
A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADVÁNYA 20,-Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

OKTÓBER 23.
A forradalom 36. és a KÖZTÁRSASÁG kikiáltásának

3. évfordulója.
Az 1956-os forradalom áldozataira emlékezünk.

A kioltott életek, a meghurcoltatások, a testi-lelki terror 
kötelez mindannyiunkat a béke, a demokrácia és a 

szabadság megtartására!

A 301-es parcella

i

EMLÉKEZZÜNK

HALOTTAINKRA!

Aszódi november ’92

1. 13.00

6. 18.00

14. 19.00

15. 13.00

18-22.

22. 13.00

27. 1630

27. 17.00

Aszód-Erdőkertes 
labdarúgó mérkőzés

Lant és kard
A Honvéd Művészegyüttes férfi 
karának hangversenye 
Hely: Díszterem

Erzsébet-Katalin bál 
Hely: VKHK

Aszód-Rád 
labdarúgó mérkőzés

Látogatók Obemburgból

Aszód-Göd 
labdarúgó mérkőzés

Aszódiak az Aszódiaknak 
Hely: VKHK

Aszód Baráti Kör és Aszódi 
Városszépítő Kör összejövetele

Minden szombaton:

17-30 Mozi a Művelődési Házban

Benne képsorozat: aszódi graffUik
TYFOVENT PRESS
Aszód -  Öbernburg

Decemberi előzetes

4. 18.00

4. 19.00

5-6.

18.

Mukk József operaénekes 
jótékonysági hangversenye 
Hely: Díszterem

Dr. BeckerPál fogadóórája 
Hely: PSMH

IV. Sápi Ferenc 
teremlabdarugó torna 
Hely: I. sz. Általános Iskola

Karácsonyi hangverseny 

Hely: Díszterem
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GALGAHÉVÍZ
A Bag-Tura forgalmi út mentén, a Galga alsó folyásának 

jobb partján helyezkedik el a nyújtott halmazos település, 
fésűs beépítésű házakkal. Területe 2908 hektár, lakóinak a 
száma 2622 fű.

Neve a hévíz fűnévbűl keletkezett. A falu határában 
ugyanis több „hű” -víz forrás volt egykoron. A Galga patak 
nevével való összekapcsolás a település földrajzi helyzetére 
utal.

Régészeti emlékekben igen gazdag a falu határa, összesen 
41 lelőhelyet ismerünk. A legrégebbi újkókori. A Monostor
völgy elején találjuk a Szentandráspart nevű dűlűrészt, ahol 
már a bronzkorban is éltek, a középkorban pedig földvár és 
az Ákos nemzetség monostora állott. Az erdőben 16 halom
sírt, bennük IV. századi szarmata sírokat találtak.

Középkori okleveles említése első ízben „Heuiuz”  néven 
1219-ből való. A magyar történelemben jelentős szerepet 
játszó Ákos nemzetség ősi birtoka. A XV. század első har
madának a végén rövid ideig Zsigmond királyé, majd Bran- 
kovics György szerb despotáé zálogjogon. Ezt követően sok 
más Galga menti birtokkal a hatalmas Rozgonyi-domínium 
része. A XVI. században a Báthory család a birtokos.

A török megszállás alatt sem néptelenedett el. Az 1546-os 
összeíráskor Szinán Bajraktár, a budai beglerbég egyik csa
uszának a timárbirtoka. 1559-ben Juszuf Bajraktár ziámet, 
1562-ben 5315 akcse jövedelemmel Ferid Boszna timár, 
1580-ban Húszéin csausz ugyancsak timárbirtoka.

A XVII. századtól egészen a XIX. század második feléig 
jelentős részben az Esterházy család birtoka.

Tizenhárom hévízi legény állt be 1704-ben Bercsényi 
Miklós seregébe. A romhányi csatavesztés után, 1710. január 
23-tól február 2-ig a vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
Hévízen táborozott.

Az 1848-49-es szabadságharc idején a Galga-vidék köz
ségei közül innen ment a legtöbb katona (45 fő) Kossuth 
hívására a magyar honvédseregbe.

A pesti piacokon már a XVIII. század első felében is 
keresett árucikk volt a hévízi parasztok által termelt és felkí
nált zöldségféle.

A falu határában, a Szentandrás-hegyen középkori földvár 
létezett, ahol több évszázadon keresztül állt a bencés Ákos- 
monostor. Az Ákosoknak a XH-XIII. század fordulóján épült 
nemzetségi monostora azonban elpusztult, ma már semmit 
sem láthatunk belőle. A Hévíztől délre folyó Sósi-patak 
völgyében egy középkori falu maradványait is megtalálták a 
régészek. Ez közvetlenül a Szentandrás-hegy lábánál van, 
amely az oklevelekben említett Monostor, Monostoralja fa
luval lehet azonos.

Római katolikus templom (Szent Miklós tiszteletére). 
Az első templom 1700 körül, fából készült Az új kőtemplo
mot 1722-ben szentelték fel. Mivel szűknek bizonyult, ezért 
Esterházy Miklós 1796-ban megnagyobbíttatta. A tornyát 
1816-ban megemelték, 1899-ben kisebb, 1904-ben nagyobb 
felújítást végeztek. 1957-től kezdődően a templomot kívül 
és belül felújították, tönkrement berendezési tárgyait újakkal 
cserélték fel. Kitűnő állapotban van jelenleg. A település 
központjában álló, egy homlokzat előtti tornyos, késő barokk 
épületet gótizáló támpillérek erősítik. A főhomlokzat előtt 
álló torony aránytalanul nyújtott, sarkain toszkán jellegű 
lizénákat láthatunk. A főbejárat egyszerű keretét csak zárókő 
díszíti. A két oldalhomlokzaton öt-öt ablak nyílik. A jobb 
oldali harmadik ablak alatt dísztelen bejárat van. Szentélye 
elliptikus záródásé. A templom belső terét öt boltszakaszos 
csehsüvegboltozat fedi. A főbejárati oldalon széles, kosárí

ves nyílású, ívelt vonalú karzatot találunk. Berendezése kö
zül említést érdemel az eredetileg fehérre festett füzéres, 
rozettás, meanderes, domborművekkel díszített copf szó
szék.

A templom előtt látható a toszkán oszlopon álló késő 
barokk kereszt. Különösen a mértéktartó korpusz szép mun
ka. A templomtéren álló, a XIX. század elején készült Szent
háromság-oszlop barokkos hatású szériamunka.

A régi temetőben is látható egy 1857-ből származó Szent
háromság-oszlop, továbbá Nepomuki Szent János szobra. 
Figyelmet érdemel még az itt látható két kőkereszt 1792-ből, 
valamint Latzkovits Vencel címzetes kanonok, galgahévízi 
plébános sírköve 1854-ből.

A községben a népi hagyományok őrzése több évtizedes 
múltra tekint vissza. A Gyöngyösbokréta után országosan is 
nagy hírnévnek örvendett az „ötösfogat”  néven ismert népi- 
énekes-népművész csoport. Á ma is tevékenykedő hagyomá
nyőrző együttes, valamint a „trukkoló”  s hímző-varró asz- 
szonyok a népi kultúra őrzői, éltetői.

A falu határában, gyönyörű környezetben találjuk a Bikató 
néven ismeretes mesterséges víztározót, amely különösen a 
horgászok által sűrűn látogatott

Asztalos István

ASZÓD VÁROS 
ÖNKORM ÁNYZATA

pályázattal meghirdeti az 
ASZÓD, BENEDEK U. 2. sz a.

120 m2 alapterületű, 
tekercselő műhely 

helyiségeit.

A pályázat leadásának 
határideje:

a megjelenéstől számított 
egy hónapon belül.

A pályázat leadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 

Aszód, Szabadság tér 9.

A Petőfi Múzeum felvesz szakvégzetl RESTAURÁ
TORT vagy olyan középfokú végzettségű SZAKMUN
KÁST, aki a famunkában járatos és aki távlatban hajlandó a 
restaurátorképzőt elvégezni. (A fényképazéshez értők e- 
lőnyben!)
A munka feltételeiről és a bérezésről a jelentkezők részletes 
felvilágosítást kapnak a Petőfi Múzeumban vagy az Aszód 
14-es telefonon.

Petőfi Múzeum 
Igazgatósága



TÜKÖR

Egy Emlékműsor 
szavai Aszódon, 

október 23-án

A mintegy 80 fős ünneplő sereg a Himnusz eléneklésével 
kezdte meg a megemlékezést.

Ady Endre: A  Tűz csiholója (Pardl Lászlóné)
„Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek,’ ’
Köszöntő (Pardi Lászlóné)
.Köszöntjük tisztelettel mindazokat, akik a mai napon, az 

ország nemzeti ünnepén megjelentek itt a Szabadság téri 
emlékműnél, hogy tisztelegjenek és emlékezzenek az 1956-os 
forradalom eseményeire, az életüket áldozókra, akik egy 
igazi demokrácia megvalósításáért emelték fe l szavuk.”

,Köszöntjük ezen a napon a Magyar Köztársaság kikiál
tásának 3. évfordulóját is.”

Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára (Marosi Zoltán) 
,Jaj, ki kaján örömben gázol, 
fegyvert fogva önvére ellen, 
s hahó tás szájjal lakomázik 

az országot rejtő tetemben.”’
Jeney Judit és Szilágyi Ramóna Láttam már asszonyt 

címtí dalt énekelte és kísérte gitárral.
Simonffy András: A forradalom napjai (Tukora Vero

nika)
,Mindenki megdöbbenten nézett fö l a szoborból megma

radt csizmákra, a beléjük tűzött magyar zászlókra. Sokan 
szemüket törölgették -  nem hitték, hogy ez lehetséges. A 
fejüket csóválták, de az örömtől könnyezett a szemük.”

A 2. sz. Általános Iskola tanulói furulyáztak ezután.
Dutka Ákos: Ember és magyar (Marosi Zoltán)

,M it az ég falára vérrel írtatok 
Emberek vagyunk, újra magyarok.”

Az Emlékmű talapzatán gyertyákat gyújtottak, miközben 
újra gitározott és énekelt Jeney Judit és Szilágyi Ramóna.

Majd koszorúkat helyeztek el az önkormányzat, a Hon
védség, az Önvédelmi Csoport és a Kisgazdapárt képviselői.

A jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot. A megem
lékezés véget ért

Szép ünnep volt. Hangulata egy átalakuló világ szemér
mes útkeresését árasztotta magából.
„Oly sokáig voltunk lent, nem is tudjuk milyen fent.” (Hobo)

F.Sz.

TARISNYÁS
Rónai Lajos -

Benedek Krisztina -  
Blaskó Csaba -  
Rónai Zoltán -  
Karacs Gyula -  
Pachert András -

a zenekar vezetője, fúvós
hangszerek, brácsa
ének
hegedű
hegedű
brácsa
bőgő, ütőgardon

Már az ötlet sem volt mindennapi. Október 23-án, a ma
gyarság nemzeti ünnepén a megszokottól eltérően nem ko
molyzenei, hanem tiszta, ősi népzenei hangversennyel em
lékeztünk.

A bagi Tarisnyás együttes már többször hallatott magáról, 
de önálló, egész estét betöltő műsorukkal csak most ismer
kedhettünk meg.

A közvetlen környék, a Galgamente dalaival kezdték prog
ramjukat.

Gondolom, másnak is szívmelengető volt, hogy ilyen népi 
kultúrával rendelkező vidéken élünk.

Az est folyamán betekinthettünk a Dunántúl és Somogy 
népzenéjébe, sőt a határainkon kívül élő erdélyiek dalaiból 
is kaptunk ízelítőt

A zenekar fantasztikusan színes, színvonalas műsort adott 
Tagjaik egytől-egyig tudásuk legjavát nyújtották. Kezdve a 
mindvégig magabiztos, tiszta hangú énekestől, a virtuóz 
hegedűsökön át az érdekes hangszereket is felvonultató ze
nekarvezetőig.

A Tarisnyás bizonyított. Képes az utolsó pillanatig fokoz
ni közönsége érdeklődését, tetszését.

Litauszki Márta
Megjegyzés:
A  Tarisnyás valóban bizonyított. Képes az üres székek 

látványától elvonatkoztatva, a jelenlévőket tudásuk legjavá
val kitűnően szórakoztatni.

A 80 fős közönség kétharmada bagi vo lt Kérdezem, hol 
voltak azok az aszódi polgárok, akik hiányolják a kultúrát 
városukban?

Sajnálhatják, hogy elmulasztották, mert lehet, aTarisnyás- 
sal legközelebb már csak Budapesten találkozhatnak. Oda 
gondolom el is fognak menni.

A.T.

( j ra f f i t i ,  ( f ra f f i t i , Graf f i t i ,  ( j ra f f i t i ,  ( j ra f f i t i

Most Hawai - ’89-!g DAVALY Ajakba harapott (fjagjrhalál
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város önkormányzat Képviselőtestülete az 1992. 

szeptember 29-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyal
ta.

Első napirendi pontként a Költségvetési Üzem felszámo
lásával megbízott felszámoló jelentését hallgatta meg, az 
elfekvő készletekkel kapcsolatban. A jelentést tudomásul 
vette. Utasította a felszámolót, hogy a még fennmaradó esz
közök átadásáról jelentését 1992. október 15-ig tegye meg.

A Képviselőtestület az Önkormányzati Törvény és a Va
gyonátadási törvény alapján kimondta, hogy 1991. május 
16-án a volt Költségvetési Üzem tulajdonát képező vagyon, 
mely az UNIKORNIS KFT-nél maradt -  önkormányzati 
feladatok ellátásáért -  melyeket a KFT tevékenysége során 
nem használt fel az önkormányzat tulajdonát képezi. Utasít
ja a Polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban az UNIKORNIS 
KFT felszámolójával vegye fel a kapcsolatot. A Képviselő- 
testület kimondta az önkormányzat tulajdonát képező UNI
KORNIS KFT által használt és bérbeadott egyéb ingatlanok 
után járó bérleti díj önkormányzat javára történő kiegyenlí
tését.

Második napirendi pontként a Képviselőtestület a Fegyel
mit Előkészítő Bizottság tájékoztatóját vitatta meg.

A Képviselőtestület a célvizsgálati jegyzőkönyvben fog
laltak alapján, valamint a Fegyelmit Előkészítő Bizottság 
javaslata alapján Székely Gyula az UNIKORNIS KFT ügy
vezető igazgatója ellen -  figyelemmel az összes körülményre 
-  fegyelmi eljárás megindítását mondta ki. Utasítja a Polgár- 
mestert, hogy a szükséges iratokat a Munkaügyi Bíróságnak 
küldje meg.

Harmadik napirendi pontként a Közalkalmazotti Törvény
ből eredő bérigények elbírálásában döntött a Testület.

A plussz bérigényeket 240.500 Ft összegben szükségesnek 
mondja ki.

Negyedik napirendi pontként az 1992. II. félévi pénzügyi 
átcsoportosításokat vitatta meg a Testület A Testület az 
előterjesztés alapján a 17/1992. (IX.29.) rendeletét az 1992. 
évi költségvetési 3/1992.11.25/ÖR.sz. rendelet módosításáról 
kimondta.

Ötödik napirendi pontban tárgyalta a Képviselőtestület a 
kamatmentes szociálpolitikai támogatások odaítélését

Hatodik napirendi pontként a megemelt kamatterhek szo
ciális alapon való kompenzálását tárgyalta a Testület

Hetedik napirendi pontban tárgyalta a Testület a telefon- 
hálózat bővítését Aszód Város Önkormányzat Képviselőtes
tülete kinyilvánította szándékát, hogy az önkormányzati 
többséggel működő zárt alapítású DIGÍTEL 2001 Rt. alapító 
tagja kíván lenni.

A társaság 700 MFt-os alaptőkéjéhez az önkormányzat
6.540.000 Ft-ot biztosít, melyből 1.290.000 Ft a készpénz és
5.250.000 Ft a tárgyi apport Ennek megfelelően az Önkor
mányzat 654 db. 10 eF t névértékű részvényt jegyez.

Döntött a Testület telekvásárlási kérelemben is. A Testület 
Kakucs Menyhért, Kakucs Ferenc és Kakucs Tibor Aszód, 
Kossuth L.-út 75. sz. alatti lakosok részére az általuk kivá
lasztott építési telek megvásárlását jóváhagyta.

Kilencedik napirendként tárgyalta a Testület az Aszódi 
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
iskolaszékébe történő képviselők delegálását.

A Képviselőtestület az iskolaszékbe Kovács Ferencné és 
Kovács Dezső képviselőket delegálta.

A Képviselőtestület a meg nem tárgyalt napirendi pontokat 
soron kívüli ülésen október 6-án tárgyalja meg.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

K I V O N A T

285/1992. s*. ŐKT. határozat
’ ' ' w m m m m
1. Aszód Város Képviselőtestülete a Lakásügyi Bizottság javaslata, vala
mint az 5/1992/IV.06/sz. ÖR. alapján az alábbi kérelmezőket jelöli ki 
kamatmentes kölcsönre:

Lakásépítéshez:

Szita Zoltán Aszód,
Kiss Miklósné Aszód,
Gergely Lajos Aszód,
Spisák István Aszód,
Németh Zoltán Aszód,
Ecker Pál Aszód,
Marti Zoltán Aszód,
Birtalan Albert Aszód,
Stvorecz László Aszód,

Kossuth L. u. 80. 
Kossuth L. u. 66. 
Kondoros u. 8/b 
Falujárók u. 5/18. 
Baross tér 6. 
Benedek u. 11. 
Kondoros u. 3. 
Papföldi 
Béke k. 17.

80.000 Ft
80.000 Ft
80.000 Ft
80.000 Ft
80.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft

2. Első lakáshozjutók vissza nem térítendő támogatására:

Csányi Géza Aszód, Berkes u. 37. 100.000 Ft

Elutasításra került:
Szita Zoltán Aszód, Kossuth L. út 80. kérelme.

3. Lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújt az alábbiaknak:

Bárdi Sándor Aszód, Liget u. 12. 60.000 Ft

4. Lakásfelújításokra kamatmentes kölcsön formájában:

Pályi Kis Lidia 
Rigó László 
Masznyik Márton 
Kazi Zoltán 
Kerényi Katalin 
Bereczld Lívia

Aszód,
Aszód,
Aszód,
Aszód,
Aszód,
Aszód,

Érdy J. u. 
Falujárók u. 5/12. 
Hunyadi u. 47. 
Régész út 10. 
Kossuth L. út 48. 
Kossuth L. út 93.

