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„szomszÉBvráuíK »

Hévízgyörk
Eredetileg a G alga jobb  partján, a B ag-Tura bekötőút 

m ellett, párhuzam os utcából, fésűs beépítéssel alakult falu. 
M ost m ár azonban a G algán túl, a vasút felé is házak épültek 
és m ás irányban is je len tősen  terjeszkedett. Baggal m ár 
teljesen összeépült. Területe 2297 hektár, lakóinak szám a 
2906 fő.

N eve a G yörk szem élynévből és a H évíz főnévből kelet
kezett.

A G alga árterületének kiem elkedésein és a szegélyező 
dom bokon, továbbá az E m se völgyében 25 régészeti le lőhe
lyet tártak fel. A K aparóházi dűlőben újkőkori (dunántúli 
vonaldíszes kerám ia kottafejes fázis) települést tártak fel. A 
falu középkori tem plom ának felújítási m unkái m egkezdése 
előtti régészeti feltáráskor szarm ata fejedelm i sírleletek k e 
rü ltek  elő. Az A lsó-H om ok dűlőben egy gyüm ölcsös telepí
tésekor 4304 darab m agyar, cseh, osztrák és ném et pénzek
ből álló leletet találtak. A legrégebbit M átyás uralkodása 
idején az utolsót 1528-ban verték.

A község elsőközépkori okleveles em lítése 1438-ból való, 
ekkor a Györki család tulajdona. A XV. században általában 
V ám osgyörknek nevezik, birtokosa a Pohárnok család, a 
század végén a budai káptalan és a K artali család.

A XVI. és XVn. század folyam án több kisebb-nagyobb 
vagyonú birtokosa van a falunak. Ism ertebbek: K arthaly Pál, 
m ajd öröklési szem pontból „fiúsíto tt”  lányai, a Tassyak. a 
Basó család, Péter János végül a legtekintélyesebb, az E ster
házy család. Ez utóbbiak Starum berg G undakerrel a XVIII. 
század m ásodik harm adáig birtokolnak, am ikor is Grassal- 
kovich A ntal szerezte m eg a birtokot.

A török időkben sem pusztult el H évizgyörk, sőt a XVI. 
század m ásodik felében m eglehetősen népesnek m ondható. 
M indvégig szultáni hász birtok. M íg  jövedelm e 1546-ban 
m ég csak 6000 akcse, 1590-ben m ár 33 030 akcse. A XVII. 
század elejére nyúlik  vissza a helyi reform átus egyház törté
nete. A XVI. századi reform áció ebben a községben eresztett 
legm élyebb gyökeret. M íg m ás, szom szédos falvakban az 
ellenreform áció sikeresen szám olta fel a reform átus gyüle
kezeteket, addig a hévizgyörki, dacolva a törökkel, labanc
cal, ellenreform ációval közel 400 éve él.

A török kiűzése után a reform átus és katolikus m agyar 
lakosság m ellé evangélikus vallású szlovák parasztok is te 
lepültek.

Az 1848-49-es szabadságharcban 22 katona és 172 nem 
zetőr vett rész t a faluból. A XIX. század m ásodik felében a 
Schossberger család hatalm as birtoktestének H évizgyörk is 
része lett.

A község határában, az M 3-as autópálya és a 30-as számú 
közút között ta láljuk  a középkori oklevelekben először 1470- 
ben em lített Tótfalu  pusztát. E zen a területen egy erősen 
szétszántott bronzkori (hatvani kultúra) földvár nyomait, 
valam int a középkori falu m aradványait is m egtalálták. Az 
egykor lé tező település ham arosan csak m int H évizgyörk 
m elletti és azzal együtt em legetett pusztaként szerepelt az 
írásokban. M a tsz-m ajor van a helyén.

R égi ró m a i k a to lik u s  tem p lo m  (Szent M árton tiszteleté
re, Sallai u.). Az egyetlen hom lokzati tornyos, egyhajós, 
keletek , négyszögletű  apszisú tem plom  a XIII. században 
épült. Az idők folyam án több átépítésen esett át. T ornyát és 
sekrestyéjét a X IV-XV . században építették. A XVIH. szá
zad elején felújították a török időkben egyébként —  feltehe

tően —  használt tem plom ot. E zt követően villám csapás kö
vetkeztében leégett és ekkor (1777-ben) G rassalkovich Antal 
felesége, K lobusiczky T eréz barokk stílusban újjáépíttette. 
A z egykori felszereléséhez tartozó, az 1700-as évek elejére 
datált szép festett faszobrokat és a Szent M árton t (a tem plom  
védőszentje) ábrázoló sérült oltárképet a helyi róm ai kato li
kus egyházközség őrzi. A z épület régészeti feltárás és teljes 
m űem léki rekonstrukciós helyreállítása befejeződött. A z új 
róm ai katolikus tem plom  (Szent József tiszteletére, K ossuth 
L. u.) nem  m űem lék.

R e fo rm á tu s  tem p lo m  (K ossuth L. u.). Egészen bizonyo
san m ár az 1600-as években állt reform átus tem plom  a 
községben. Feltehetően ez azonos a róm ai katolikusok tem p
lom ával, am it közösen használhattak. A je len leg it 1796-ban 
építették. 1896-ban je len tős felújítást végeztek  rajta, ekkor 
épült a torony, alakult ki mai form ája. Az udvaron álló, 
egyetlen hom lokzati tornyos k éső  barokk épületet korai 
k lasszicista jegyekkel, neobarokk stílusban átépítve lá that
juk.

E van g é lik u s tem p lo m  (Felszabadulás tér). A z egyhajós, 
egyszerű  k lassz ic ista  tem plom  1826-1829  között épült. 
1904-ben renoválták , 1965-ben kü lső  ta tarozást, 1973— 
1975-ben je lentős átépítést végeztek, ekkor kapta mai form á
ját.

Az egykori evangélikus tanítói lakban 1843-ban Petőfi 
Sándor  is m egfordult, am ikor is aszódi diáktársát, H orváth 
K árolyt látogatta meg.

A faluban született G erő K ároly  színm űíró (1856-1904), 
aki az aszódi g im názium ban, C sengey G usztáv önképzőkö
rében kedvelte m eg az irodalm at

Itt született 1857-ben D o b o cziy  L a jo s  tornatanító, a m aga 
korának je les  pedagógiai szakírója.

U gyancsak H évizén született Pauló  Lajos  1927-1975), a 
neves színházi és televíziós rendező.

O rszágosan híres helyi és a G alga m enti népdalokat felku
tató és bem utató Asszonykórus.

Asztalos István

*

A XIII. századi római katolikus templom Szent Márton tiszteletére
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Sétáim közben
Sokak jóleső biztatására folytatom a megkezdett témát. Sétálásaim 

során, most a Mély úton túli területet barangoltam be.
Míg az említett úton felfelé baktattam, óhatatlanul eszembe jutott, 

gyermekkoromban mennyire az ismeretlenség homályába borult e- 
lőttem ez a falurész. Nem lakásunktól távoleső messzesége, hanem 
ottlakó gyerekek híres vagánysága tartott távol attól, hogy megismer
jem girbe-görbe utcácskáit, terecskéit. Ám azóta eltelt csaknem há
rom évtized, s vele együtt azok a kis vagányok is eltűntek. De 
visszatérve a mára: a tavaszt és a nyarat leszámítva kevés olyan utcát 
ismerek, amelyek sivárabb környezettel vezetne a temetőbe. Tudom, 
hogy ezzel a megjegyzéssel kisebb vihart kavarok a különböző néze
tet valló lokálpatrióták lelkivilágában, de úgy érzem ideje lenne már 
valamit tenni azért, hogy ne csak az odavezető út, hanem annak 
mindkét oldala kulturált képet mutasson! Annál is inkább, mivel az 
életrendje szerint, évszaktól függetlenül el kell járnunk temetésekre, 
vagy holt szeretteink sírjainak a gondozására. Egy percig sem kétlem, 
ha bármely szervezet munkát szervezne ezügyben, nem lenne híján 
az önzetlen munkáskezeknek.

Az emelkedő végén, közel a domb tetejénél, kiszélesedik az út. A 
Béke kertnek nevezett rész alatt mély bevágással fordul az út lefelé. 
Világosan kirajzolódik az az agyagréteg mely az egész dombot 
befedi. Kétoldalt pincék egész sora bizonyítja: az egykori szőlősgaz
dák igencsak értettek a borászathoz Mára azonban csak a híre maradt 
a filoxéra pusztításának, de a szőlő nagybani termesztése csak nem 
éledt újjá. Nem úgy a pincék! Sokszor elgondolkodom századunk 
atomkornak becézett voltán. Úgy tűnik a modem kor technikája sem 
tudja kiváltani a télire tartogatott áruféleségek nagytömegű, s főleg 
olcsó tárolását. A bejárati ajtók némelyike ugyancsak mosolyra fa
kasztott, hiszen Eger várának a bejáratát sem erősíthették meg jobban 
annak idején a török veszedelemkor, de ismerve a jelenlegi közbiz
tonságot bizonyára így célszerű a gazdák védekezése a tolvajok 
fosztogatása ellen. Néhány lépés után kisebb térre érkezem. Szemem 
óhatatlanul a szemközti táj szépségeit pásztázza végig. Szinte alig 
tudok betelni a Galga völgyének a csodálatával. Valójában festő 
ecsetjére kívánkozna a kilátás, de hirtelen eszembe villan Petőfi, aki 
hasonló lelkiállapotban lehetett, amikor keze önkéntelenül a Galga 
partihoz című versét kezdte el papírra vetni. Romantikus nosztalgiá
zásomnak két néni beszélgetése vet véget. Később megtudom, hogy 
Kiss Istvánné és Szabó Pálné már több, mint nyolcvan éve élnek a tér 
melletti Dózsa György utcában. Szinte egymás szavába vágva dicsé
rik a kilátás fenségét, az állandóan friss levegő tisztaságát Hanem 
amikor a házuk előtti út és járda állapotára terelődik a szó, mindketten 
elkomorulnak. — Tudja kedveském —  bizonygatja Szabó néni — 
ezek a kövek engem már kisgyermekkorom óta ismernek. S, hát az 
sem volt tegnap! Hát igen. Az útnak mondott lélekiázó nemcsak a 
rátévedő technikát, de bizony az emberfiát is kikészíti rövid idő alatt 
Mélyen megértem ezeknek az idős néniknek a bánatát mert nap. mint 
nap meg kell küzdeniük nemcsak az öregség miatti rossz lábakkal, de 
a lejjebb lévő üzlethez vezető út buktatóival is. — Most még hagyján 
az az út! — állít meg Nyemeczné Andó Edit. — Gyere el akkor, 
amikor esik az eső, vagy jeges-havassá válik a Miskolczi köz. Hoz
záteszem: nem az ittlakók bűne , lustasága miatt válnak ezek a 
meredek utcák járhatatlanná. Egyszerűen semmiféle praktikákkal 
sem lehet ezeket a félgömbölyű felszínű köveket biztonságos közle
kedésre alkalmassá tenni. —  Mi már elgondoltuk, jó lenne egy 
keskeny járda, korláttal, de ez meghaladja anyagi erőnket. Ezért is 
várjuk a mielőbbi megoldást a város illetékeseitől.

Azonban magam sem hittem volna el, hogy a meglévő, de meg
süllyedt jáda is szomszédharagot válthat ki. Jegyzetelésem közben 
keresett meg Szlucska Jánosné a Dózsa György utcából: feltétlenül 
újam le: A megsüllyedt járda helyére beömlő vízről ő nem tehet. Már 
számtalanszor kérte a szakemberek segítségét, de eddig nem történt 
érdemleges változás. Hacsak nem az, hogy jó hosszan megrepedt az 
utcafelőli házfala. Ám ezzel a beszélgetéssel már áttértü nk az ittlakók 
egy másik nagy gondjára, a temető alatti agyagos támfalak históriá
jára.

