények alá. Ezzel az ásó
val az is egyszerűbb és könnyebb. Sőt május közepe táján egy 
legalább három éve parlagon maradt, gyomos kertrészt ástam 
fel vele. Először vegyszerrel kipusztítottam a tarackot, majd

nekikezdtem az ásásnak. A gyökerekkel átszőtt talajt is min
den nehézség nélkül sikerült felásnom, csupán azt kellett 
megoldanom, hogy a gyökerekkel átszőtt és általuk egybetar
tott hantokat valamivel szétverjem, mert ezt az ásót nem lehet 
úgy forgatni-emelgetni, mint a hagyományosat. De normál 
talajon nincs is rá szükség.

S hogy miért írom mindezt nyár derekán? Azért, hogy aki 
ősszel fel akarja ásni a kertjét, barátkozhasson a Porpáczi-féle 
rugós ásó gondolatával, s ha megbarátkozott vele, legyen 
ideje beszerezni.

Jó munkát kívánok!

-g-1-

Tortúra
A környékünk munkanélküli rétegét a Pest megyei Foglal

koztatási Központ Gödöllői Kirendeltsége látja el.
Az ellátás azt jelenti, hogy gondoskodnak az érintettek 

segéllyel, illetve járadékkal való ellátásáról, ezenkívül foglal
koznak munkaközvetítéssel is. Itt találnak jogorvoslásra azok 
is, akik csökkent munkaképességűek vagy a korkedvezmé
nyes nyugdíj lehetőségében bíznak.

Az ügymenet a következő: a vidéki ember (pld. aszódi) 
beutazik Gödöllőre. 8 órakor beáll abba a sorba, melyet a 
koránkelők fél 6-kor megkezdték. Ha 2-3 óra várakozás után 
elfárad és kiáll a sorból, a visszajövetelkor meg kell magya
rázni, hogy hol, ki mellett állt. Kedvezőbb azok helyzete, akik 
párban állnak. Ha 15 óra előtt bejut az ügyintézőhöz, szeren
cséje van. Ha nem, felírják a nevét és másnap név szerint 
szólítják.

A behívott fél a személyi igazolványt, munkakönyvét, 
MIL-lapot, kereseti kimutatást és az orvosválasztáshoz szük
séges tikettjét leadja. Ha egy éves munkaviszonyt igazolni 
tud, a segélyre jogosultak állományába kerül. Ha nem dolgo
zott vagy pályakezdő, kap valamilyen címet, ahol esetleg 
munkát találhat.

A segélyre vagy járadékra jogosult havonta köteles a ké
sőbbiek folyamán lejelentkezni. Ha sikerült elhelyezkednie, 
köteles azt 15 napon belül bejelenteni.

A munkanélküli segélyre jogosult munkaviszonya 1 évig 
folyamatos.

Jelenleg Gödöllőn 8700 főt regisztráltak (számítógépes 
nyilvántartás!).

Az ügyintézők száma 6-7 fő.
Megjegyzés: a volt Aszódi járásban kb. 1200-1400 fő van 

érintve.
Ludszky László

Megtalált kilátás (Foto: Akt)



HIRDETÉS

ASZÓD FESZTIVÁL
1991. augusztus 20-22 között Aszód, 
Régész úti szabad területen a városi 
Önkormányzat FESZTIVÁLT rendez.

Lesz:
-  búcsú
-  vidámpark
-  kulturális program
-  kirakodó vásár
-  tűzijáték
-  utcabál
-  sörsátor
-  koncertek

Fellépnek: neves művészek és humoris
ták mellett a Galga völgye településeinek 

népművészeti együttesei.
A részletes programot plakátjainkon és 

a sajtóban közöljük.
Várunk mindenkit!

A műsorok ingyen tekinthetők meg! 
Vezetőség

Megkímélt, jó állapotban lévő P.fiat 1500 
szkg. olcsón eladó. Műsz. érv.: 1993. május. 
Érdeklődni: Aszód, Bethlen G. u. 41/b.

#  #  #
2

933 m -es telek eladó Aszód, Podmaniczky 
utcában. Érdeklődni: a Műv. Házban lehet.

#  #  #

Vennék igényesnek Aszód-Újtelepen kertes 
családi házat. Ajánlatot: Dr. Balázs József 
ingatlanközvetítő Bag.

*  #  #

Építési telek eladó a Papföldi utcában. Érdek
lődni: Aszód, Rákóczi út 48.

#  #  #

Gyakorlott, fiatal varrónőt keresünk. Érdek
lődni: Aszód 389-es telefonon.

HIRDESSEN  
AZ ASZÓDI 
TÜKÖRBEN

FIG YELEM !

Környezetvédelmi kártya kiadása 

benzinüzemű gépjárművekre. 
Műszeres motorbeállítás, C O  mérés. 

Autóvillamossági javítás 

minden típuson

a legmodernebb műszerekkel. 

T ó th  E n d r e

gépjárműtechnika szerelő, 
gépjármű műszerész mester

Kartal, Rákóczi u. 85.

M IN Ő S É G

G Y O R S A S Á G

G A R A N C IA

SÍRKŐ
10-13%

ENGEDMÉNNYEL

1992-ben 1990-es áron

több ú j kivitelezésű  

S ÍR E M L É K  megrendelhető: 

ifj. Urbán István

kőfaragó kisiparosnál.

Lakáscím:

K artal, Ságvári E . u. 13. 

Telephely:
K artal, R á kó czi ú t 86 . (F ő ú t).

Nyitvatartás:
hétfőtől p én tekig  8—16 óráig

szom baton 8 -1 3  óráig

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Engedélyszám: 1H/PHF/207P/1989.

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

TYFD Készült a Typovent Kft.
V C3 N T  nyomdájában 199/92.