20.000 Ft
50.000 Ft
80.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft

Elutasításra került adás-vételi szerződés hiányában:
Dobes Attila Aszód, Falujárók útja 5/19.
Kikülai Miklós Aszód Kossuth L. út 35.

5. Vissza nem térítendő tfrnogatás:

A z Aszódi Katolikus Egyház, Aszód Benedek úti kin toriak ás felújítási 
munkáihoz 100.000 Ft támogatást nyújt.

6. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a fentiekre vonat 

kozóan a szükséges intézkedést tegye meg.

7. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Aszódi Evangélikus Egyházzal a Falujárók úti ingaüan felújítása, 

átalakítási munkáinak támogatása ügyében vegye fel akapcsola- 

tot

Határidő: október 20. Felelős: Polgármester, Jegyző

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete f :; V
K I V O N A T

f i i  *21992. szeptember 29*1 ŐKT. ülés jegyzőkönyvéből ,
1M/1992. ŐKT. határozat
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Aszód Város önkormányzat Képviselőtestülete a Lakásügyi Bizottság 
előterjesztése alapján, valamint az 5/1992/1V.06) ÖR. alapján az alábbi 
kérelmezőket jelöli ki a megemelt kamatterhek szociális alapon való 
kompenzálására, támogatására.
Borovszki Pál Aszód, Érdy J. út
1992. július 1-től 1992. december 31-ig 1.388.- Ft/hó

Ecker János Aszód, Bercsényi u. 16.
1992. július 1-től 1992. december 31-ig 1.481- Ft/hó

Elutasításra került:
Lakatos László Aszód, Pesti út 10.
Rácz Ferenc Aszód, Városréti út 6.

Mohácsi Zoltán Aszód, Miskolczy k. 17. szám alatti lakosok 
kérelme.

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges intézke
déseket tegye meg.

Határidő: azonnal Felelős: Jegyző
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Mit kell tudni az 1993. évi mezőgazdasági 

termelést segítő kormányzati intézkedésekről?

A kormányzat a mezőgazdasági pénzügyi nehézségei
nek mérséklésére a termelők megsegítésére több intézke
dést hozott.

Ezeket a kedvezményeket a szövetkezetek, az állami 
gazdaságok és a magántermelők egyaránt igénybe vehetik.

Az intézkedések három csoportba sorolhatók:
1. Ha a termelő a gabonafélék, a cukorrépa, a burgonya 

és az olajos növények betakarításához kényszerül segítség
hez folyamodni, akkor valamelyik felvásárló céghez kell 
fordulnia, mert a termények felvásárlásához ők kaphatnak 
10 százalékponttal alacsonyabb kamatozású hitelt A fel
vásárló akkor kapja meg ezt a kamatkedvezményt ha a 
terményre megkötött szerződés időpontjától számított 30 
napon belül a termelőnek járó összeg legalább 70%-át 
készpénzben kifizeti, a teljes vételárat pedig a felvásárlási 
szezon végéig megtéríti.

Például a termelő a kukorica betakarításához október 
4-én szerződést köt a Gabona és Malomipari Vállalattal 
(GMV), akkor a GMV november 3-ig a kukorica értékének 
70%-át megfizeti, a fennmaradó 30%-ot legkésőbb decem
ber 15-ig egyenlíti ki.

2. Az 1993. évi termés érdekében a termelők kedvezmé
nyes 10 százalékponttal alacsonyabb kamatozású hitelt 
vehetnek fel a jövő évi vetéshez szükséges szántóföldi és 
kertészeti talajmunkák elvégzéséhez. Az ilyen kedvezmé
nyes hitel összege hektáronként 6.000- Ft lehet.

Az őszi búza, őszi árpa, rozs vetési munkáinak költsége
ire hektáronként 10.000- Ft nagyságú, ugyancsak 10 szá
zalékponttal csökkentett kamatozású hitel vehető fel. (Pl.: 
a 30%-os kamatra adott hitelre a termelőt végülis 20%-os 
kamat terheli.)

Az aszálykárosnak minősített termelő ugyanazt a 6.000.- 
Ft-os és 10.000.- Ft-os hitelt 20 százalékpontos kamatcsök
kentéssel kaphatja meg.

Kérdés, hogy melyik termelő minősül aszálykárosnak?
Ezt a földadóról szóló törvény szabályozza és ugyancsak 

a megyei földművelésügyi hivatalok igazolják. Aszályká
ros a hitelfelvételnél az a termelő, aki az aszálykár miatt 
földadó mérséklésében, vagy elengedésében részesül.

Az a termelő, aki egyébként fel van mentve a földadó 
fizetés alól, a földművelésügyi hivatalnál segítséget kérhet 
az aszálykár nagyságának megállapításához.

Mit kell tenni annak, aki ezeket a hiteleket fel akarja 
venni?

Természetesen hitelfelvételről lévén szó, fel kell keresni 
egy bankfiókot. A bankok a hitelképességet vizsgálják. A 
hitel garanciája általában az a termék, amelyhez a kölcsönt 
felveszik. A Kormány az őszi búza biztosítása érdekében, 
a kamatkedvezmény mellett e hitelhez 70%-os garanciát is 
vállal annak érdekében, hogy a termelők minél nagyobb 
köre hitelképes legyen.

A 70%-os állami garanciát a termelő úgy kapja meg, ha 
hozzájárul ahhoz, hogy a megtermelt őszi búza értékesíté
séből befolyó összegből a hitelt törleszti. Ezt a hitelszerző
désnek tartalmaznia kell.

Ha a termelő valamilyen oknál fogva nem tudja a hitelt

visszafizetni, akkor az állami garanciavállalás visszafize
tendő állami támogatássá alakul át.

A felvett hitelek kamatkedvezményét akkor lehet igény
be venni, ha a termelőnek a megyeszékhelyen lévő föld
művelésügyi hivatal igazolja az elvégzett talajmunkát és a 
bevetett terület nagyságát.

3. A legújabb kormányzati intézkedés az őszi kalászos 
gabonák (őszi búza, árpa, rozs) vetéséhez vissza nem térí
tendő támogatást is ad.

A támogatás hektáronként legfeljebb 1.500.- Ft nagysá
gú és fémzárolt, minősített vetőmagra, műtrágyára, vala
mint a talajműveléshez, vetéshez felhasznált gázolaj meg
vásárlására lehet igénybe venni.

A támogatás igénybevételéhez számlával kell igazolni a 
vetőmag vásárlást, a műtrágya- és gázolaj beszerzését.

Ez a három tétel egyenként és összesen is jogosulttá teszi 
a támogatást Pl. a termelő 250 kg minősített búza vetőma
got vet el 1 hektár földterületre. A beszerzési ár 1.300 Ft/q, 
így a 3.250 Ft értékű számlát bemutatva már jogosult az 
1.500 Ft támogatásra.

Hasonlóan kell igazolni a felhasznált műtrágyát és a 
gázolajat is. Ez utóbbi esetében a bérmunka is elfogadható, 
azaz a termelőnek saját eszköze nem lévén -  a bérmunkát 
végzőtől kell számlát kérnie.

Mivel a támogatás összesen nem haladhatja meg a hek
táronkénti 1.500 Ft-ot, így ha a termelő nem rendelkezik a 
fenti tételekre vonatkozóan hektáronként összesen 1500 F t ' 
értékű számlákkal, akkor csak a számlákkal igazolt össze
gű támogatásra jogosult.

A vetés megtörténtét a megyei földművelésügyi hivatal 
igazolja

Az igazolások, számlák birtokában a termelőnek az adó
elszámolási irodához kell fordulnia. A vetést követő hónap 
15. napjától innen lehet megigényelni a támogatást.

Ezen tájékoztatásunk jogszabályi alapja a többször mó
dosított 40/1992.(111.4.) Kormányrendelet. A rendelet egy
séges szerkezetben a közeli napokban az FM hivatalos 
értesítőjében megjelenik.

Földművelésügyi Minisztérium

MOZI A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Novemberi ajánlatunk

November 7. Batmann visszatér 
amerikai sci-fi

November 14. Dupla dinamit 
akció film

November 21. Alvajárók 
horror film

1 November 28. Szombat esti frász 
amerikai vígjáték

1 Az előadások 17.30-kor kezdődnek 
1 Jegyár: 40.- Ft/fő

1 Nyugdíjas előadás: november 19. csütörtök 16.00 óra

MICI NÉNI KÉT ÉLETE

|  Jegyár: 30.- Ft/fő



6 ASZÓDI

ir i^ l) \7 T C 1 7 f  A t  P n U T D Í 1 
i V R í  V I ű E í L u I  í  U K  1  -

Kérlek, mutatkozz be! 
Nevem Remenár József. 