Jószándékú alkalmi ismerőseim egyre-másra hívogatnak befelé az 
udvarukra, hogy csak náluk nézzem meg a meredekre faragott agyag
falat Szinte mindegyik portán elszédítenek a hatalmas falfelületek. 
Nem vagyok szakember, épp azért csak a fantáziámra hagyatkozom

akkor, amikor elgondolom ezeknek a keletkezését Valószínűleg 
olyan otthont teremtő emberek fogtak egykoron itt házépítésbe, akik
nek csak tehetségük, s főleg erejük volt az agyagtéglák elkészítésé
hez. Nyilvánvaló: nem akartak külön bajlódni a kész téglák szállítga- 
tásával, hát mindjárt a kibányászott fal mellé húzták fel nagy gondos
sággal szűkre szabott otthonukat. Sokszor megspórolva ezzel akár az 
egyik főfalat is. Ám a máskor száraz agyag, utóbb megbosszulta az 
alája építkező nemzedékek lelkinyugalmát, hiszen a lehulló csapa
dékkal együttesen, engedelmeskedve a gravitáció s az erózió törvé
nyeinek, bizony sok helyütt omladozó félben van, vagy pedig leom
lott. Hiába próbáltak egész, vagy féltetőkkel védekezni az időjárás 
viszontagságaikkal szemben a házigazdák, úgy látszik előbb-utóbb 
az agyagfal győz. Kivéve azokon a helyeken, ahol a régi tanács már 
megpróbált vasbetonnal szembeszegülni az agyagfal nyomásának. S 
mivel többszáz méterről van szó, érthető, hogy még sok helyen 
hiányzik ez a biztos védelem. Egy percig sem kétlem a város illeté
keseinek felelősségérzetét, de a pénzszűke igencsak határt szab a 
további méterek bebetonozásának.

Barátságos, de gondjaikkal traktáló új ismerőseimet elhagyva, 
keskeny betonlépcsős kis közön ballagok le a Dózsa György út 
középső ágába. Valóságos babaház mellé érek.

Idős tulajdonosnője kétli dicsérő szavaimat, de háza látványa 
tényleg festő ecsetjére illene. — Ne dicsélje a látványt! — dohog 
kelletlenül. — Én legszívesebben elszaladnék innen, persze, ha még 
bimék! De a lábaim nem biiják... — neveti el végül is magát. Fülem 
hallja szavait, de gondolataim Szentendre festői sikátorai körül ke
ringnek. Ám míg ott a magasra nyúló falak nappal is félhomályba 
borítják az utat, itt akadály nélkül ragyog be a nap sugara minden 
zeget-zugot. Gondolataim kalandozásainak Lipták Pali bácsiék vet
nek véget, akik szinte túláradó boldogsággal kezdték dicsérni a 
szomszédokat. Ám óhatatlanul szóba kerültek azok is, aki erőszakkal 
foglaltak el néhány elhagyott házat. Bizony azok az emberek sokszor 
megkeserítik a jóérzésű szomszédok nyugalmas életét.

Mert ez a városrész szinte rá van kényszerítve a perpatvar nélküli 
életmódra. Oka igen egyszerű, hiszen az utcák teraszos volta miatt, 
szinte mindeki beleláthat akár a szomszédja tányérjába is. Joggal 
hiszem, ez is egyfajta visszahúzó erőt jelenthet a nagyobb viszályko
dások megelőzésében.

Végül nem hallgathatom el Lipták bácsi jövőt igéző, szinte látnoki 
szavait: — Higgye el, megérem még azt, hogy itt, a mi „Rózsadom
bunkon” , belátható időn belül lesz jó út, járda, csatorna, sőt gáz is.

Vajon mit kívánhatok magam is? Mielőbb úgy legyen!

Kovács István
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Önkormányzati hírek
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. augusztus 

25-én tartotta soron következő ülését.
Az ülésen első napirendi pontként az 1992.1. félévi pénzügyi terv 

teljesítéséről készült beszámolót vitatta meg a testület. Aszód Város 
Képviselőtestülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előteijesztése alp
ján az 1992.1. félévi pénzügyi teljesítést Aszód Város Önkormány
zatának 1/1991.(11.22.) sz. rendelet VIII. fej. 25.§ (3) bek., valamint 
a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvve
zetési kötelezettségéről szóló 179/1991.(XII.30.) Korm. sz. rendelet 
alapján elfogadta.

Második napirendi pontként a Közalkalmazotti Törvényből eredő 
bérigényt tárgyalta meg. A Képviselőtestület a Közalkalmazotti Tör
vényből 1992. július 1-től hatályba lévő bérigény többletfedezetet 
(jubileumi jutalom —  felmondás idejére járó többletbér) nem támo
gatja. Utasítja a Jegyzőt, hogy az intézmények bérmegtakarítását és 
a jelzettigényeket vizsgálja meg. A vizsgálat befejezéséig a jutalmak 
kifizetésének felfüggesztését rendelte el a Képviselőtestület.

Harmadik napirendi pontként a volt szovjet laktanya lakásaira a 
Kincstári Vagyonkezelő Szervezettől érkezett árajánlatot tárgyalta a 
testület. Az értékesítési célra, magántulajdonba kerülés érdekében 
igényelt 32 db lakásra a 150 e Ft-os lakásonkénti árat, valamint az 
önkormányzati célra igényelt 8 db lakásra a 100 e Ft-os lakásonkénti 
árat elfogadta.

A Képviselőtestület négy telekvásárlási kérelmet hagyott jóvá. 
Pócsai János Aszód, Ságvári út 32., Mezei László és neje Veresegy
ház, Köves út 1., Kövesdi Attila és neje Budapest, Iskola út 27/a, 
Urbán János és neje Galgagyörk, Ady E. út 6. szám alatti lakosokat 
a Képviselőtestület az általuk kiválasztott építési telkek vevőjeként 
kijelölte.

Döntött a Képviselőtestület az 1992. szeptember 15-től megürese
dett bérlakásról is. A Képviselőtestület az Aszód, Falujárók útja 1. sz 
alatt lévő 2 szoba komfortos önkormányzati bérlakást szolgálati 
lakássá minősítette át.

Kilencedik napirendi pontként a Képviselőtestület Dicse János 40 
éves jubileumi jutalom iránti kérelmét tárgyalta, melynek helyt adott

Aszód Város Képviselőtestülete az ÓKTA ELEKTRÓNIKAI 
KFT. kérelmét az Aszód, Kossuth L. út 3. sz. alatti üzlethelyiség 
bérleti díj elengedésével kapcsolatban nem támogatta. A kérelmet 
szerződéskötés esetén a testület újra napirendre tűzi.

AVAS-SZERKFT. közterületbérleti kérelmét a testület jóváhagy
ta, részükre 600 négyzetméter nagyságú közterületet bérbead jármű- 
alkatrészek kereskedése céljára.

Hováth József és neje Aszód, Tavasz utcai lakosok kártérítési

kérelmét a Képviselőtestület elutasította a PTK. 324 § (1) bek. 
alapján.

Házi László Aszód, Béke út 17. alatti lakos telekvásárlási kérelmét 
a közművek magas költségen történő kialakítása miatt elutasította.

Tizennegyedik napirendi pontként tárgyalta a testüleg a GALGA- 
HÚS KFT. szennyvízelhelyezési kérelmét az aszódi szennyvíztele
pen, melnek helyt adott.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1992. szeptember 
8-án megtartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.

Első napirendi pontként a Költségvetési Üzem felszámolásával 
kapcsolatban az elfekvő készletek elkülönítéséről szóló beszámolót 
vitatta meg a testület, melyet tudomásul vett.

A Képviselőtestület az UNIKORNIS KFT-nél kialakult csődhely
zet és felszámolással kapcsolatban fegyelmi vizsgálat elrendelését 
mondta ki. A Fegyelmi Bizottságot 5 taggal megalakította.

Második napirendi pontként a Képviselőtestület a 6 osztályos 
gimnázium 1993/94. tanévtől való bevezetésének lehetőségeit tár
gyalta. A Képviselőtestület az Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskolában 1993/94-es tanévtől kezdve a 6 osztályos okta
tási forma bevezetéséhez szükséges pályázathoz — figyelembe véve 
a tantestület hozzájárulását és a Művelődési Bizottság javaslatát — 
az elvi hozzájárulást megadta.

Utasítja a Gimnázium Igazgatóját, hogy az 1993/94-es tanévtől 5 
évre dolgozza ki az új oktatási fonna bevezetésével kapcsolatos 
létszám, tanterem és költségigényt

A Képviselőtestület módosította az „állatok tartásáról ’ ’ szóló ren
deletét a „Köztisztaság fenntartásáról és település szilárd hulladék
kal összefüggő tevékenységéről”  szóló rendeletét Aszód címeréről 
és zászlójáról szóló rendeletét és a „Helyi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról”  szóló rendeletét.

A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. út 26. sz. alatti kőmozi 
hasznosítására Sóvári Zsolt és Sóvári Péter társas vállalkozók pályá
zatát elfogadja, a meghirdetett tevékenységi körrel meghatározott 
időre az ingatlant részükre kiutalja.

Az Aszód. Benedek utca 2. sz. alatti tekercselő üzem hasznosítá
sára kiírt pályázatra Brunecker Imre Budapest, Angyalföldi út 36. sz. 
alatti lakos pályázatát a testület elfogadta. Részére a bérleményt 10 
éves időtartamra kiutalta.

A Képviselőtestület a Lakásügyi Bizottság tagjai közé Pachert 
Károly képviselőt beválasztotta.

A Képviselőtestület a Hatvani út 1. sz. alatti 2 szoba komfortos 
lakás átminősítésére hozott korábbi határozatát visszavonta, mivel a 
Gimnázium nem tartott rá igényt.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.
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Egy képviselő nézeteinek 
továbbgondolása

A Tükör újság sok jó  kezdeményezése között kiemelkedik a 
„Képviselői portré” . Akik minket képviselnek azok életrajzával 
de legfőképp mentalitásukkal ismerkedhetünk meg. Az eddigi 
bemutatkozások nagyon jók  voltak. Mindnyájan kiváló emberek.

Annak, hogy e témában mégis most ragadtam tollat Kustra 
László képviselő úr gondolataival való egyetértésem. Országunk, 
városunk problémáit az ő  koncepciójának realizálásával lehet 
megoldani. Sem egyéni, sem társadalmi problémák nem oldhatók 
meg kocsmaasztal mellett alkoholmámorban... Sajnos sok állam
polgár még nem érett meg eléggé a demokráciára. Helyzetüket 
úgy képzelik el mint aki gépkocsit kap ajándékba és gépkocsive
zetési ismeretek nélkül akar részt venni a forgalomban. Először 
tanulás és utána a forgalomba való bekapcsolódás!

Kustra László képviselő úr a Művelődési Bizottság tagja. 
Bízom benne és remélem másokra is hatással lesz.

A demokrácia nem azt jelenti, hogy „köpködhetek”  retorzió 
nélkül a Parlamenttől a kocsmaasztalokig. Az elmúlt rendszerben 
egy félreérthető kijelentésért börtön, internálás já r t  A szólássza
badsággal és egyéb szabaságjogokkal nem szabad visszaélni. A 
demokráciánk LEHETŐSÉGET biztosít mindeki számára akinek 
van valamilyen koncepciója, megfelelő tudása (olyan ami piaci 
érték), akarata és szorgalma. Ha ezek egyes embereknél hiány
cikként szerepelnek jöhet akármilyen kormány vagy rendszervál
tás, akkor is csak kritizálni fognak. Minden embernek vannak 
adottságai, képességei amit hasznosíthat. Tanuljunk meg élni a 
lehetőségeinkkel!

Egyes emberek társadalmi ismeretei nagyon hiányosak. Nagy 
a kontaktuskészség hiánya más emberekkel. Nem tudnak (vagy 
nem akarnak?) lépésttartani korunk politikai, társadalmi, gazda
sági átalakulásával, fejlődésével. Egy-egy kiragadott —  sokszor 
lényegtelen— tényt kritizálnak. Inkább tanuljunk, termeljünk és 
a fejlődést szolgáljuk. Egy példa: Tényként bizonyítják, hogy a 
kereskedelemben még gramafontűt sem lehet kapni. Tény, de ma 
már a videomagnók korát éljük, az kapható! Az elmúlt rendszer 
iskoláiban nem a mai kor embertípusát neveltük. A családban 
igyekeztünk gyermekeinket elhalmozni anyagi javakkal. Nem 
tanítottuk meg már kisgyermekkortól megküzdeni mindenért. A 
kitartó szorgalomra vagy a minél magasabb tudás elsajátítására 
kevesen nevelték gyermekeiket. Nem tanítottuk meg eléggé igé
nyességre, önbecsülésre, a szép szeretetére, hit- és erkölcstanra, 
nemzetünk, hazánk, városunk szeretetére. A tenni- adniakarásra. 
Követelni —  sokszor irreálisan —  azt tudnak.