1946 júl. 7-én születtem Do- 
monyban. A munka örömét- 
keseníségét már gyerekko
romban dolgos földműves 
szüleim és nagyszüleim társa
ságában ismertem meg. Álta
lános iskolába Domonyban, 
gimnáziumba Aszódon jár
tam. 1966-ban Budapesten 
gépjármű-villamossági mű
szerész, 1977-ben villamos - 
forgógép tekercselő szakmun

kás lettem. Mindig az elektromosság érdekelt, így munkahelyeimen 
általában motorokkal, kétkezi munkával foglalkoztam. Számomra a 
munka: hobbi, kötelesség, elfoglaltság és hasznos időtöltés is egyben. 
Nem értettem és nem is kedveltem azon munkatársaim társaságát, 
akik munkába érkezésüktől kezdve csak az idő múlását, tengetését 
szerették.

Kívánom mindenki számára, hogy legyen öröme, sikerélménye 
munkájában, így munkahelyére is szívesen, jó  közérzettel és nem 
„háttal”  fog bejárni.

Milyen ma egy vállalkozó helyzete Aszódon? A vállalkozás jelené
ről és jövőjéről Aszódon mit tartasz fontosnak?

Ott folytatom e kérdés megválaszolását, ahol a kis bemutatkozó 
részt abbahagytam. Az utolsó mondat természetesen csak akkor 
válhat realitássá, ha van valakinek munkahelye. Lehetőség nélkül 
nincs igazi megmérettetés. Más kérdés az, ki hol és mikor ismeri fel 
a munka vagy vállalkozás lehetőségét -  kihasználja-e, sokáig töpreng 
rajta -  belevág vagy elszalasztja. Az elindított vállalkozásokról csak 
azokat az általánosságokat mondhatom, amiket mindenki is ismer. A 
várt és remélt vállalkozásbarát központi intézkedéseket csak igérték- 
igérik, így nehéz mindenki számára a fennmaradás. Fontosnak tar
tom, hogy bízzunk a szorgalom és a munkánk fontosságában, meg 
abban, hogy rövid időn belül a jelenleginél jobb lesz az országunk 
belső és külső helyzete. Enélkül a bizakodás és hit nélkül még 
nehezebb átvészelni a jelenleg tartó nehéz időszakot

Halódik az IMI. Az ott dolgozó emberek jövője bizonytalan. Ter
vez-e valamilyen megoldási az Önkormányzat arra az esetre, ha 
bezárják a Műszergyár kapuit?

Szomorúan olvastam el a rám osztott kérdéseket, mert bár én 
alapvetően optimista vagyok, mégis keserű a szám íze úgy a vállal
kozásoknál, mint az IMI esetében. Természetesen igyekszem leírni: 
sem a vállalkozásoknál, sem a Műszergyár esetében az Önkormány
zat közvetlen vagy akár közvetett segítséget nem tud nyújtani Aszód 
lakosságának. Sajnálatos, de ez a szomorú igazság. Jómagam bízom 
abban, hogy az ország számára eddig nélkülözhetetlen IMI termékek 
továbbra is azok maradnak, hisz villanymotorok továbbra is kellenek 
a gazdaságban. így ebből következhet az is: a Műszergyár kapuit 
becsukni sohasem fogják. Átalakítás, szerkezetváltás lehet még. Sok 
dolgozó egyéni tragédiája az elbocsájtások miatt már eddig is bekö
vetkezett, s várható sajnos még ezután is. A Műszergyárban történő 
és várható változások -  esetlegesen aprivatizálás a környék gazdasági 
arculatát alakíthatja, formálhatja át jó  vagy rossz irányban is.

Igen jó  kézilabdázónak tartottak. Foglalkozol-e még sporttal? 
Milyennek látod Aszód sportéletét?

1960 óta kézilabdázóm egyfolytában, szülőfalum Domony kézi
labda-csapatában. Közben 3 évet még a Budapesti Honvéd-nál mint 
középtávfutó atlétizáltam. Életemet, munkámat, emberi kapcsolatai
mat át meg átszövi a sport. A kézilabda kispályás megszületése óta 
sok-sok jó csapat kelt életre, és szűnt meg a Galga mentén. Minden 
településnek így Túra, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Kartal, Iklad, 
Domony, Galgamácsa, Galgagyörk volt falusi kézilabdacsapata A 
felsorolásból látszik, hogy Aszódon sohasem volt. Itt a gimnázium 
középiskolai bajnokságban játszó diákcsapata jelentette a verseny
kézilabda sportot Domony jelenleg NBÜ-ben játszik, 10 mérkőzés 
után 5 győzelem, 5 vereséggel a 7. helyen áll. Ebben a csoportban 
még jelenleg is aktív játékosként játszom mérkőzésenként egy pár 
percet. A galgamenti kézilabdacsapatok megszűntek -  sajnos. Turán 
az idén újraszervezték -  remélem hosszú időre újra fellegvára lesz a 
kézilabdának, úgy mint régen.

Aszódon sok értékes szakosztály működött és szűnt meg, mindig 
anyagiakra hivatkozva. Hogy mennyire nem azon múlik a sport, azt 
bizonyíthatja egy összehasonlítás: az előző években volt olyan év, 
amikor Aszód labdarúgó szakosztálya költségvetési összege volt 
annyi, mint Domonyban a kézilabdánál 20 év alatt Természetesen 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy a sportra nem kell pénz -  sőt! 
Most Domony Polgármesteri Hivatala a kézilabdázóknak ad az NBU 
miatt -  500 ezer Ft-ot Aszód pedig 300 ezer forintot ad a labdarú
gásra. Aszód még nem igazi város -  de nem a régi falu sem. Ebben a 
fura helyzetben a sportolók, szurkolók sem tesznek meg mindent 
Aszódért

Talán ezen kellene és lehetne először változtatni, s majd jönnek a 
jobb eredmények -  és a több támogatás is.

Milyen lehetőségeket látsz a testvérvárosi kapcsolatokban?
Aszódnak jelenleg Erdélyben -  Nyárádszereda, Finnországban -  

Áland, Németországban -  Obemburg, van testvérvárosi kapcsolata. 
Szívünk csücskéhez az első áll a legközelebb. Ennél szerintem több 
energiát és pénzt kellene fordítani azokra a melegszívű, a történelem 
kegyetlensége miatt határainkon túl rekedt magyarokra. Büszke va
gyok az evangélikus egyház által megkezdett álandi kapcsolatra is. 
Itt a nagy távolság miatt nagy létszámú csoportok cseréje talán nem 
olyan megvalósítható, mint a másik kettő esetében.

Obemburgban már én magam is jártam egy alkalommal. Polgár- 
mesterük és az ottani Képviselőtestület vendégszeretetét most fogjuk 
viszonozni, remélem sikerrel. Szeretném, ha a német kapcsolatunk
ból akár munkalehetőség is lenne Aszód polgárainak.

Keveset hallunk mostanában a volt szovjet laktanyáról. Van-e 
valami új fejlemény (lakásértékesítés, stb.)?

A Polgármesteri Hivatalnál történt jelentkezések alapján tízszeres 
az igénylők száma a volt szovjet laktanya tiszti lakásaira. Részletesen 
ugyanebben az újságban olvashatnak.

Mi a véleményed az Aszódi Tükörről?
Szükségesnek tartom, hogy Aszód életében történtekről a lakosok 

tudomást szerezzenek az Aszódi Tükör révén. Környékbeli települé
sek hasonló törekvésű újságjait is szívesen olvasom -  az ottani 
tanulságok miatt is. Nem tartom szerencsésnek sem a Tükörben, sem 
más ilyen kis helyi lapocskában a túlzott személyeskedést egyéni 
érdekek előtérbe bdyezgetését

Köszönöm a beszélgetést.

( jraffi t i  ( jraff i t i  ( jraffi t i

TUDOM, DOMBOM
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ALAPÍTVÁNY : v

Hatosztályos

középiskola

A Népjóléti Minisztérium 2. sz. Fiúnevelő Intézete -  Utó
gondozás Alapítvány-t hozott létre.

Az alapítvány célja: Az intézetből elbocsátásra kerülő 
vagy került családi és anyagi háttérrel nem rendelkező fiata
lok támogatása, segítése.

Az alapítvány -  mint elnevezése is jelzi -  az utógondozást

Mi szól mellette, mi szól ellene?
Két dolog szól mellette, és mind a kettó a gyerekek érdekét 

veszi számításba. -  Érdeke ez egyáltalán másoknak is? Vé
leményem szerint igen. Az eredményesebb munka minden 
tanárnak, szülének érdeke.

Mi az a két dolog? Az elsó: jelentős mértékben csökkenhet 
a gyerekek túlterheltsége. A jelenlegi két iskolatípus átfedé
sének kiküszöbölésével nagyon sok idő szabadulhat fel. A 
terhelés egy bizonyos fokon túl már nem az eredményt segíti, 
hanem gátolja azt, és lehetetlenné tesz minden önálló mun
kát Másrészt a felszabaduló idő lehetőséget ad a tanult 
ismeretanyag gyakorlására, alkalmazására, készség fokon 
való elsajátítására. (Hogy csak egy példát mondjak: Érteni 
fogják, hogy mit olvasnak, és így többen szeretnek majd 
olvasni??)

A másik: a váltás időpontja. A 12 éves kor a gyerekek 
többségénél az a pillanat amikor a világhoz,* környezetük
höz való viszonyuk kezd kialakulni. Az érzelmi érvek helyét 
lassan az ész érvek kezdik átvenni. Mérlegelni tudnak már, 
tapasztalataikat kritikával kezdik vizsgálni. Szokásaik rög
ződnek. Ezért kell a váltást itt és nem 14 éves korban -  
amikor ezek egy része már kialakulóban van -  megtenni. 
Nem az én meglátásom csak, hogy nagyon sok értelmes 
gyerek végzi az általános iskola hetedik és nyolcadik osztá
lyát félenergiával, szoknak hozzá egy olyan erőfeszítéshez, 
amely ott jeles bizonyítványt adhat, de a középiskolában a 
közepeshez sem elég. Nem tudnak tanulni, mert igazából 
nem voltak rákényszerítve. A fontosabb dolgokat látták, 
hallották ötször-hatszor. Ez -  mivel jó képességűek -  elég 
volt számukra. Elég volt emlékezetükre hagyatkozni. De a 
középiskolában ez már nem elég. És most, pont az anyag 
zsúfoltsága miatt, itt sincs lehetőség az alapos gyakorlásra, 
a tanult ismeretanyag önálló alkalmazására.

Szubjektív és nem is akartam említeni: A környék összes 
gimnáziuma átalakul hat- vagy nyolcosztályos középiskolá
vá. Előbb-utóbb kiderül az előnyük, de akkorra már néhány 
aszódi vagy környékbeli gyerek számára késő lesz.

Mi szól ellene? Két dolgot szoktak itt emlegetni. Eljönnek 
a jó tanulók az általános iskolákból, vagyis elvesszük az ott 
tanító tanároktól a sikerélmények esélyét, és egyben talán 
ezektől a gyerekektől is. Hiszen abban a környezetben ők 
csillogtak, tanáraik pedig büszkék voltak rájuk. Sőt a gye
reklétszám csökkenése talán még azt is eredményezheti, 
hogy csoportokat vonnak össze, és így néhány tanár esetleg 
feleslegessé válhat. A probléma első fele igaz, de vélemé
nyem szerint a gyerekek érdekében ezt meg kell tenni, el kell 
viselni. A másik fele kicsiny valószínűséggel bír. A tanköte
lezettség 16 éves korig tényleg kötelező lesz. Gondolkodni 
kell tehát a 9. és 10. osztályokban. Ha nem is minden telepü
lésen. A második ellenvetés: képes lesz-e egy 14-18 éves 
korcsoporthoz szokott tantestület átállni a 12 éves gyerekek 
fogadására? Ez lehet valós probléma egy adott tantestületnél, 
de ez nem a hatosztályos gimnázium ellen, hanem esetleg a 
tantestület ellen szól. Világos, hogy ezek problémák, nehéz
ségek, amikre oda kell figyelni, és megtenni mindent annak 
érdekében, hogy ez a változás a gyerekek számára nyereség 
legyen. Erre kell összpontosítani, ez a fontos. Ezt kell látni 
minden pedagógusnak, ezen kell közösen munkálkodni. Még 
akkor is, ha néhány esetben egyeseknek megszokásain vál
toztatni kell!

kívánja hatékonyabbá tenni.
Intézetünkből elbocsátott vagy elbocsátásra kerülő fiata

lok egy részénél a legnagyobb probléma, hogy nincs család, 
vagy nem alkalmas a fiatal további életvezetésének támoga
tására, segítésére.

Az ilyen helyzetben lévő fiatal nevelőintézeti elbocsátását 
követően szinte kilátástalan helyzetbe kerül.

A jelenlegi társadalmi mozgások és ebből adódó gazdasá
gi, valamint megélhetési és elhelyezkedési nehézségek, az 
intézetből elkerülő fiatalok társadalmi beilleszkedését folya
matosan veszélyeztetik.

Az alapítvány létrehozásával az intézet e problémahalmaz 
enyhítését célozta meg.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármikor, bárki -  természe- 
tes, vagy jogi személy -  akár nevesített, akár anonim módon 
pénzbeni vagy dologi adományt tehet

Az alapítvány kezelését, képviseletét kilenc tagú kuratóri
um látja el.

- Dr. Szelényi János
- Dr. Kövér Ágnes
- Puskás Péter
- Kovács József

- Hercsényi Lászlóné 
(Dóczi Magdolna)

- Bagyin József
- Szarka Attila
- Choli Daróczi József
- Volentics Anna

mezőgazd.mémök- elnök 
egyetemi tanár -  alelnök 
tanár
nevelőtanár

főkönyvelő

vízépítő mérnök
pszichopedagógus
író
főiskolai tanár

-  főtitkár
-  ügyvezető

titkár
-  számvizsgáló 

vezető

A Fiúnevelő Intézet 1992. szeptember 19-én megnyitotta 
utógondozói részlegét

Jelenleg két fiatal lakik a házban, ö t  fiatal elhelyezésére 
van lehetőség.

Az utógondozói részleg szakmai felügyeletét az intézet 
látja el. A fenntartását, bővítését a pénzügyi vagyonától 
függően fokozatosan az alapítvány szeremé biztosítani.

A részleg megnyitásához több magánszemély és a Máltai 
Szeretet Szolgálat nyújtott adományt (Bútor, ruhanemű, 
konyhai felszerelés, személygépkocsi stb.)

Ezúton is kérünk mindenkit, aki célkitűzésünkkel egyetért 
és lehetősége van rá, pénzbeni, vagy tárgyi adományával 
segítse alapítványunkat

Adományaikat megtehetik:

Budapest Bank RT. Gödöllői Fiókja
BBRT. 383-13495 számú számla javára
Postai pénzfeladási szelvényen, átutalással, vagy szemé

lyesen a BBRT Gödöllői Fiókjában.

Tárgyi, dologi adományaikat:

Utógondozás Alapítvány
2170. Aszód, Baross tér 2.
Telefonfax:) 28/20-048
Az eddigi adományozóink valamint a jövőbeli segítőink 

támogatását az érintett fiatalok nevében is köszönjük.

Frajna Miklós
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A Művelődési Ház programjaiból

NVITV AT ARTÁS

, r / . w  Hétfőtől péntekig 9W ~  X8w ő r á # ! Í !  
Szombat, vasárnap: rendezvény esetén

IFJÚSÁGI KLUBPRESSO 
NYITV ATARTÁSA:

Hétfő-szombat 1800 -  23°°

Vasárnap szünnap.

A Művelődési Ház foglalkozásai

Hétfő 1 7 .00 -19 .15 angol nyelvtanfolyam
Kedd 1 7 .0 0 -1 9 .0 0 német nyelvtanfolyam
Csütörtök 1 6 .0 0 -1 8 .0 0 Nyugdíjas Klub 

(páratlan héten)
17 .00 -19 .15 német nyelvtanfolyam

Péntek 1 7 .0 0 -2 0 .0 0 Aszódi Városszépítő Kör 
Aszódi Baráti Kör 
(minden hó utolsó péntek)

Szombat 9 .0 0 -1 2 .3 0 Szakács, vendéglátóipari, 
üzletkötői tanfolyam

A Művelődési Ház iskolai szakkörei

Számítástechnika 
Táncszakkör 
B arkács-modellezés 
Tehetséggondozás 
Csecsemőgondozás

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

oooooooooooooooooooo

|  FELHÍVÁS 
•*! FIGYELEM!

Alapfokú francia nyelvtanfolyamot hirdetünk a 
Művelődési Házban

Tanfolyam kérdés: 10 fő  jelentkezése után azonnal 
Tandff 3.000 Ftf4Ödra 

Jelentkezés a  Művelődést Házban :

Koriepetálási lehetőségés 
felvételi előkészítő biológiából és kémiából! . 

Jelentkezés: a Művelődési Házban :

Korrepetálási lehetőség angol nyelvből :: v- i :! 
Jelentkezés: a Művelődési Házban ;%s;Hg

Felhívás
ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK

Kulturális bemutató 1992. november 27-én.
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. 2ene\ — 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 határidő: 1992. november 10.
Jelentkezni lehet a Helyőrségi Klubban és a Művelődési Ház

ban kérhető .Jelentkezési lapokon” .
A rendezvény támogatója az Ifjúságért Alapítvány. 
Szívesen vesszük intézmények, vállalkozók anyagi vagy esz

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

A szervezők

M e g h ív ó  

H a n g v e r s e n y r e

Szeretettel hívjuk és várjuk 
a zenekedvelőket 

november 6-án (18 órakor) 
a Kollégium Dísztermében tartandó 

LANT ÉS KARD 
c. hangversenyre.

Közreműködik:
A HONVÉD MŰVÉSZEGYÜTTES 

FÉRFI KARA

Belépő: Felnőtteknek: 100,-Ft 
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 50,-Ft



TÜKÖR

Testépítő Klub nyílt a 
Művelődési Házban 

hétfőtől-péntekig: 7-19 óráig

300-400.- Ft között + 150.- Ft busz
költség.