A Művelődési Bizottságnak prioritást kell javasolni (azt előse
gíteni) az ifjúság európai elválások szerinti neveléséhez. Sajná
latos tapasztalatom sok fiatalnál, de idősebbeknél is (az élet 
bármely területén) az igénytelenség. Ez sajnos az árutermelésben 
is megmutatkozik. Ezért nem tudjuk eladni termelésünk egy 
részét. Aki nem tud lépést tartani-, adaptálódni az európai nor
mákkal ne csodálakozzon, hogy eliminálódik a jobb keresetűek 
közül.

A Művelődési Bizottságban realizálódik az értelmiség felelős
sége az ifjúság nevelésében. Minden városnak, közösségnek, 
országnak a sorsa a tantermekben dől el! Próbáljuk közösen 
elősegíteni. Először is pótolni kell a pszichés űröket. Ifjúságunk 
nagy részéből hiányoznak az emberi-erkölcsi ismeretek, a pozitív 
érzelmek. Minden ember pszicho-szomatikus lény. Ha a pszichés 
oldal nem megfelelő a testi (egészségi) állapot is súlyos csorbát 
szenvedhet. Meg kell (!) változtatni azt a szégyenteljes statiszti
kai helyzetünket Európában amire nem lehetünk büszkék: a 
legrövidebb átlagéletkor, a legegészségtelenebb életmód, válá
sok száma, gyermekkori öngyilkosságok-, bűnözés, stb. A világ 
141 országa közül Magyarország a 63. (!) helyen van az élet 
minősége területén...

Kérem olvassák el mégegyszer Kustra László képviselő úr 
gondolatait és hasznosítsuk.

Kaáli Nagy Kálmán

Egy lehetőség
Talán van, aki már hallott valamit a TOP 12 nevű 

önsegélyező szervezetről. Aszódon már van néhány 
tagja. Ez a hivatalosan bejegyzett szervezet azt ígéri, 
hogy a résztvevők némi pénz és idő ráfordításával jó  
kiegészítő jövedelemre tehernek szert. Az ügyesebbek 
nem is kevésre. A szervezetben együttműködhetnek 
dolgozók, munkanélküliek és nyugdíjasok is. A szerve
zet pénzforgalmát Magyarországon az IBUSZ Bank Rt 
vezeti. Az érdeklődők számára információs előadásokat 
szervezünk az aszódi rendelőintézet ebédlőjében okt. 
13-án, 20-án és 27-én 16 órakor.

Kérjük, tiszteljenek meg érdeklődésükkel.

A szervezők

Becker Pál országgyűlési képviselő le
vele Dr. Isépy Tamás államtitkárhoz

3i&qte£t ACtarntitliáA. Ú\J

A Pest megye 5. sz. választókörzet középpontja a 
nagy hagyománnyal rendelkező Aszód. A környéken 
meghatározó szerepét fejlett kereskedelmén kívül 1700- 
as években alapított és méltán nagyhírűvé vált evangé
likus gimnáziumának köszönhette, amelynek többek 
között Petőfi Sándor is tanulója volt. Az államosítás 
során mint mindenhol, így Aszódon is megakadályoz
ták, hogy az Egyház tovább folytathassa évszázados 
oktatói tevékenységét.

Az elmúlt években a gimnázium folyamatosan fejlő
dött. Ahhoz szervesen kapcsolódva működni kezdett és 
regionálisan meghatározó szerepűvé vált a gépészeti 
szakközépiskola, és a mindkét intézmény tanulóit ki
szolgáló uszoda. Az idők során úttörő szerepet vállalva 
a gimnáziumban beindult a kéttannyelvű képzés, amely 
révén az ország minden tájáról érkeznek ide diákok.

Aszód város önkormányzata —  figyelembe véve a 
környező települések önkormányzatainak egyhangú ha
tározatát is —  úgy döntött, hogy a gimnáziumot nem 
adja vissza, a felajánlott csereingatlant pedig az Egyház 
nem fogadta el.

Tisztelt Államtitkár úr! Nem kívánom Önt semmilyen 
irányban befolyásolni, a döntést Önre és a Bizottság 
bölcsességére bízom. A diákok, tanárok, szülők, az 
egész város és környéke nyugalma azonban megkíván
ja, hogy ebben az ügyben nagyon gyors döntés szüles
sék. Csak így van mód arra, hogy a felkavart indulatok 
lecsillapodjanak, és mind az evangélikus, mind az ön- 
kormányzati (állami) gimnázium a tanulókra koncent
rálhasson, és az ő  érdekeiket figyelembe véve alakíthas
sa ki hosszútávú terveit.

Megértő gyors intézkedését várva,

Budapest, 1992. szeptember 1.
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Képviselői portré
m m m

— Kérem mutatkozzon be!
— Pachert Károly vagyok 1939. májusá

ban születtem Aszódon. Azóta is itt élek, 
bár négyszer költöztem, de szülőházamtól 
kétszáz méternél sosem távolabb. Édesa
pám Aszód és környéke jónevű kiskereske
dője volt, boltját 1950-ben bezáratták. Még 
annak idején felekezeti iskolában kezdtem 
a tanulást és a gimnáziumban érettségiz
tem. Később elektrotechnikusi képesítést 

szereztem, és politikai tudományokkal is megismerkedtem. Második 
munkahelyem, több mint negyed század óta a Budapesti Rendőrfő
kapitányság Híradástechnikai Osztálya, ahol — őrnagyi rangban — 
feladatom a vezetékes híradás (telefon, telex, számítógépes adatátvi
tel stb.) zavartalan biztosítása.

1967 óta vagyok nős. Feleségem gyógypedagógus az 1. sz. Álta
lános Iskolában. Két fiunk van —  Gábor egyetemista, András hang
szerkészítő, zenél a Tarisnyás együttesben és még tovább tanulásra 
is marad ideje.

1992. április óta vagyok a Képviselőtestület tagja, így én vagyok 
a „legfiatalabb”  képviselő.

— Ön kezdettől részt vesz az Aszódi Baráti Kör szervezésében. 
Mutassa be kérem a Kört! Milyen tevékenységet folytatnak, mik a 
terveik?

— Az Aszódi Baráti Kör 1990-ben alakult. Összejövetelünket 
minden hónap utolsó péntekén tartjuk. Neves előadókat hívunk meg 
különböző témákban, utána egy pohár sör mellett elvitatkozgatunk 
azon, hogyan lehetne Aszódot egy igazi várossá tenni, pezsgő társa
dalmi életet teremteni.

Célunk, hogy Aszódon megalakuljon a Polgári Kör (régi épülete 
ma is áll), talán az Iparos Kör is (épületüket lebontották). Aszód 
kereskedőinek, iparosainak most kell megteremteniük a hajdan volt 
polgári értékrendet, és társasági életet A Baráti Körből nőtt ki a 
Városszépítő Egyesület terveinket és elszántságunkat ismerve na
gyon sok örömet fogunk szerezni Aszód lakosainak.

Itt szeretném elmondani, hogy a Baráti Körnek tagja lehet minden 
aszódi, aki szeret itt élni és a településért akar is tenni valami 
hasznosat.

— A parkolók, a felújított homlokzatok, az új aszfaltszőnyeg kezd 
Aszódnak városias jelleget adni. A város megtette a kezdeti lépéseket. 
Miként látja a jövőt? Milyen feladatok várnak a lakosságra valamint

a város vezetésére, hogy megtartsuk, még szebbé tegyük lakóhelyün
ket?

— Ez valóban csak a kezdet és remélem egyben minta is arra, hogy 
milyenné váljon a város arculata. Jövőre az új világítótestek is he
lyükre kerülnek, a Szabadság-tér átépítése is befejeződik és szép 
városcentrum fog kialakulni. A kérdés második felére a válaszom: A 
város lakosaira állandó munka vár. A meglévő értékeket meg kell 
őrizni, és újakkal kell gyarapítani. Házakat, portákat, utcákat állan
dóan rendbentartani. Röviden, megtanulni a természeti környezettel 
harmóniában élni. Ez azt fogja eredményezni, hogy a Képviselőtes
tületnek nem kell új adók kivetésén tömi a fejét.

— Ön tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. Újságunk bemu
tatta Jánosi János tervét az ABC (Kondoros tér) előtti bevásárlóköz
pontról. A leendő tulajdonosok nevét is tudjuk. Látszólag már minden 
együtt volt — vajon miért nem indult meg az építkezés?

— A Jánosi úr terve nagyon szép, ha az épületegyüttes felépülne, 
dísze lehetne a környéknek. Egy ilyen építkezést beindítani, külön
böző engedélyeket beszerezni, kivitelezőt találni, határidőket meg
szabni stb. egy egész embert kíván. Az építtetők még nem jutottak e 
felismerésre. Megjegyzésként — a hetvenes években egy lakásszö
vetkezeti építkezést Aszódon a tervezéstől a beköltözésig végigcsi
náltam, így a nehézségeket ismerem.

— Mit tart fontosnak képviselői munkájában?
— Számomra mindig a soronlévő feladat lehető legjobb megoldá

sa a fontos. Példát is mondok: nagyon sokakat érintő kérdés az aszódi 
lakáskoncepció kialakítása és megvalósítása. —  Aszódon több mint 
háromszáz állami lakás van, ebből legalább kétszázat el kellene adni, 
elsősorban a bennlakóknak. Kétszáz ember tulajdonosként másként 
viszonyulna környezetéhez mint bérlőként.

— Tájékoztasson kérem bennünket arról, hogyan halad Aszódon 
a crossbar telefonhálózat kiépítése?

—  A — crossbar telefon — kifejezést már nem használnám, mert 
az egy elektromechanikus kapcsolószerkezetet takar. A mostani tele- 
fonközpontokcsakintegráltáramkörökettartalmaznakmikroprocesz- 
szoros vezérléssel. Tavasszal résztvevője voltam egy megyei értekez
letnek, ahol megtudhattuk milyen elképzelése van a MATÁV RT- 
nek. A megvalósítás lehetősége távolinak tűnt Azóta a helyzet 
változott új részvénytársaság alakult Tagjai: MATÁV RT., Digitel, 
önkormányzatok és külföldi tőke részvételével. Reális esélyt látok 
arra, hogy 1993. szilveszterén külföldi barátainkat közvetlen távhí
vással. telefonon köszönthessük.

— M i a véleménye az Aszódi Tökörről?
— Sportosan szólva egyre jobb. Ez vonatkozik elsősorban az 

önkormányzati „tudósításokra". Szívesen olvasnék több riportot a 
város életéről, mindennapjairól. Az „új”  lakosok biztosan élvezettel 
olvasnák a „régi aszódiak”  visszaemlékezéseit

— Köszönöm a beszélgetést.
Asztalos Tamás
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HELYREIGAZÍTÁS —  még egyszer 
a kártyákról

Valaki (talán éppen Egy Magyar Állampolgár) „közérdekű beje
lentés ” -t tett a Népjóléti Minisztériumban miszerint az Aszódi Tü
körben tavasszal megjelent tájékoztatásom félrevezető, nem felel 
meg a törvény szellemének. Ezzel, mint a „régi szép időkben” , 
beindult az adminisztráció. Levél ment a Tisztiorvosi Szolgálathoz, 
telefon az aszódi önkormányzathoz, levél az Orvosi Kamarához és 
még ki tudja hová.

Az aszódi képviselőtestület egyik tagja megállapította, hogy való
ban félreértheti a következő mondatokat az, aki a rendeletet nem 
ismeri és rosszindulatú is:

„Ezért Lóska doktornővel egyetértésben kérem, hogy az eddigi 
körzethatárokat tartsák be a kártyák leadásánál! Ettől csak nagyon- 
nagyon indokokolt esetben fogunk eltérni. ”

Hogy világos legyen, hogy a félreétherő mondatok milyen előz
mények után kerültek az újságba, ismertetem a vonatkozó rendeletet.

„A Kormány 55/1992. (ül. 21.) Komr. rendeleté a 16/1972.(IV. 
29.) MT rendelet módosításáról

2. §
13/b § (1) Az orvosválasztás a választani kívánt háziorvosnál 

történő jelentkezéssel veszi kezdetét Amennyiben a háziorvos a 
jelentkezést elfogadja...

(3) Az orvos a jelentkezést elutasíthatja de csak különösen indokolt 
esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek 
lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van ,...

13/d § (1) Az orvosválasztás elősegítése céljából a települési 
önkormányzat jegyzője közszemlére teszi az orvos körzetek területi 
elhelyezkedését, valamint a körzetek lakosságának orvosi alapellátá
sát végző háziorvosok nevét és képesítési adatait..”

Már ebből is kitűnhet, hogy a kifogásolt mondatok tán eltérhetnek 
a törvény szellemétől, de betűjétől nem annyira. De továbbmegyek. 
Az újságosoknál már tavasszal kapható volt Dr. Szűcs László „Ho
gyan válasszunk háziorvost?”  című hivatalosnak tekinthető tájékoz
tatója. Ebből is idézek.

„A háziorvos akkor is visszautasíthatja a beteg jelentkezését, ha a 
nála jelentkezett betegek száma az ajánlott létszámot már elérte...

... fogadjuk el az orvos döntését, elvégre egyedül ő rendelkezik 
információval arról, hogy mennyire munkaigényes az általa ellátni 
kívánt terület, és hogy mennyire bővíthető egy-egy újabb jelentke
zéssel. A jelentkezés visszautasításának harmadik indoka lehet a 
távolsági tényező....

... Helyes a visszau tasítási okok orvosi körben való meghatározása. 
Ez az orvosnak ugyan jelentős szubjektivitásra ad lehetőséget, de 
egyúttal biztosítéka is a harmonikus beteg-orvos kapcsolatnak. Az 
orvos döntése ellen jogorvoslatért tulajdonképpen senkihez sem ta

i

nácsos fordulni, hisz megette a fene az olyan orvos-beteg kapcsolatot, 
amit valamilyen felügyeleti szerv segítségével kényszerítettünk ki...

A visszautasítási jog gyakorlatának korlátja az, hogy nem utasít
ható vissza annak a személynek a jelentkezése, akinek lakhelye a 
háziorvos ellátási területén van,...

... A visszautasítási jog korlátja teszi lehetővé, hogy az alapellátás
ban eddig is érvényesült területi elv kapcsolódva a szabad orvos 
választással a továbbiakban se szenvedjen csorbát....”

Én a tájékoztatóimban (és a Pest Megyei Hírlapban megjelent 
cikkemben) több fontos szempontot tartottam szem előtt:

A körzetemben lakók bizalommal fordulhassanak hozzám.
Ha a körzetemben lakók ügyeleti időben, szabadságom alatt, vagy 

egyszerűen ha a másik háziorvos rendelési idejében mennek a rende
lőbe, nehogy egy olyan orvossal találkozzanak, aki az ő orvosukra (és 
áttételesen az ő orvosuk betegeire is) haragszik, mert „elhappolta’ ’ a 
betegeit.

Oktalanság lett volna a jelentkezések válogatás nélküli elfogadá
sával felduzzasztani a betegforgalmat, hiszen akkor még kevesebb 
idő jutna egy-egy betegre, más szóval szeretném megőrizni a mun
kám színvonalát és a „saját”  betegeimre fordítható időmet —  még 
akkor is, ha a „kártyapénz" (mely egyébként nem fogja döntően 
javítani a körzeti orvosok anyagi helyzetét ellentétben a várakozással) 
kevesebb lesz, mint más háziorvosok esetében.

Nem fogadok el jelentkezéseket más településekről, mert az ottani 
beteg is joggal elvárhatná, hogy lakásán keressem fel éjjel és nappal.

Miután kolléganőmis hasonlóan gondolkodik, miután hosszú évek 
óta a kölcsönös bizalmon és segítségen alapul a kapcsolatunk és 
miután a fentieket egymással megbeszéltük, írtam le a kifogásolt 
mondatokat. (Megjegyzem, hogy a legelső tájékoztatóban egy ma
gyar állampolgár által félreértett mondat már érthetőbben jelent meg 
később, és kártyák leadásán kifogásolt módjához bővebb magyaráza
tot fűztem a Pest Megyei Hírlapban.)

A fenti „közéredű” bejelentéssel olyan valaki élhetett, aki nem 
volt tisztában az aszódi rendelési és ügyeleti rendszerrel, aki nem 
képes értékelni, milyen jó  a betegeknek, ha orvosaik közt nincs 
nézeteltérés, aki elfelejtette, hogy az „átkos” -ban is volt szabad 
orvosválasztás, aki észre sem vette, hogy júliusi tájékoztatómban 
(talán épp az ő kedvéért) az első pontban írtam le: „Természetesen 
aszódiak is választhatnak más községben vagy városban családor
vost, kérdés, hogy annak van-e értelme.”  Olyan személy, aki nem 
csak nem olvasta (vagy ha igen, akkor nem értette) a vonatkozó 
rendeleteket, nemcsak nem választotta azt az egyszerű módszert, 
hogy engem, vagy kolléganőmet megkérdezzen, hanem rosszidulatú 
is. Hiszen alig akadhat olyan aszódi, aki joggal állíthatná, hogy az 
aszódi orvosok nem az ő érdekében munkálkodnak.

dr. Jólesz József
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Aszód fesztivál ’92

Mint azt szeptemberi számunkban Ígértük, közzétessziik Olvasó
ink számára is az Aszód Fesztivál ’92. rendezvény költségvetését.

Rendezvényünk valóban nagyon sikeres volt, saj nos azonban még
is voltak olyan hangok, rosszindulatú megjegyzések: honnan, rniból 
tudta a város ezt a rendezvényt megvalósítani. Miért erre és nem 
másra fordították a pénzt? Szeretnénk, ha a számok önmagukért 
beszélnének:

A Fesztivál bevételei (legnagyobb részt szponzori támogatásból)
T urai T akarékszövetkezet 
Aszód Posta 
Barlai Gyula vállalkozó 
Biztosító RT Gödöllő 
Budakor Trade 
Nimra Kft 
Ipari Műszergyár 
Kiss Miklós vállalkozó 
Szovics Pál vállalkozó 
Szobi Szörp
Luxor Távközl. Kér. Szóig.
Dropp Gábor Galgamácsa (Dreher) 
Valkói Sportegyesület 
Unicas Kér. Kft.
Aszód KSZL Ügyvédi munkaköz. 
Hatvani Konzervgyár 
Frekvencia Videó Kér. Kft 
OTP és Kér. Bank Rt.
Lamix Kér. V.
Gólya Imre, Sörpatika 
Landimex Kft. Bp.
Lukács és Társai Kér. V.
Szénási Zsigmond, Verseg 
ANT-TRADE és Hévíz COOP Aszód 
Horváth Árpád vállalkozó Aszód 
Nagy Józsefné vállalkozó Aszód 
Dózsa Attiláné vállalkozó Aszód 
Sóvári József vállalkozó Aszód 
Túrái ÁFÉSZ 
Vásárosok befizetése

Aszód Város Önkormányzata 
bocsátott rendelkezésre szükség 
esetén való felhasználásra. 
Összbevétel:

5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

20.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft

5.000 Ft
5.000 Ft

20.000 Ft
10.000 Ft
50.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
3.000 Ft

20.000 Ft
5.000 Ft

10.000 Ft
20.000 Ft

5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
3.000 Ft

10.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

50.000 Ft
25.000 Ft

356.000 Ft

200.000 Ft

A Fesztivál kiadásai:
Színpadi fólia
Fesztivál pólók (rendezőknek)
Plakát, propaganda anyag
Illetékbélyeg (tűzijáték engedélyezéséhez)
ÉMÁSZ árambekötés
ÉMÁSZ áramszolgáltatás
Útiszámla kifizetések
Vásári helypénz
Tb költsége
Aug. 20-esti ünnepi shaw
Tűzijáték
Helikopter
Manhattan együttes tiszteletdíja 
Móra Lisa együttes tiszteletdíja 
Mentőszolgálat biztosítása 
Szállítási költségek 
Honvédség
Vasanyag (színpadhoz)
Sátrak biztosítása (honvédségtől)
Szállítási ktg. Honvédség részére 
Festés
Zászlófestés 
Zászló anyag 
Egyéb kiadás 
Összes kiadás:

7.200 Ft
11.000 Ft
15.000 Ft 

300 Ft
4.500 Ft 
9.544 Ft 
9.918 Ft 
4.800 Ft 
2.112 Ft 

70.700 Ft 
37.500 Ft
30.000 Ft
70.000 Ft
20.000 Ft 

1.680 Ft
22.529 Ft

8.000 Ft
2.000 Ft 

74.460 Ft
5.052 Ft 
1.274 Ft

20.000 Ft 
51.850 Ft

5.581 Ft
485.000 Ft

556.000 Ft

Az Önkormányzat által felajánlott 200.000 Ft támogatásból ilyen 
formán 129.000 Ft került felhasználásra.

Tehát, ha így nézzük a dolgokat, és nem vesszük figyelembe azt a 
hatalmas méretű társadalmi munkát, amelyet nagyon sokan végez
tünk, Aszód Városnak ez a három napos fesztivál 129.000 Ft-jába 
került

A becslések szerint a 3 nap alatt közel 30.000 ember fordult meg 
a fesztivál színhelyén. A tűzijátékon legalább 8.000-en voltak.

Csak köszönet és elismerés illeti a rendőröket az Önvédelmi 
csoport tagjait és minden szerv ezőt segítőt hogy minden kellemet
lenség, baj, rendbontás nélkül zajlott le az első ízben megrendezett 
fesztivál.

Az egészségügyi szolgálat aCB Klubis állandó készenlétben volt 
hogy probléma esetén segíthessenek.

Szeptember 25-én az Aszódi Baráti Kör és a VárosszépítőKörelső 
őszi összejövetelén értékeltük a Fesztivált Elmondtuk véleményün
ket, tapasztalatainkat, kritikáinkat. Az elhangzottak figyelembevéte
lével gondokodunk már a jövőn, hiszen a vélemények összesített 
lényege az volt:

LEGYEN JÖVŐRE IS FESZTIVÁL!
Pardi Lászióné
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VASÁRNAPI KAROSSZÉK

NEVETÉSED

Nevetésed
Nevetve
Mondja el
Mennyire
Felszínes
Felszíned

HALK NESZ

GYERTYÁK FÉNYE

Gyertyák égnek 
Énekelve 
Hangjuk erds 
D e fényük 
Alig pislákol már 
Életük még 
Egy lángolás 
Hangjukat sem 
Hallom már

PARKBAN

Ülünk a parkban 
Beszélgetünk 
Nagyokat bólogatunk 
Közben beszélgetünk 
Mi ketten 
Kétféleképpen 
Bólogatunk 
Beszélgetünk

KÍNOS LEMEGY A NAP

Eltörték ujjaim Lemegy a nap
kitörték fogaim Te még mindig
Pöszén Ott ülsz
Nyomorékan Bágyadt
Mulatságos vagyok Féldrült kábulattal

Arcodon, nézed,
hogy arcodon
Lemegy a nap

ÁTOK

Halk nesz 
Halkan ásít 
Az unalom 
Kerek szájában

ÉGETEM

Égetem 
Égd életem 
Füstje 
Olykor a 
Szemembe száll

PALYA
ÁRPÁD
VERSEI

ÉLETFOGYTIGLAN

Életfogytiglan 
Dörrent az ítélet 
Szétfolyt arcodon 
A döbbenet csendje 
A terem kiürült 
Te ott maradtál

Átkozz
Gyűlölve
Préseld
Recsegd fogaid között 
Ősi átkot
Hisz léted maga is 
Átok

FEKSZENEK

Szinte ismeretlen kín 
arca homályos 
miénk
rajta fekszenek 
sírva
legbensdbb

VERSEIM

Megfáradt arccal álltái ott 
Élet

Titkaink

FAGYOTT RÍM TULAJDONOSOK

Verseim lassan 
Süllyednek 
Bele a magányba 
Velük süllyedek 
Én is vissza 
A világba

ÖKLÖD

Öklöd arcodba 
Vág
Ember az 
Ki saját arcába 
Vág

Fagyott gyermek 
Fagyott lakásban 
Fagyott családban 
Fagyott évében 
Fagyott vérében 
Megfagyott átkában 
Egyetlen várában

Hatalmas lépések 
Lépnek éld
Hatalmas sárkánygyíkok 
Szemük magas 
Arcuk kd 
Valaki megszólal 
ő k  a tulajdonosok

VACSORA

Tűnddve ül
Kemény keze
Kezében
Hideg
Nyelvével
Végignyalja száját
Majd
Meg vacsorázik
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N YIT V AT ARTÁS

hétfótöl péntekig 9.00 - 18.00 £rá«g |§ j § ; ;  
Sasom bat, vasárnap: rendezvény esetén *

l
NYITV AT ART ÁS A:

hétfő-szombat 1800 ~ 2300 
vasárnap szünnap.