November 19. Nyugdíjas klub -  filmvetítés 
MICI NÉNI KÉT ÉLETE 
Jegyár: 30.- Ft/fő

a KONDITEREM HASZNÁLATI DÍJA November 20. 
15.00 óra ÉN ÉS ÉNKE

NAPI DÍJ Szórakoztató show műsor
1 órára 2 órára kamaszoknak a Művelődési Házban
felnőtt 100.- Ft felnőtt 200.-Ft Belépő: 50.- Ft
diák 80.-Ft diák 80.-Ft

November 27. ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK 
Kulturális bemutató és

B É R L E T  
Havi bérlet heti 1 alkalom 1 óra

kiállítás a Helyőrségi Klubban

felnőtt 400.- Ft x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
diák 300.-Ft

heti 1 alkalom 2 óra
felnőtt 600.-Ft Decemberi előzetes

Havi bérlet
diák

heti 2 alkalom 1 óra
450.-Ft programok

felnőtt 600.- Ft
diák 500.- Ft

heti 2 alkalom 2 óra December 4. Dr. Becker Pál
felnőtt 900.- Ft 19.00 óra országgyűlési képviselő
diák 600.-Ft fogadó órája a Művelődési Házban

Havi bérlet heti 3 alkalom 1 óra
IV. SÁPI FERENCfelnőtt 700.- Ft December 5-6.

diák 600.-Ft teremlabdarúgó torna
heti 3 alkalom 2 óra

felnőtt 1000.-Ft December 18. Karácsonyi hangverseny
diák 700.- Ft

A Művelődési Ház 
novemberi programjából

REJTVÉNY

GYEREKEKNEK

November 4-5. Import kilós ruhavásár 
9.00 -17.00 óra

November 5. 
16.30 óra

November 6. 
18.00 óra

November 14.

Nyugdíjas klub
Tájékoztató előadás az aranyér 
betegségről, illetve annak 
megelőzéséről, Dr. Jánosi Gábor 
diaképes előadása

LANT ÉS KARD
Hangverseny a Kollégium Dísztermében 
Közreműködik:
a Honvéd Művészegyüttes férfikara

Színházlátogatás 
Fővárosi Operettszínház 
Kálmán Imre:
Marica grófnő
Rökk Marika főszereplésével 
Előadás kezdete: 14.30 
Színházbusz indul 13.00 órakor a 
lakótelepről
Jegyek a Művelődési Házban válthatók!

Kedves gyerekek!
Vagy nagyon nehéz volt az októberi rejtvény, vagy nem érde

kelt benneteket ez a meglehetősen szomorú történelmi esemény, 
mert mindössze egy megfejtés érkezett szerkesztőségünkbe. Éz 
a megfejtés azonban tökéletes volt

Ezúton gratulálunk
PATAKI NORBERT-nek Aszód, Falujárók u., kinek jutalma 

500.- Ft értékű ajándékcsomag, melyet a Művelődési Házban 
vehet át

NOVEMBERI REJTVÉNY

Játékos költészet.
Biztosan ismeritek az: egy, megérett a meggy,
kettő: feneketlen teknő... stb. kiszámoló versikét
Feladat:

ennek átköltése. Tehát sorban haladva egytől felfelé emelkedő 
sorrendben a számnevekhez egy-egy rímelő sort kell kitalálno
tok. A legszellemesebbeket közöljük az újságban is.
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„Már csak emlék”

Napok óta ne vetgélő, vidám gyerekek tolonganak a 2. sz. Általános 
Iskola folyosóján egy tabló előtt Egymás szavába vágva mesélnek:

-  Nézd, ebben a házban laktunk!
-  Látod milyen tanácstalan arccal bandukolunk? Majdnem elté

vedtünk ezen a túrán.
-  Minden este így sóderoztunk.
- E z  a fiú  volt a legjobb fe j a táborban.
-  Jajj, itt vágtatott közénk a két lipicai mén. Ahányon voltunk, 

annyifelé ugrottunk.
És folytathatnám a gondolatok, emlékezések sokaságát amit hal

lottam a zsibongóban. Azért ez a nagy izgalom, a lelkesedés, mert 
elkészültek a nyári táborról a fotók. Most a képek láttán eszünkbe 
jutnak az együtt töltött szép napok, s szívesen emlékezünk a változa
tos programokra, a szép tájra és a remek társaságra.

Augusztus 3- 10-ig, az iskola 70 tanulója Szilvásváradon nyaralha
to tt Lehet hogy ez a tény (a németországi, ausztriai táborozások, 
vagy a görögországi nyaralások mellett) sok embernek „nem nagy 
dolog". Nekünk azonban igenis fontos és nagy esemény volt

A mi iskolánkban kevés gyereknek tudják biztosítani szülei, hogy 
a nyarat drága üdüléssel töltsék el illetve, hogy színvonalas progra
mokon vegyenek részt Az utóbbi időben megdrágultak az utazási és 
a szállásköltségek, a szülőknek kevés a pénze, és bizony kevés tanár 
vállalkozik a táborozás megszervezésére. Ez a munka ugyanis nagy 
vállalkozókedvet és felelősséget igényel.

A szülők részéről sokan (még a család kárára is) vállalták, hogy 
gyermeküknek szereznek egy szép emléket és befizettek a táborba. 
Szerencsére voltak pedagógusok is, akik örömmel nekiláttak a szer
vezésnek, tervezésnek.

Nemcsak az volt a célunk, hogy nyaraltassuk a gyerekeket, hanem 
főleg az, hogy az iskolánkba járó gyerekek közösségi érzését fej
lesszük és az összetartozást tudatosítsuk bennük. A Rákóczi úti iskola 
„kis iskola”  és a családias, nyugodt légkör, a „mindenki ismer 
mindenkit' ’ állapot jellemző közösségünkre. Itt a táborban is jó volt 
látni, hogyan vigyáznak a nyolcadikus „nagyfiúk”  a kis másodiko
sokra a vonaton vagy a strandon, hogyan drukkolnak a sportverse
nyeken a kicsik a nagyoknak és hogyan sóderoznak esténként vala
mennyien kézenfogva.

A sok-sok élményt, programot lehetetlen vállalkozás lenne leje
gyezni, hiszen valamennyiünknek más-más a legfontosabb, a leg
szebb. Bizonyíték erre a hangzavar az iskola folyosóján, ami a 
fényképek láttán érthető is.

Ezúton szeretnénk köszönetét mondani a Szülői Munkaközösség 
vezetőjének, Iván Lászlónak és Varga Istvánnénak (Éva néninek) 
akik segítettek a tábor szervezésében és lebonyolításában. Köszönj ük 
továbbá az aszódi Honvédségnek, az Ifjúságért Alapítványnak, az 
Önkormányzat Szoc. Bizottságának és a Nemzetközi Gyermek és 
Ifjúsági Alapítványnak a támogatást.

Most, amikor fújnak az őszi szelek, esik az eső, hullanak a sárga 
falevelek, jó  nézegetni a nyári fényképeket Jól esik visszagondolni 
a kellemes, vidám napokra és reménykedni abban, hogy jövő nyáron 
újra együtt leszünk.

Őszi tanulmányi kirándulás
A 2. sz. Á lt Iskola első és harmadik osztályos tanulóival Vácrátó- 

ton, a botanikus kertben jártunk. Útunk elején meglátogattuk a gal- 
gamácsai múzeumot Nem nyitvatartási időben érkeztünk, a múzeu
mőr mégis szívélyes vendégszeretettel fogadott bennünket A látni
valókon túl ez a kedvesség megalapozta egész napi jó  hangulatunkat

A botanikus kertben Kirchhofer Erzsébet nyugdíjas tanítónő kala
uzolt Tudását a gyermekek iránt érzett nagy szeretettel és pedagógiai 
érzékkel adta á t  Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy három 
órán át lekötötte még a kis elsősöket is, és mi nevelők is csodálattal 
hallgattuk minden szavát

A gyerekeink érdeklődését csillogó tekintetét látva, szeretettel 
javasoljuk a kedves családoknak, keressék fel együtt is ezt a békét 
nyugalmat árasztó helyet amely valóban „tanít gyönyörködtet és 
felüdít.”

Kívánjuk, hogy minél többen éljék át azt az érzést ami bennünket 
is eltöltött.

Bábosik Dezsőn é, Körösi Gyuláné, 
Maros Istvánná, Dobák Józsefné tanítónők

November 20. I I15

15.

November 27. 161*

Az alábbi tanfolyamokra várunk még jelentkezőket:
-  gyors- és gépírás
-  szabás- varrás 
-jazzbalett
Érdeklődés, felvilágosítás a Helyőrségi Klubban
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kulturális bemutató és kiállítás i
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i  
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Ajánlat a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub programjaiból

November 6. 19w óra Depeche Mode
Belépődíj: 50.- Ft

November 14. 19°® -  03## Erzsébet -  Katalin bál 
A műsorban fellépnek: 
Szentendrei Klára 
Angyal János 
Zene-tánc-tombola 
Asztalfoglalás November 
10-ig személyesen 
Belépődíj: 100.-Ft-150.-Ft 
CTRÓKA bábszínház 
óvodásoknak 
CTRÓKA bábszínház 
kisiskolásoknak 
Belépődíj: 50.- Ft 
Aszódiak az Aszódiaknak

1992. december 4-én 18.00 órakor 
Mukk József operaénekes 

részvételével
jótékonysági hangversenyt rendez 

az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség,

a templom renoválására létrehozott 
alapítvány javára.