A Művelődési Ház foglalkozásai

angol nyelvtanfolyam 
Számítástechnika 
német nyelvtanfolyam 
számítástechnika 
Nyugdíjas Klub 
(páratlan héten) 
német nyelvtanfolyam 
Aszódi Városszépítő Kör 
Aszódi Baráti Kör 
(minden hó utolsó péntek)
ABC áruházi eladói 
tanfolyam, szakács tanfolyam

Hétfő 1 7 .0 0 -  19.15
1 7 .0 0 -  19.15

Kedd 17 .0 0 -1 9 .0 0
Szerda 17 .00 -19 .15
Csütörtök 1 6 .0 0 -1 8 .0 0

1 7 .00 -19 .15
Péntek 17.00 -  20.00

Szombat 9.00 -1 2 .3 0

Számítástechnika 
Táncszakkör 
B arkács-modellezés 
Tehetséggondozás 
Csecsemőgondozás

A Művelődési Ház iskolai szakkörei

II. sz. Ált. Isk.
II. sz. Ált. Isk.
II. sz. Ált. Isk.
II. sz. Ált. Isk. 
Művelődési Ház

□ □ □ □ □ □ □

FELHÍVÁS! FIGYELEM!

Alapfokú francia nyelvtanfolyamot hirdetünk a 
Művelődési Házban

Tanfolyam kezdés: 10 fő jelentkezése után azonnal 
Tandíj: 3.000 Ft/40 óra 

Jelentkezés a Művelődési Házban

Korrepetálási lehetőség és 
felvételi előkészítő biológiából és kémiából! 

Jelentkezés: a Művelődési Házban

Korrepetálási lehetőség angol nyelvből 
Jelentkezés: a Művelődési Házban

Testépítő Klub nyílt a Művelődési Házban 
október 1-től nők- férfiak számára. 

Bérlet váltási lehetőség! 
Jelentkezés: a helyszínen.

Felhívás
ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK

Kulturális bemutató
Az elmúlt év hagyományához híven ez évben is meghirdetjük 

Aszód város kulturális seregszemléjét „Aszódiak az aszódiak
nak”  címmel

A bemutatóra az alábbi kategóriákban várjuk a jelentkezése
ket:
1. Irodalom: —  vers és prózamondás

—  versek, elbeszélések, riportok stb. 
írása, illetve készítése

—  színjátszás
2. Zene: — népzene

—  kalsszikus zene
—  modem zene
—  ének

3. Tánc: —  néptánc
—  balett
—  modemtánc
—  pantomim

4. Egyéb: — bűvész, akrobata, paródia stb.

Minden műfajban szólisták és együttesek is jelentkezhetnek. 
Várjuk továbbá alkotók (faragók, szövők, festők stb.) munkáit is, 
amelyeket kiállítás keretén belül mutatunk be.

A jelentkezők alsó korhatára: 6 év.
Jelentkezési határidó: 1992. november 1.
Jelentkezni lehet a Helyőrségi Klubban és a Művelődési Ház

ban kérhető .Jelentkezési lapokon” .
A rendezvény támogatója az If jú ságért A lapítvány. 
Szívesen vesszük intézmények, vállalkozók anyagi vagy esz

közbeli felajánlásait, mert jutalmazni kívánunk minden résztve
vőt a kulturális bemutatón.

A szervezők

Meghívó
Hangversenyre

Szeretettel hívjuk és várjuk a 
zenekedvelőket

1992. október 23-án (pénteken)
18 órakor

a Kollégium Dísztermében tartandó 
NÉPZENEI HANGVERSENYRE 

Közreműködik: a Tarisnyás együttes 
Rónai Lajos vezetésével. 

Énekel: Benedek Krisztina

Belépő: felnőttek részére 100,— Ft 
diákok és nyugdíjasok részére 50,— Ft
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A Művelődési Ház programjaiból

Meghívó

Petőfi vers- és prózamondó verseny 
1992. október 24.

Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendezzük a 
Múzeumi hónap keretében a Petőfi Sándor emlékének szóló 
Petőfi szavalóversenyt Aszód és vonzáskörzete fiataljai, 
idősebbjei részére.

A versenyre bárki jelentkezhet 
Kötelező versként Petőfi Sándor 

a XIX. század költői, illetve 
a Galga partihoz című verset kell előadni.

A szabadon választott mű: Petőfi Sándor bármely más 
verse vagy prózája lehet

ÜNNEPSÉGÜNK PR O G RA M JA :

900 Találkozás a Petőfi Múzeumban
Köszöntő
A Múzeum megtekintése 

ÍO00 Vers- és prózamondó verseny a
Helyőrségi Klubban

1300 A résztvevők meg vendégelése
1400 Irodalmi műsor
1500 A verseny értékelése

A VERSENY TÁ M O G A TÓ I:

Pest megyei Önkormányzat Művelődési Alap; Ifjúságért 
Alapítvány Aszód; Művelődési Közokt. Minisztérium; Pe
tőfi Múzeum; Helyőrségi Klub; Művelődési Ház

A versenyre jelentkezni az iskolákban és a Művelődési 
Házban lehet név és életkor megjelöléssel, illetve a szaba

don választott mű megnevezésével.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

OKTÓBERI MOZI MŰSOR

3. szombat 1730

10. szombat 17'30

17. szombat 17'30

24. szombat 1730

3031. szombat 17'

Nyugdíjas előadás:

FIU K  K3 JÓ N  AZ AGYAMBA?
szines, szinkr. amerikai komédia 
R.: Carlo Verdone,
Fsz.: Omella Muti, Carlo Verdone 
NEON CITY
szines, szinkr. amerikai sci-fi 
R.: Monté Markham,
Fsz.: Michael Ironside 
A LV AJÁRÓK  
szines, amerikai horror 
R.: Mick Garris,
Fsz.: Brian Krause, Alice Krige 
Ő RÜ LT SZAFARI 
szines szinkr. botswanai vígjáték 
R.: Dávid Lister 
T Ö K É L E T E S KATONA 
szines, szinkr. amerikai akciófilm 
R.: Roland Emmerich,
Fsz.: Jean-Claude Van Dame, 
Dolph Lundgren
okt. 22. Csárdáskirálynő, előadás

kezdete: 16 óra Jegyár: 40,—  Ft, nyugdíjasoknak: 30,—  Ft

Október:
3. 1730 óra
5-6. 9-17  óra
(hétfő-kedd)
10. 1730 óra
(szombat)
16. 10 óra
(péntek de.)

du. 15 óra

du. 18 óra

17. 17 óra
23. 18 óra

24. 9 óra

30. 1730 óra
17 óra

31. 1730óra

Mozi
Olcsó kilós holland ruha vásár 

Mozi

H a a világ rigó lenne 
Költészet és játék -  zenés 
összeállítás középsős és 
nagycsoportos óvodások és 
kisiskolások számára 
Belépő 50,—  Ft 
Szamárfüles
Kiskamaszok részére készült 
szórakoztató shaw műsor 
Belépő 50,— Ft 
Tájékoztató előadás:
Hogyan előzzük meg, illetve hogyan
kezeljük az aranyér betegséget?
Hasznos tanácsok, filmvetítés,
felvilágosítás
Előadó: Dr. Jávori Gábor
Belépő: 50,— Ft
Mozi
Népzenei hangverseny a Kollégium 
Dísztermében
Petőfi Sándor vers- és prózamondó 
verseny (Helyőrségi Klub)
Mozi
Aszódi Baráti Kör, Aszódi 
V árosszépítő Kör összejövetele 
Mozi

Rejtvény gyerekeknek

A szeptemberi rejtvény helyes megfejtése:
Szeptember végén
Nagyon örülünk, mert sok megfejtés érkezett, és mind helyes 

volt.
Egy megfejtést sajnos nem tudtunk figyelembe venni a sorso

lásnál, mert a szép szines borítékon nem volt sem feladó, sem 
cím, ahonnan a megfejtés érkezett.

Kérünk Benneteket, figyeljetek erre!
A szeptemberi nyertesek:

I. Pataki Szilvia Aszód, Falujárók u. 5/12
II . Paskó Pál Aszód, Falujárók u. 5/2

H l. Győrfi Márta Aszód, Rákóczi u. 41.
A nyertesek jutalmukat a Művelődési Házban vehetik át!

Októberi Rejtvény
1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 embert. Kérdéseink 

ehhez az eseményhez kapcsolódnak:
1. Kik voltak ők?  A neveket olvashatjátok az újságban. írjátok 

mellé —  legalább négynek —  a szabadságharcban betöltött sze
repét!

2. M iért végezték k i őket?
3. K ik fo rdu ltak  meg közülük A szód környékén?
A rejtvényeket legkésőbb október 20-ig kérjük a Művelődési 

Házba eljuttatni.
Csak az időben beérkezett megfejtéseket tudjuk a sorsolásnál 

figyelembe venni.
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FELHÍVÁS!

Kirándulási, túrázást, színházlátogatási lehetőség!
Jöjjön velünk! L egyen az útitársunk! 
K apcsolódjon k i családjával együtt!

M i biztosítjuk Ö nnek ezt a lehetőséget! 
O K TÓ BE R I AJÁNLATU N K : 

október 10. K irándulás busszal 
A szód-G yöngyös-P arádfürdő- Ilona forrás-G alyatető- 

P ásztó-Aszód
Indulás: 8 órakor Falujárók útja 

Érkezés: kb. 17 órakor 
Részvételi díj: 2 5 0 ,-F t/fő  

C saládok eseténben 2 10 éven aluli gyerek 
egy költséget f iz e t

október 17. vagy 18. Színházlátogatás 
október 24. K irándulás busszal 

A szód-Budapest-A szód  
V árosnézés írók, költók sírjánál. Irodalm i séta 

Sellei Zoltán előadóm űvész vezetésével. 
Indulás: 10 órakor Falujárók útja 

Érkezés: kb. 17 órakor 
Jelentkezés: 1992. október 19-ig a 

M űvelődési Házban.
A színházlátogatásra igénybejelentés folyam atosan 

történik szintén a M űvelődési H ázban.

A Vécsey Károly Helyőrségi Khib 
októberi programajánlata:

október 1-én 16 órakor
Idősek V ilágnapja -  műsorsest

Fellépnek:
Csongrádi K ata, K ovács A pollónia, Latabár K álm án 

Belépés meghívóval! 
október 2-án 17 órakor 

Tini K lub -  csak nyolcadikosoknak!
N yitó foglalkozás

október 6-án, 7-én 10 órától K edvezm ényes vásár a 
H am m el cég szervezésében 

Sportruha, divatáru, táskák, cipők, stb.
30% -os árengedm énnyel! 

október 8-án 16 órakor tánc- és illem tanfolyam  
m egbeszélés és nyitó foglalkozás. 

Jelentkezés még a helyszínen is lehetséges! 
október 9-én 19 órától D epeche M ode H áz 

a techno zenét kedvelő fiatalok részére 
B elépődíj: 5 0 , - F t 

október 24-én 10 órától 
Petőfi vers- és prózam ondóverseny 

október 30-tól 20 órától Bluesestély 
- já ts z ik  a Tax Free és a B. együttes 

B elépődíj: 1 0 0 - F t
Felhívjuk az érdeklődők figyelm ét, hogy m ég lehet 

je lentkezni az alábbi tanfolyam ainkra:
-  gyors- és géírás
-  tánc- és illem tan
-  szabás-varrás

É rdeklődés, fe lv ilágosítás a helyőrségi K lubban szem é
lyesen, vagy az A szód  83-as telefonon.

PETŐFI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

H étfő  13-16 óráig 
Kedd:

9 -1 2  és 13-18  óráig 
Szerda: szünnap

C sütörtök:
9 -1 2  és 13-18 óráig 

Péntek: 9 -1 2  és 13-16 órái] 
Szom bat: 9 -1 2  óráig

S P O R T

Labdarúgás
A labdarúgó bajnokság 1992-93. évi őszi idényének sor
solása Aszódra vonatkoztatva — Pest megye Északi cso
portban.
A sorsolást a 7. fordulótól közöljük.
7. forduló 1992. X.4.

Aszód-Dháza
felnőtt 
14 óra

ifjúsági 
12 óra

8. forduló 1992. X. 11. 
Taksony-Aszód 14 óra 12 óra
9. forduló 1992. X. 18. 
Aszód-Piliscsaba 1330 óra l l 30óra
10. forduló 1992. X. 25. 
Tököl-Aszód 1330 óra l l 30óra
11. forduló 1992. XI. 1. 
Aszód-Erdőkertes 13 óra lló ra
12. forduló 1992. XI. 8. 
T örökbálint-Aszód 13 óra 11 óra
13. forduló 1992. XI. 15. 
Aszód-Rád 13 óra 11 óra
14. forduló 1992. XI. 22. 
Aszód-Göd 13 óra lló ra
15. forduló 1992. XI. 29. 
Perbál-Aszód 13 óra lló ra

Szeretettel várjuk mérkőzéseinken az érdeklődőket!

Figyelem!
Aszódi Sportkör autóbusza (45 fős) a Volán tarifától 

kedvezőbb feltétellel bérelhető.Erdekiődni:
Tűk óra János Aszód, S ágvári u. 3.

Sportkör vezetősége

Totó-Lottó iroda 
nyitvatartási rendje

Hétfő: 9 -14 óra
Kedd: 9 -17 óra
Szerda: 9 -18 óra
Csütörtök: 9 -17 óra
Péntek: 8.20 -15.30 óra
Ebédszünet: 12 -12.30 óra

KARATE

Giriti Sándor: edzés 
Hétfőn 1745-1915
Szerdán H 00- ^ 00
Dr. Jólesz József: tanfolyam.

(A tanfolyam a Petőfi Sándor Gimnázim 
tanulóinak ingyenes)

Péntek 1530 -1700
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Diáküdülés Obernburgban

IV. Im ho f úr Obemburg polgármestere fogadja az aszódiakat

A két város polgármestereinek és önkormányzatainak támoga
tásával 37 aszódi diák két hetet töltött Németországban. A cso
portot Gál Tibor tanár úr vezette néhány felnőtt kísérő segítségé
vel.

Jókedvűen helyezkedtünk el az autóbuszban az esti induláskor, 
pedig tudtuk, hogy hosszú, fárasztó út vár ránk.

Bár vittünk meleg holmit, Németországban ugye mindig hű- 
vös-szeles-esős az idő, kint is 38-39 fokos kánikula volt. (Pár nap 
azért megmutatta, hogy bartásgtalan is tud lenni.) Több órás 
késésünk ellenére ceremoniálisan fogadtak. Ettől a perctől kezd
ve Im hof úr, a polgármester szinte a „nevére vett”  minket és 
messzemenően gondoskodott rólunk, arról, hogy jól érezzük 
magunkat, hogy ne unatkozzunk, hogy lehetőleg minél több 
érdekes és szép dolgot lássunk, é s— bár igazán igyekeztünk nem 
visszaélni a készségességével — , hogy minden óhajunk teljesül
jön.

Az első héten az erre vállalkozó —  sokszor nem is a legtehe
tősebb —  családoknál laktunk. Ez csoportunk egyik-másik tag
jának okozott bánatot, mert sülve-főve együtt lévő barátoknak is 
külön szállást jelöltek ki, de önállóságra nevelés is van a világon. 
Ezen a héten is voltak közös programok, de egyébként ellátásun
kon kívül az időtöltésünkről is a családok gondoskodtak. Ebben 
is voltak különbségek, adódtak félreértések is. Tőlem például az 
első nap megkérdezte a háziasszony Frau Batteiger, hogy mit 
kérünk reggelire. Nem vettem komolyan a kérdést, és tényleg 
csak viccből azt válaszoltam, hogy semmi különöset, nekünk a 
kontinentális reggeli tökéletesen megfelel. Ettől kezdve minden 
nap kenyér, zsemle, vaj, sajt, lekvár, felvágott és tea volt. Az 
utolsó nap megkérdezte, mi mit szoktunk otthon reggelizni. Ak
kor szemléletesen taglaltam, hogy lecsót, hagymás rántottát, son
kás tojást meg még miket. Összecsapta a kezét, és sajnálkozva 
mondta, hogy ő  mennyi tojást meg mindenfélét vásárolt előre, de 
hát én azt mondtam neki, hogy mi kontinentális reggelit kérünk...

A második héten a waldamorbachi sátortáborban voltunk. Ezt 
Ármin a táborvezető német alapossággal szervezte meg. Nekünk

egy kicsit furcsa volt, de nem rossz. Amikor az idő barátságtalan
ná vált, akkor a Polgármester alternatív programról gondosko
dott. Volt egyébként tábori olimpia, ami inkább a kisebbek köré
ben aratott sikert, de egy-két öregebb karatés is részt vett benne. 
Esténként tábortűz, éneklés igazi szigorú takarodó nélkül. A 
német kosztra sem lehetett panaszunk.

A legjobb közös programjaink voltak:
Először a frankfurti légikikötő meglátogatása. Több, mint egy 

órás autóbuszos körút a repülőtéren, sőt egy obernburgi vezető 
beosztású lufthanzásnak köszönhetően még egy szerelőcsarnok
ba is bemehettünk, sőt egy szerelés alatt álló nagy Boeing fedél
zetén is körbejárhattunk, de még a pilótafülkébe is benézhettünk.

Egész napos kirándulást tettünk egy úgynevezett szabadidő 
parkba, ami a Vidám Park szerű kunsztokon kívül nagyon szép 
állatkerttel is rendelkezik.

Szintén egész napos volt az a kirándulás, melyet busszal, majd 
hajóval a Neckar folyón tettünk Heidelbergbe, ahol a csoport egy 
része a várban tett séta után a kilátóba ment fel siklóval, másik 
része pedig a hatalmas vár épen maradt és még így is fenséges 
részeit járta végig idegenvezetővel. A visszaúton az Odenwald 
hegységben egy vaddisznó rezervátumban álltunk meg, ahol az 
állatokat kézből lehet etetni.

Sajnos a hazautazás két hatvani volánbuszos sofőrünk miatt 
nem túra, hanem tortúra v o lt ők ugyanis (valószínűleg üzem- 
anyag/valuta takarékossági okból) Ausztrián át 40-50 km-es 
sebességgel hajtottak, és bár Hegyeshalomtól kezdve már a ben
zinkútnál megállva elgémberedett tagjaikat mozgató gyerekeket 
gyorsabb beszállásra noszogatták, mégis sikerült nekik 20 óra 15 
perces lassúsági csúcsot felállítani.

Összegezve a csoport tagjai nagyon jól érezték magukat, és én 
az ő nevükben is köszönetét mondok azoknak, akik fáradoztak 
azért, hogy ez így sikerüljön. Most már rajtunk a sor, hogy 
hasonlóan kellemes napokat biztosítsunk, amikor kinti vendég
látóink lesznek a mi vendégeink, és talán így fog valódi értelmet 
nyerni a testvérvárosi kapcsolat, ha ez nem hivatalok és polgár- 
mesterek, hanem magánemberek ügye lesz.

Ki ismer magára?

Dr. Jólesz József 
Aszódi Karateklub

(A képek az Obernborger Boté 
1992. augusztus 3-í számában jelentek meg.)
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A FOGADATLAN PRÓKÁTOR
V annak szerencsés adottságokkal rendelkezd em berek, 

akik olyan összefüggéseket és gondolatokat is észrevesznek, 
am elyeket valaki ki sem  m ondott, le sem  írt, de m ég csak 
nem  is gondolt.

K özéjük tartozik ifjú kollégám , A sztalos Tam ás is. V ala
m iféle kétértelm űséget vél kiolvasni abból, am it írtam , pedig 
én teljesen egyértelm ű vélem énynek szántam , úgy ahogyan 
leírtam . D e a hozzákapcsolt beleértést m ár nem  vállalom , 
m ert felfogásom tól távol áll, hogy azt valljam , „az a jobb  
em ber, aki több osztályt végez” . E zt soha nem  vallottam , 
nem  is m ondtam , de m ég csak nem  is gondotam ; ellenkező
leg: m ég vitába is szálltam  az ilyen nézettel.

Az „em berebb em ber”  k ifejezés a cikk m egírásakor ne 
kem  ju to tt eszem be. V alószínűleg hallottam , nyelvi „pa 
n e l” -ként m egm aradt az em lékezetem ben. A zóta m ár azt is 
tudom , hogy Teleki Pál alkotta meg a cserkészm ozgalom  
célkitűzéseivel kapcsolatban, hogy „em berebb em ber, m a- 
gyarabb m agyar”  váljék a m ozgalom résztvevóiból. (M ilyen 
jó , hogy a kifejezés m ásodik részét nem  használtam  fel, m ert 
akkor talán még a nacionalium us bélyegét is m egkaphattam  
volna!)

Tehát nem  „csupán elírás vagy szándékon kívüli bővít
m ény v o lt” , hanem  teljes tudatosan leírt és m a is vállalt 
gondolat.

V állalom , hogy a középiskola, annak szakközépiskolai 
ágazata is m agasabb szin tű  társadalm i ism eretek elsajátítását 
teszi lehetővé, m int a középfokú tanintézet kategóriájába 
tartozó szakm unkásképző intézet. E z az iskolák e ltérő  je lle 
géből, a tan i tandó tananyag m élységéből és képzési céljából 
is következik. Ez csupán lehetőség, nem  biztos, hogy az 
érin tettek  élni is tudnak vele.

E gyik ism erősöm  —  szakm unkásképzőt végzett —  azzal 
szereli le  érettségizett, őt további tanulásra kapcitáló  felesé
gét, hogy ne legyen annyira oda az iskolai végzettségével, 
hiszen csak egy osztállyal van  többje. (C sak m egjegyzem : 
ha a szakm unkás-bizonyítvány m egszerzés után valaki érett
ségizni szeretne, legkevesebb 3 évet kell m ég elvégeznie!)

Egy kőm űves ism erősöm  egy vele egykorú, m ajdnem  
baráti viszonyban lévő  üzem m érnököt azzal „fizetett k i” , 
am ikor az ifjú üzem m érnök átadta —  zokszó és alku nélkül 
—  a néhány napos kőm űvesm unka bérét, s m egjegyezte, 
hogy ez neki m ajdnem  egyhavi fizetése, hogy „M inek tanul
tál annyit?!”  É s m ég tetszett is a m egjegyzés —  term észete
sen önm agának.

Én ez ellen a szem lélet ellen küzdők. M ert ebből a szem 
léletből táplálkozott az a gyakorlat is, hogy többet keresett a 
segédm unkás, m int a főiskolát vagy egyetem et végzett em 
ber, és ennek a szem léletnek az áldozatai m a sokan, akik 
azért m unkanélküliek, m ert sem m i nem  m otiválta-kénysze- 
rítette  őket arra, hogy szakképzettséget szerezzenek. (Szeret
ném  hangsúlyozni, hogy a m unkanélkülieknek csak egy 
részéről írok, nem  azokról, akik szakképzettségük ellenére 
nem  tudnak elhelyezkedni, m ert vagy az iparágat sújtja a mai 
gazdasági helyzet, vagy pedig az országnak ezen a részén 
nincs m unkalehetőség, éppen ezért önhibájukon kívül váltak 
m unkanélkülivé.)

H ogy a m agasabb iskolai végzettség önm agában nem  teszi 
különbbé az em bert, ezt nem  is kell bizonygatni. Soha nem  
is gondoltam  ilyet. M indenkit a m aga em bersége tesz ilyenné 
vagy olyanná. Soha nem  gondoltam  arra, hogy különb em 
bernek tartsam  a jo g i végzettségű, országgyűlési képviselő
ségig, ső t pártelnökségig avanzsáló T orgyán doktort, m int a 
nagyon szerény, valószínűleg sokkal kevesebb végzettséget 
szerzett, sokunk által ism ert P ista  bácsit, a nagycenki Szé
chenyi kripta egykori gondozóját. Ú gy gondolom , a m indke- 
tő jüket ism erők szám ára nincs szükség m agyarázatra.

S hogy alábecsülöm -e szakm unkásképzőben tanító  kollé
gák értékterem tő m unkáját? Egyáltalán  nem! N agyon tiszte
lem  őket m inden értékes teljesítm ényükért, és ugyanakkor 
nagyon sajnálom  is őket, m ert m ég nagyobb ellenállást kell 
naponta legyőzniük ahhoz, hogy a m unkájuk eredm ényes 
legyen. A jó  tanulók je lentős része g im názium ba és szakkö
zépiskolába je lentkezik. A szakm unkásképzők a jó k  közül 
keveset kapnak, v iszont hozzájuk kerül az igazán gyenge 
tanulók zöm e.