A hangverseny helye 
a PodmaniczJcy kastély Díszterme.
Minden érdeklődőt szeretettel vár 

a rendezőség.
Helgertné U. Mariann
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ALKONYAT

Testem a láz lekötve ta rtja ,
De lelkem ott fenn  szárnyal szabadon,
S míg elborít a menny csodás nyugalma: 
Imádkozom !

Örök honát keresi lelkem  
Magasan túl a kék  hegy ormokon,
S hogy lelleljem o tt, kiket itt szerettem: 
Imádkozom !

Enyéim lesztek, mindörökre,
A z Isten ott is visszaád, tudom ,
Új h it, remény száll elhaló szívem be... 
Imádkozom.

Béri Gyula

Evangélikus Kossuth

Ünnepség sorozat kezdődött Tállyán. Monoktól nem messze, abból az 
alkalomból, hogy Kossuth Lajost, hazánk nagy fiát a tállyai templomban 
keresztelték: 1802 szeptemberében. Családjában természetes volt a Biblia 
jelenléte és használata. Erről ő  így ír. -  „Emlékszem az aranyozott 
rézcsattos nagy Bibliára, amelyből szokás volt atyám házán vasárnapon
ként néhány fejezetet olvasni, s egy-egy Zsoltárt elénekelni, s melybe az 
én és nővéreim születésnapja a keresztelés adataival együtt ősi szokás 
szerint be volt jegyezve.”
Erről tartott előadást Dr. Szabinyi Tibor egyháztörténész, az ev. teol. 
professzora és szintén Kossuthra emlékezett Kupa Mihály amikor úgy 
beszélt róla, mintáz első felelős pénzügyminiszterről a következő szavak
kal: „Súlyos etikai válságban él ma az ország..., mi pedig emlékezünk 
Kossuth erkölcsi erejére.
Ma erkölcsileg kell megújulnunk nemcsak anyagilag, hogy felzárkózunk 
Európához...”
Jeszenszky Géza pedig a politikus Kossuthra emlékezett, arra a Kossuth
ra, aki az 1832-36-os Országgyűlésen tanúsított politikai bátorsága miatt 
börtönbe került s a börtön évek alatt az anyanyelvi magyar és szlovák 
valamint német nyelven kívül megtanult angolul (1837-1840), s a politi
kai gazdaságtanban is elmélyedt és az ország számára hasznos kereske
delemben.
Az angol nyelvet elsősorban Biblia olvasásban gyakorolja, erről így ín 
„fogságom magányában tanultam meg, meditáció által, amire az élet 
oktatón: .„Annyi jogunk lehet a sikerhez, amennyi helyet foglal szí
vünkben a hit tüze.”
Műveltségét a legjobb evangélikus (Epeijes), katolikus (Sátoraljaújhely) 
és református (Sárospatak) iskolákban szerezte s márakkormegjegyezték 
róla „ebből a domine Kossuthból még nagy ország háborító lesz vala...”  
1841-42-ben a „Vallásegyenlőség ügyében tárgyaló bizottság” tagja lett 
és a vallásegyenlőség és a protestantizmus magyar hazafiságáért küzdött. 
Saját protestantizmusáról így vall: „Én, szülőim, kivált édesanyám ve
zérlete alatt protestáns szellemi irányú gyermek valé, bár oktatóim szer
zetesek... A természet iránti szeretetemet pedig a tállyai evangélikus 
lelkésztől tanultam...”
Epeijesre pedig így emlékezik: „Ott virradóit fel lelkemben azoknak az 
elveknek világossága, amelyek vezéreltek viharos életemben a hazám és 
felebarátaim iránti kötelességek ösvényén, amelyek.... adtak.... erőt fel
áldozni életemet és vagyonomat hazám eltörölhetetlen jogainak megvé
désére... és a vallások szabadsága szolgálatában.”
A szabadságharc leverése után visszavonul de a számkivetésben sem 
utasítja vissza 1871-ben a Sámsonházai Evangélikus Egyházgyűlés egy
hangú megbízását, sőt köszönettel veszi, hogy fő felügyelőjévé válasz
totta az egyházgyűlés. Még 90 évesen is felemeli szavát az akkor romba 
dőlt tállyai templom ügyében.
190 évvel a tállyai keresztelő után mi sem mondhatunk mást, többet, 
minthogy a szabadság, egyenlőség és testvériség nagy evangélikus apos
tola ébressze ma is hazaszeretetre és hivatástudatra a mai magyar nem
zedékeket.

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett 
M oiulják el szent neveinket

Méltán választottuk Petőfi Sándor Nemzeti dal című ver
sének ezen sorát legújabb sorozatunk címeként. Az aszódi 
diák szellemi öröksége mindannyiunk lelki csomagjában 
helyet érdemel!

Az Aszódi Tükör a nyíltság és a lokalitás mellett harma
dikként a tiszteletet tekinti eszmei célkitűzése alapvetése
ként.

Ezen szemléletünk megvalósításaként állítunk emléket 
halottainknak. Fölelevenítjük életüket, ébren tartva a lángot, 
hogy majd az a mi emlékünket is megvilágíthassa!

Előre is megköszönöm a sorozat két munkatársának 
Dr. Asztalos Istvánnak és Detre Jánosnak -  segítségét, a 
források, dokumentumok közrebocsájtásáért ill. szakmai tu
dásuk fölajánlásáért!

BÉRI MORAVCSIK GYULA (1860-1902)

Jogtudor és ügyvéd. Moravcsik Mihály ágostai evangéli
kus lelkész fia, Béren, Nógrád megyében született. Középis
koláit Aszódon, Iglón és a budapesti Evangélikus Főgimná
ziumban végezte. Jogot és államtudományokat a budapesti 
egyetemen hallgatott, 1882-ben avatták jogásszá. Első szé
pirodalmi dolgozatai a Szarvasi Újságban jelentek meg. 
1883-tól munkatársa a fővárosi lapolőiak, köztük az Ország- 
Világnak is. Valláserkölcsi célzatú verseket is írt.

Pascalt és Mickiewiczet is fordított.
Művei: Adolf, Költemények, Pascal gondolatai -  fordítás 

bevezetéssel.
Az aszódi evangélikus temetőben nyugszik.
(Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)

Fischlné Dr. Horváth Anna
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A Petőfi Múzeum és a Petőfi Művelődési Ház szervezésé
ben az idén 18. alkalommal került megrendezésre október 
24-én a költő emlékének szóló vers- és prózamondó verseny.

Rendezvényünket pályázatok alapján a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, a Pest Megyei Önkormányzat és 
az If júságért Alapítvány Aszód támogatta.

így sokkal színvonalasabban és komoly irodalmi élményt 
is adva sikerült az idei verseny megrendezése.

A Petőfi Múzeum előtt kezdődtek az események, ahol 
Dr. Asztalos István múzeumigazgató köszöntője után a 
Művelődési Ház irodalmi csoportja és az 1. sz. Általános 
Iskola 5. osztályos diákjai adtak rövid műsort. A költő iránti 
tisztelet jeléül koszorúk és virágok kerültek az emléktáblára.

A Helyőrségi Klub színháztermében folytatódott a prog
ram, ahol a versmondók és kísérőik, illetve az érdeklődők 
közel százan foglaltak helyet Az általános iskolai kategóri
ában 33, a felnőtt kategóriában 30 versenyző indult. Változás 
volt az elmúlt évhez képest hogy most csak Petőfi verset 
vagy prózát lehetett mondani. Ami igazán dicséretes: nagyon 
sok olyan Petőfi mű hangzott el, amely eddig nem nagyon 
volt ismert.

Köszönet illeti mind a gyerekeket, mind a felkészítő taná
rokat, hogy külön figyelmet fordítottak erre. így bemutatásra 
került Petőfi egész életútja, sokoldalúsága: szerelem, haza- 
fiság, tájlíra, bánat és öröm, a gyermekkor és az érett férfi 
költészete.

Három tagú zsűri értékelte a versmondók bemutatóját. A 
zsűri tagjai:

-  Eszes Katalin népművelő, a Gödöllői Művelődési Köz
pont munkatársa,

-  Vankó István nyugdíjas pedagógus Veresegyházról,
A zsűri elnöke: Jónás Zoltán előadóművész, újságíró, az 

Egri Városi Televízió munkatársa voltak.
Balogh Ágnes és Jónás Zoltán előadóművészek a verseny 

után valódi élményt nyújtó irodalmi műsort adtak hazasze
retetről, a haza iránti hitvallásról, Kányádi Sándor, Ratkó 
József, Kallós Zoltán és más erdélyi és magyar költők mű
veiből.

Balogh Ágnes szép hangján eredeti erdélyi népdalok szó
laltak meg.

Ezután került sor a verseny értékelésére, melynek során 
több különdíj is gazdára lelt.