Talán az sem  véletlen, hogy az első  osztályos szakközép
iskolai tanulók október-novem ber tá ján töm egestül fontol
gatják, hogy elm ennek szakm unkásképzőbe, m ert a volt 
osztálytársak ham ar elkezdik őket csábítani az évenként 
v isszatérő  szöveggel: „B olond vagy, hogy hagyod m agad 
annyit kínozni! N ézd m eg, nekem  m ennyi szabad időm 
van!”  E z igaz is, de nekik nem  kell a tanulm ányik végén 
érettségi vizsgát tenniük m agyarból, történelem ből, m atem a
tikából, fizikából és szakm ai tantárgyakból. E nnek fejében 
viszont nem  m ehetnek egyetem re és főiskolára továbbtanul
ni. (C sak érdekességként em lítem  m eg, hogy a  közelm últban 
érettségizett tanulóink közül éppen a szakközépiskolások 
közül tanulnak ketten teológián.)

T alán az sem  véletlen, hogy a tőlünk tanulm ányi okokból 
szakm unkásképzőbe távozott tanulók közül igen sokan já r 
nak új iskolájuk képviseletében tanulm ányi versenyekre 
olyan tantárgyakból, am elyek m iatt innen el kellett m enniük.

V alószínűleg arra is van m agyarázat, hogy a szakközépis
kolákban tanító  szakoktatók többen is átjárnak H atvanból 
hozzánk, pedig helyben van a szakm unkásképző in téze t 
(Pedig talán m ég a fizetések is jobbak  a m ásik  intézm ényben. 
A m ostani helyzetet nem  ism erem , de néhány évvel ezelőtt 
panaszkodtak emiatL)

H ogy m it je len t az igényesebb környezet? N em  elsősorban 
tárgyi környezetre gondoltam . A m entális környezet a m eg
határozóbb. A gim názium i tanulók egy részének szorgalm a 
m indenképpen hat a szakközepesekre is. Az igényesebb, 
m agukra valam it is adó leánytanulók nem  fognak igénytelen 
felfogású tanulókkal barátkozni. A kiegyenlítődés inkább 
pozitív irányú. Vagy csak egy apróság: nálunk eddig nem  
volt bom bariadó, m íg pl. G ödöllőn tanulni nem  szerető, lusta 
iparitanuló diákok csak-csak m egpróbálkoztak ezzel a trük 
kel. A zóta m ár ők is tudják, hogy nincs értelm e.

Ú gy érzem , nem  sértettem  m eg egyetlen szakm unkáskép
zőben tanító kollégám at sem. N álam  eddig m ég senki nem  
reklam ált, csak  egy fogadatlan prókátor je lentkezett.

Lehet, hogy volt m ég egy üres hely az A szódi Tükörben, 
ahová írni kellett valam it, és éppen ez sikeredett?

M indenesetre a szennyezés vádját és a cikk hangnem ét 
visszautasítom . Igaz, ifjú kollégám  cikkének elején  o tt van a 
„csupán elírás vagy szándékon kívüli bővítm ény’ ’ kitétel, de 
szennyezni szándék nélkül is lehet, s a cikkbe ifjú kollégám  
logikájával akár az is beleérthető, hogy szennyezni csak az 
tud, aki m aga is...

C sak szeretném  a figyelm et felhívni arra, hogy aki sarat 
dobál, m aga is saras lesz. E lőször ő, m ert bele is kell nyúlnia, 
m ielőtt eldobja, s a keze csak a sárdobálónak lesz m aszatos.

D e az is lehet, hogy M urphynek van igaza: „H a csak 
kalapácsod van, m indent szögnek nézel.”

A m agam  részéről a vitá t lezártam . H a azonban ifjú kollé
gám  folytatni akarja, kérem , hogy rögtön írja m eg a választ 
is.

Hönlg Antal
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DÁAqteÜb Honig, OxunáA ÚaJ

N em  a galacsintúró bogár évezredes reflexei késztettek 
továbbgörgetni eszm ecserénk golyóbisát, hanem  az a m eg
tisztelő fölkérés, m elynek értelm ében Ö n, m int ifjú kollégá
já t oly m értékben m éltat, hogy egy utolsó alkalom m al még 
kitüntet figyelm ével. A fogadatlan prókátor élete telis-tele 
van buktatókkal, úgyhogy a fölkínált lehetőséggel öröm mel 
élek.

E lső  lépésként m egfogadtam  M urphy sorait, s gyorsan 
kihúztam  szem eim ből a szögeket —  igaz nem  tanult, csak 
született asztalos vagyok, de lám  a horizont így is kitárult. 
H om lokterem  halántéktól halántékig ér. P illantsunk mögé!

Ú jra elolvastam  M egbújt kétértelm űség c. cikkem et, hátha 
tényleg oly bárdolatlan m ód gázoltam  át tökön s paszulyon, 
m int ahogy az értésem re adatott. Sajnálom  de sem m i olyat 
nem  találtam , m ely sértő  vagy a helyét nem  m egálló lenne! 
Arról nem  tehetek, hogy a szám om ra nyilvánvaló kétértel
m űség —  szabad gondol ataink, szabad országában —  sokuk
nak, köztük Tanár úrnak is elkerülte a figyelm ét. D e sokunk
nak nem  kerülte el! Igaz a válaszában m ár kicsit m ás érte
lem ben  h a sz n á lja  g o n d o la tá t , egy  ap ró  c sú sz ta tá s  —  
kurtábban idézett soraim  —  segítségével.

N em  a szakm unkásképző és a szakközépiskola által átörö
kített tudás m ennyiségéről, sőt nem  is a m inőségéről van itt 
szó, m elyet igen szem léletesen, bár a cikk term észetéből 
kifolyólag egyoldalúan tár elénk H ónig tanár út, hanem  arról, 
am it én írtam  le.

Úgy érzem  Tanár úr m egsértődött s írásom  valódi tartalma 
rejtve m aradt szem ei előtt. O ly annyira, hogy a gondolataim  
ism erete nélkül előzetesen Ítélt: ...,,a nacionalizm us bélyegét 
is m egkaphattam  vo lna !”

Apropó! Ö n kivel szerelteti autóját, kivel vágatja frizurá
já t, kivel szabatja nadrágját? Az igénytelen szakm unkások
kal, k ik  m ég tanulóként inkább fölrobbantották az iskolát, 
m intsem  tanultak volna, m ert olyan lusták voltak, hogy 
úszóhártya nő tt az u jjuk  közé?

Téved ha azt hiszi, egyetértek azzal, hogy egy kőm űves 
m ester többet keressen egy egyetem i tanárnál, ső t akkor is 
téved ha azt hiszi, hogy én leendő tanítványaim at nem  a 
tanulásra fogom  biztatni. É n hiszem , hogy nem  feltételez 
m ást rólam ! V iszont Ö nnek tudnia kell, a kőm űves m ester 
nem  m indig keresett többet a professzornál. A m últ század
ban —  ne a zavaros, m int m ár em lítettem  deform ált korunk
ról, a „legújabb korró l”  beszéljek —  egy tanár a m aihoz 
képest fejedelm ien élt. A zt helyesen látja, hogy az a rengeteg 
vasesztergályos nem  azért került az utcára m ert nem  tanult 
eleget, hanem  m ert gazdasági kényszerpályán m ozgunk. A 
szakképzetlen, tanulatlan em berek problém áját meg ne fe 
szegessük! Sajnos a gyerm ekkorban szerzett hegek m ég az 
idős arcon is látszanak —  s nem  biztos, hogy viselője érte a 
hibás. K izárólag!

N e ítélkezzünk, ne dobálódzunk szem élyes példákkal, 
mert az egyedi csak része az általánosnak —  nem  m eghatá
rozója. N e intézzük el fejedelm i többessel a problém ákat: Mi 
XY tudom  m ert benne vagyok, ti nem  tudhatjátok mert 
fogadatlan prókátorok vagytok. Engem  ez a szem lélet erősen 
em lékeztet valam ire! N e a hiba eredm ényét szajkózzuk, 
keressük meg a kiváltó okokat! Az okok kereséséhez viszont 
párbeszédre van szükség, nem  k iok ta tá sra— hatalm i alapon, 
legyen az szellem i, anyagi, pártpolitikai.

A m i dem okráciánk igen törékeny, hol balról, hol jobbról 
verik le  az asztalról —  általában ugyanazok! Itt n incs ifjú 
kolléga, nincs fölkent prókátor, itt észrevételek, javaslatok 
vannak.

Rajtunk áll, hogy m egsértődünk —  elutasítunk vagyis 
elutasíttatunk vagy elgondolkodunk —  befogadunk vagyis 
befogadtatunk!

Én az utóbbit tartom  igényesebb környezetnek. Továbbra 
is szívesen olvasva sorait:

Asztalos Tamás

NÉHÁNY TANÁCS AZ UTCA
SORFÁK ÜLTETÉSE KAPCSÁN:

Az ültetendő csemetéket lehetőleg faiskolában vásárol
juk, s lehetőleg kétujjnyi törzsvastagságúakat válogas
sunk. A faiskolákban nevelt fákat 1-2 évenként átültetik, 
így gyökerük hajszálgyökerekkel sűrűn átszőtt kismertű 
földlabdában is elfér. A kompakt, sűrű gyökérzet a későbbi 
megeredésnél rendkívül fontos. Erdészetben olcsón árult 
suhángok rendszerint pár évig egy helyben nőtt, magról 
ültetett, majd kiforgatott csemeték, amelyek, erdőtelepí
tésre alkalmasak, utcasorfának azonban — gyenge törzsük 
és laza gyökérzetük miatti rossz megeredési % következ
tében — nem. Az ilyen helyekről ültetett fasor pótolgatása 
idővel ugyanannyiba kerül, mint a kellően nevelt, faisko
lából származó egyszer kiültetett fasor telepítése.

A faiskolai kínálatból egyenes törzsű fajokat válogas
sunk, melyeknek koronája 2 m fölött kezdődik (későbbi 
metszések elkerülésére). Különösen fontos az oltott fajok 
esetében a korona beoltásának magassága, mert az ilyen 
fajoknál a felmetszés nagyon körülményes (pl. gömbjuhar, 
gömbkőris). A kényelmes forgalom biztosításához ajánlott 
alsó koronamagasság a 2,20-2,40 m.

Fák ültetésekor egy kb. lm xlm xlm  gödröt ássunk, hu
muszos részt az egyik oldalra, az altalajt a másik oldalra 
helyezve. Egy fához kb. 1 vödör érett komposzt szükséges, 
amit a humuszos talajjal jól keveijünk össze. Friss istálló
trágya nem jó, mert a benne lévő gombák és baktériumok 
a fa gyökerének rothadását okozzák.

A fa elültetéséhez 2 ember szükséges. Egyik fogja a fát 
úgy, hogy a gyökémyak a felszín alatt kb 3-4 cm-re 
helyezkedjen el, a másik tölti a gödrög. Alulra kerül a 
humuszos, komposzttal kevert talaj (tápanyagban gazda
gabb), amelyet időnként meg kell taposni, tömöríteni (csak 
annyira, hogy a gyökerek bele nem szakadjanak a földbe). 
Ha a gödör félig megtelt földdel, a talajt jól be kell öntözni 
(majdnem pépessé áztatni a földet). A gödör felső részébe 
a szárazabb altalaj kerüljön. Az ültetőgödör ilyenfajta be- 
öntözésével a felszíni párolgást elkerüljük, tartósabb ned
vességet biztosítunk a gyökérzet számára. A fával együtt 
kell beásni a fa melletti, széltörés elleni karót is. A karó 
magasságát a fa koronamagassága határozza meg (lega
lább a korona aljáig éljen). A karót 8-as kötéssel a fa szél 
felőli oldalához kell rögzíteni, s a telepítés utáni 2.-3-ik 
évben célszerű eltávolítani. A telepítési távolság a fa mé
retétől függően 6-9 m.

Telepítés legjobb ideje a fák nyugalmi állapta, ősz vagy 
tavasz. Az őszi telepítés előnye, hogy kevesebb öntözést 
kíván, s hogy a begyökeresedés már akkor megindulhat, 
mikor a tavaszi ültetést még el sem lehet kezdeni (fagyott 
talajba ne ültessünk!).

Útfásítás esetén ha a járda nincs egészen az úttestig 
burkolva, esztétikus megoldás, ha a járda és az úttest 
közötti földsávot sekélyen gyökeresedő talajtakaró cser
jékkel telepítjük be. Az ilyen jellegű cserjék a fák számára 
nem jelentenek gyökérkonkurenciát, viszont meggátolják 
a taposást. A talaj nem tömődik el, jobban levegőzik, a 
tápanyagok könnyebben bejutnak. A cserjék bizonyos vé
dőzónát jelentenek a sózás és a kipufogó gázok ellen, a 
fiatal fákat pedig védik a szándékos rongálástól.

RáczTamásné
kertépítész
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CSERKÉSZÉLET

Elmúlt a nyár, itthon vagyunk mindannyian. Kezdjük az 
új cserkészévet, hogy szívben, észben, testben fejlődjünk 
tovább. Nagyon várjuk a kicsiket is jöjjenek közénk! Mire 
az újság megjelenik, addigra— remélhetőleg— egy újabb 
szép emlékkel gazdagodhatunk: az októberi Cserkésztalál
kozóval. A májusi remek volt! Valóban „dalolt a szív, 
muzsikált a lélek” , amerre jártunk.

Addig meg visszagondolunk a nyári táborokra, ahová 
ugyan kevesen merészkedtek el, de nagyon jól sikerültek! 
Szép, régi, közös emlékünk az 1990-es olaszországi tábor, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat. Három hetet töltöttünk 
Dél-Itália kék ege alatt, ahol olyan csodálatos vendégsze
retetben volt részünk, hogy talán soha nem fogjuk elfelej
teni. Most álljon itt két beszámoló az idei táborokról: 
lányaim Magyarországon is, külföldön is voltak.

Angliában jártunk

A nyáron lehetőségünk nyílt rá, hogy a Magyar Cser
készlány Szövetség segítségével Angliába menjünk két 
hétre.

Július 13-án indultunk Budapestről autóbusszal. Az uta
zás körülbelül 27 órát vett igénybe a következő útvonalon: 
Magyarország Autsztria, Németország, Hollandia, Fran
ciaország és végül Anglia. A végállomás London volt, itt 
vártak minketa londoni cserkészek. Ők kísértek el bennün
ket az autóbusz állomásra, ahonnan a végső cél felé indul
tunk, Swansea-ba.

Swansea Walesben található, Debrecenhez hasonló vá
ros. Az országban jelentős kulturális központnak számít.

Amikor megérkeztünk, az ottani cserkészlányok család
jai vártak minket. Négy kellemes napot töltöttünk el kö
rükben. Ez idő alatt, míg a városban tartózkodtunk, meg
mutatták nekünk a város nevezetességeit, szépségeit. El
vittek minket kiállításokra, múzeumokba, uszodába és 
még sok más érdekes helyre. A családok nagyon kedvesek 
voltak, mindenben igyekeztek kedvünkben járni.

A négy nap elteltével elvittek minket jövetelünk igazi 
céljába, a táborba. Sokféle nemzetiségű cserkész gyűlt 
össze: jöttek a Cseh és Szlovák Köztársaságból, Lengyel- 
országból, Írországból, Nagy-Britanniából. Magyaror
szágról öten voltunk: hárman Budapestről és mi ketten az 
aszódi csapatból. Megérkezésünk után elhelyezkedtünk a 
táborban. Ehhez hozzá tartozott, hogy a sátrunkat is ne
künk kellett felállítani, s mindent mi készítettünk el ma
gunknak. (Ezt már Olaszországban is gyakoroltuk!)

A tábor területén körülbelül 800 cserkész volt. Minden 
jó lett volna, egyedül az időjárás nem volt kegyes hozzánk. 
Sok programot meghiúsított a vissza-visszatérő eső. Azért 
a tábor területén szervezett játékok is nagyon érdekesek 
voltak! Készítettünk különféle ajándékokat is szüléinknek, 
barátainknak. Amikor az idő engedte, elmentünk úszni, 
szörfözni. Hiszen ott volt a tenger!

A legnagyobb élményünk az volt, amikor az Okwodd

Parkban töltöttünk egy napot. Ez a mi Vidám Parkunknak 
felel meg.

A táborban szerveztek egy bemutatkozó estet a külföldi 
cserkészeknek. Mi magyar népdalokat énekeltünk. Ezzel 
ott is sikerünk volt (Olasz barátainknak is tetszett annak 
idején!)

Az idő repült. Észre se vettük, és már vége volt a hétnek. 
Hazafelé még két napot töltöttünk a vendéglátó családok
nál, azután még Londonba is sikerült eljutnunk; így ebből 
a csodálatos városból is láthattunk valamit.

Azért örültünk, amikor hazajöhettünk Magyarországra, 
mert szép volt Anglia, és nagyon jól éreztük magunkat, de 
azért nagyon hiányoztak nekünk az itthoniak.

Tóth Tímea - Halmágyi Judit

Cserkésztábor a Pilisben

Ez év augusztusában voltam először cserkésztáborban. 
Bevallom, egy kicsit félve indultam el, mert egyedül men
tem innen, az aszódi csapatból. Kellemes csalódás ért, mert 
már az Árpád-hídi buszmegállónál társakat találtam.

Amikor mindenki megérkezett a pilisszántói táborba, 
két családot alakítottunk. A miénk a Bazsarózsa lett, a 
nagyobbaké a Nefelejcs. (A bazsarózsa egészséges életet, 
a nefelejcs hűséget jelent.)

Rengeteget tanultunk a tíz nap alatt! Csomókat kötöt
tünk, bábokat készítettünk, morzéztunk. Nagyon élveztük, 
hogy mindent magunk csináltunk. Táborvezetőnk naponta 
törvénymagyarázatot tartott, hogy jobban értsük, mi a cser
készet lényege.

Éjszaka őrséget álltunk és figyeltük a zajokat. A nappali 
programokhoz tartozott például az a kirándulás is, amikor 
a Szurdokba indultunk. Bevetettük összes térképészeti tu
dományunkat! Kifürkésztük az összes kis barlangot, s 
miután kifújtuk magunkat, egy másik úton hazatértünk. A 
sátraknál már várt Édit néni a finom vacsorával.

Vasárnap közösen hallgattunk szentmisét. Aznap újsá
gírók is jöttek, riportot készítettek a tábori életről. Volt 
velünk két finn cserkészlány is. Az egyikkel kézzel-lábbal, 
a másikkal magyarul is megértettük egymást, hiszen be
szélte nyelvünket. Kár, hogy ők előbb elmentek, mint mi.

Kétszer gyújtottunk tábortüzet, ilyenkor mindenki előa
dott valamit. Sokat nevetgéltünk, énekeltünk, néztük a 
tüzet, csodáltuk a hullócsillagokat.

Élmény volt az a délután is, amikor két lányt segédtisztté 
avattak. (Kicsit irigyeltük őket ezért!)

Az utolsó napon akadályversenyt rendeztünk, itt a tábor
ban tanultakról kaptunk kérdéseket.

Ebéd után búcsúztattuk a Nefelejcseket. Másnap a sátor
bontás elég nehezen, de sikerült. A napos levonta a zászlót, 
megreggeliztünk és lassan mindeki elköszönt. Indultunk 
hazafelé.

Kovács Terézia

E z vo lt a  nyár. R em élem , a  később iekben  m ég nagyon  

so k  m unkáró l és szép  é lm ényekrő l tudok b eszám o ln i a z  

aszódiaknak. É s ism étlem : várjuk  a k is- és nagylányok  

je len tke zé sé t a  csapatba.

Hőnigné Zádor Éva 
a 23. sz. Podmaniczky Júlia 

Cserkészcsapat parancsnoka
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Praktikus dolgok —  ügyes praktikák

Undokok-e a vankondok?
Bizonyára nem nehéz válaszolnia erre a kérdésre annak, akinek 

kertjét össze-vissza turkálják, kitúrják a palántákat. De még annak is 
kiszámítható a válasza, aki csak szép díszkertet akar, s a pázsitot 
finom, porhanyós földet eredményező vakondtúrások díszítik Az ő 
válaszuk feltehetően: igen.

Pedig nem akarnak rosszat sötét bundáj ú barátaink, csak azt jelzik, 
hogy a kertünkben sok a rovar és a giliszta. Az általuk okozott kár 
legtöbbször nincs arányban azzal a haszonnal, amit tevékenységük 
eredményez, mégsem szeretjük őketigazán. Vajon van-e megoldás?

Bizonyára nem az, amit a minap láttam a kömyékü nkön. Az egyik 
kerttulajdonos kapával hadonászva próbálta elpusztítani a nagy mun
kában lévő gyanútlan állatot. Valószínűleg sikerült is a célját elérni, 
de ez az eljárás valahogy nem nyerte meg igazán a tetszésemet.

Szerencsésebbnek mondható az, amit a szomszédban láttam: a 
szomszéd nagyon kedves, nagyon barátságos és ki váló egerész macs
kája a nyár folyamán többször is vakondot fogott. De ez is csak 
annyiban szerencsésebb, hogy a természet törvényei érvényesültek, 
nem az ember avatkozott be a természet rendjébe. Az eredmény 
viszont ugyanaz!

Még Bálint Gyuri bácsi is azt ajánlotta tréfásan az egyik Ablakmű
sorban, hogy át kell dobni a szomszéd kertjébe, amikor éppen nem 
néz oda. Na de ki tudja azt kivárni, ha már megvan a vakond? 
Megoldás több is van! Nézzünk kettőt belőlük!

Többen esküdni mernének rá, hogy a legjobb megoldás az, ha 
néhány üres sörös- vagy borosüveget beásnak úgy, hogy kb. 8-10 cm 
magasan kiálljanak a földből. A felettük elsuhanó szellő vagy esetleg 
nagyobb szél olyan rezonanciát eredményez, ami elűzi a vakondokat. 
És még egy igen komoly érv —  mások szerint csak ürügy — is szól 
mellette: ha nincs elég üres üveg, be kell szerezni, s ha már egyszer 
kell, ki az a bolond, aki üres üvegeket cipel haza?!

Antialkoholistáknak viszont a következő módszert ajánlom: min
den vakondtúrásba szúrjunk bele egy-egy bodzahajtást. Ha ezt elég
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A P ető fi M úzeum  megköszöni 
a M ezőgazdaság i d iszko n t seg ítségét!

Erős fizikumú, 28-30 év közötti rakodót keresek lehetőleg 
B, C kategóriás jogosítvánnyal, illetve gyakorlattal rendel
kező embert rakodónak felveszek.
É rdeklődn i:  a Malom portáján lehet október 13-14-én 
reggel 7-8 óra között (Aszód Malomköz 7.)

Daciát veszek 7,5 évesig. Érd.: Aszód, Baross tér 9/4 
Koncz 18-20 óráig.

TERMŐFÖLD BÉRELHETŐ!
Aszódon a Kenderföldön!
Közvetlen az Iklad felé vezető műút mellett) 1993-as évre. 
Kertészkedésre alkalmas felszántott terület: 100 négyszö
gölenként
Lucemaföld: 100 négyszögölenként 
előjegyezhető.
Je len tkezés i ha táridő:  október 31.
Balogh Jánosnál Aszód, Rákóczi u. 27.

Aszódon új családi ház eladó. 74 négyzetméter, padló- 
fűtéses, komfortos, tetőtér beépítéses. Garázs, ipari áram 
van! Érdeklődni: Aszód, Papföldi u. 2.

Aszód, Miskolczi Köz 4. alatt házas ingatlan 300.000 
Ft-ért eladó. Érdeklődni: bármikor helyben.



H IR D ETÉSEK

Vagyonvédelem 50,-Fk CIPŐ CENTRUM
Nyitvatartásikedd-pépW9.00-12.00,13.00-17.00 szombat8.00-13.00

Üzlet,
lakás,
autó,
motor.

Huszár László, SZEM-tag 
2170 Aszód, Ságvári 29.

Tel.: Aszód 69

Biztonságtechnika

•MEGNYÍLT!
A szódon a 48-as szobornál 
Petlfi - Kossuth L ^ |sark án

6 Pőcem
Bébi-, gyermek-, p ő i, férfi cipők, 

csizm ák nagy választékban, 

alacsony áron.

J§§ Ha a fenti szelvényt kivágja 

^ és bemutatja üzletünkben,
*50,- Ft-tal olcsóbban vásárolhat]

Mindenkit Szeretettel várunk!

AKCIÓ!
A FERROTECHNIKA IPARI KISSZÖVETKEZET 

kiárusítja bútorlap hulladékát

500,- Ft/q egységáron

A vásárolható legkisebb mennyiség 2 q összekötegelve, 

raklapon, vegyes színben!

Befizetés a BARKACSBOLT-ban! (Ferromechanika udvarában)

_______________________________ J
Légifotók: Németh Lajos Felelős kiadó: Pardi Lászlóné 

Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Engedélyszám: m/PHF/207P/1989.
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2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth L. u. 72. 
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