EREDMÉNYEK:

1. Általános iskolai kategória

/. helyezett BODOLAI L. MARTON (Gödöllő, 
Hajós Alfréd Alt.Isk.) <l.e\el)

II. helyezett DARNYIk ÁGNES
(Galgahewz Alt.Isk.) (Európa csendes)

Hl. helyezett DILIGKNS JUDIT
(Túra Ált. es Spec. Szakiskola)
(Három fin)

Különdíjat kapott:

-M AYER ZOLTÁN 8 éves (Ikladi Ált. Isk.) (Arany Laci), 
mint a legfiatalabb, legügyesebb versenyző

-  KOLOZSVÁRI FLÓRA (Gödöllő, Erkel Ferenc Á lt 
Isk.) (Csokonai)

-  SÁRA LÁSZLÓ (Bag, Á lt Isk.) (Jöjj el végre)

-  KARSAI ESZTER (Gödöllő, Református Líceum) 
(Menny és Föld)

Kiemelten szerepeltek és a zsűri dícséretét érdemelték ki: 

-H Ó K A  ANITA (Galgahévíz)

-  GÓDOR TÍMEA (Galgahévíz)

-  ZATURECZKY ÁGNES (Aszód, l.sz. Á lt Isk.)

2. Felnőtt kátéil*oi ia

I. helyezett DILIGKNS MELINDA 
(Gödöllő, Török Ignác Gimn.) 
(Világosságot)

II. helyezett NAGY VIKTOR
(Gödöllő. Madách I. Szakközépiskola) 
(Világosságot)

III.helyezett PÁPAI MIHÁLY
(Aszod, Fiúnevelő Intézet) 
(A király esküje)

Különdíjak:

1. Helyőrségi Klub különdíja

HEGEDŰS NATÁLIA (Gödöllő, Török 
Ignác Gimn.) (Az őrült)

2. Honvédség különdíja

BAKONYI VIKTÓRIA (Gödöllő, 
Református Líceum) (Világosságot)

3. Művelődési Ház különdíja

VERES JUDIT (Pécel, Ráday Gimnázium) 
(Az Apostolok)

4. Honvédség különdíja

KATONA ERIKA (Gödöllő, Török Ignác 
Gimn.) (A felhők)

5. Petőfi Múzeum különdíja

CSÁNYI RÉKA (Aszód, Petőfi Gimnázium) 

A zsűri dicséretében részesültek:

PÁLHÁZI GÁBOR (Aszód, Petőfi Gimn.) 

TURCSIK MELINDA (Pécel, Ráday Gimn.)
9***«*******«***V******ft****«*ft*«***VV*ft********V»*ftW « »

LÁTOGASSA A l
PETŐFI \

i
»

Állandó kiállítás: Galga mente ;
November 1-e és február 28-a között «

új nyitvatartási rend: hétfő kivételével S
naponta 9.00 -  16.00 óráig.

Kérésre külön tárlatvezetést tartunk! «
A múzeumban kapható: 5

Aszód környéki térkép, várostérkép, «
Aszód várost ábrázoló metszet, 2

valamint régészeti, néprajzi, ;
történeti, irodalomtörténeti könyvek, «

kiadványok. 2

Ajánlatunk: Aszód várost ábrázoló, 1851-ben ké- » 
szült, művészi színvonalú metszet, »

amely keretbe foglalva szobája dísze lehet.
Ára: 200 .-Ft. ;

S* »*********»«»***»***»*)>«*«**»**«»*******»***»»**»**•
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Második...
Szerettük volna mássá tenni a második idősek napi rendez

vényünket a tavalyinál. A Pest Megyei önkormányzat Nép
jóléti Bizottsága által meghirdetett: szociális problémák ke
zelésére irányuló programok, az idősek, rászorultak, társa
dalmi kirekesztődését megelőző céllal született gondolatok 
jegyében pályáztunk.

Színvonalas programot terveztünk. Szűkös anyagi helyze
tünkről számot adva, hírül adtuk az Aszódi Tükör újságnak 
is, valamint személyesen is kértünk segítséget. Egy szóra 
jöttek a felajánlások!

Sok szeretettel készültünk az Idősek Világnapjára, ha csak 
egy pár órára is elfelejtsék gondjaikat, félelmeiket Aszód 
idős emberei. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak az 
önzetlen segítségét, akik munkájukkal, támogatásukkal vál
laltak részt az idősek napjainak megszépítésében!

Pest Megyei önkormányzat 
pályázatán nyert összeg: 
Vécsey K.H.K.
Petőfi S.M.H.
Körzeti Vöröskereszt 
perselyes adományai 
TYPOVENT Kft 
Posta
Pardi Lászlóné, Vörös László 
Dr. Horváth Anna

30.000.-Ft
5.000. - Ft
5.000. - Ft

1.000.-Ft
meghívók nyomása 
meghívók kézbesítése 
műsorszervezés 
szellemi TOTÓ 
összeállítása

Székfiné Molnár Klára 
Geri Mihályné
Varga Mária, Bangó Istvánná
Búzás István
Juhász József
Petőfi Gimnázium
Boda János, Szabó Lászlóné,
Füleki Tibomé, Adamek Lajos,
Takács László
Kenyérgyár, 2.sz. Óvoda
l.sz. Á lt Iskola
Nánásiné, Csitáriné, Rajtáné
l.sz. Óvoda, 2.sz. Óvoda

élelmiszer ajándékok 
virágkosár 
virágcsokrok 
gyümölcs 
vitamin csomag 
autóbusz biztosítása

üdítő
pogácsa
ebéd a klubtagoknak 
felszolgálás 
gyermekek műsora

A program keretén belül a vese- és cukorbetegségekről 
tartott előadást Medveczky Zoltán, föllépett Maczkó Mária, 
az Állami Népi Együttes szólóénekese, énekelt a Kartali 
Asszonykórus, tájékoztatást tartottak az idősek kozmetiká
járól Dr. Szász Károlyné és Szabó Csaba gyógyszerészek. 
Az ünnepségen jelen volt Bagyin József Polgármester úr is. 

Köszöntöttük a legidősebbeket:
-  Petőfi utcában: Mudris Emánuel, 84 éves,

-  Lakótelepen: Csordás Pál, 85 éves- Vécsey K.H. Klub
ban köszöntötte a lakosság Aszód legidősebb lakosát, a 95 
éves Egervári Józsefnét.

Kívánjuk, hogy a legidősebbek még 
50 Húsvétot megéljenek!

Már a 3. Világnapra készülve, erőt, egészséget kíván min
denkinek:

Balogh Jánosné, az aszódi Vöröskereszt titkára,
Bencsik Jánosné, az Aszódi Gondozási Központ megbí

zott vezetője.

Az idősek megbecsülésének nem csupán egy napot áldo
zott Aszód lakossága. A Gondozási Központ kérésére anyagi 
támogatást nyújtottak a következő vállalkozók:

RIV A LUX Háztartási és Illatszer GMK 1.000.- Ft

Dr. Szász Károly 1.000.- Ft
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Jermi István 1.000.-Ft
Szabó Lászlóné 1.000.-Ft
Budai Fantázia K ft 1.500.-Ft
Kővágó JánoS1 2.000.-Ft
Valentér Tibor 2.000.-Ft
Valentinyi Tibor 3.000.-Ft
Hatalyák Jánosné 3.000.-Ft
Szovics Pál 5.000.-Ft

Az adományozott összeget a Petőfi utcai Idősek Klubja 
épületében álmennyezet kialakítására szeretnénk felhasznál
ni, ezáltal téve otthonosabbá és gazdaságosabbá otthonun
kat

Támogatásukkal hozzájárulnak, hogy a Napköziotthon 
még sokáig működhessen, jobb körülmények között, az idős 
emberek egyre nehezedő életkörülményeinek megkönnyíté
sére!

Bencsik Jánosné

Bensőséges családi légkörben ünnepelte 90. születésnap
ját -  a magát örökké aszódinak valló -  Albert Hilda. Bár 
élete immár második esztendeje az Albert Sweitzer Szeretet
otthonban folytatódik, mégis minden alkalmat megragad 
arra, hogy hőn szeretett városáról, ismerőseiről, s egyáltalán 
lakóhelyünk történéseiről mindent megtudhasson a számára 
messzi Budapesten. A középkorúak, s az idősebbek bizonyá
ra még jól emlékeznek Hilda nénire, aki több évtizeden át 
szolgálta, a szó legszorosabb értelmében, pénztárgépe mel
lett a vásárlókat. Nyugdíjba vonulásakor felettesei méltán 
emelték ki becsületességét, embertársai iránt való szeretetéL 
Magam az utóbbiért különösképpen kedvelem, hiszen életé
vel is példát mutatott számtalanszor, miképp lehet a hétköz
napi emberi kapcsolatok gonoszkodó indulatait önzetlen em
beri szeretettel áthidalni, lecsillapítani. Bár az idő múlandó
sága miatt mára már egyetlen egy közvetlen hozzátartozója 
sincs az élők sorában, mégis nagy család veszi őt körül. 
Mindazok, akik szeretik és tisztelik példamutató jóságáért 
így történt meg, hogy távoli jóakarója a leányfalui otthoná
ban, díszebédet rendezett számára. Külön meglepetésként 
Horváth Sándor lelkiatya, valamint az ottani kiscserkészek 
is köszöntötték. A meglepetésnél csak a meghatódottsága 
volt nagyobb Hilda néninek. Ám köszönő szavai még akkor 
is nemcsak a házigazdát, hanem az aszódiakat is éltették...
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Jelentkezik
AZ ELEKTROMOS GYŰJTEMÉNY

■ ■ ■ ■ ■ M i p M p
boldogok akik adhatnak. “

Nem vallási textust kívánok idézni. A hétköznapok örömét, 
eseményeit kívánom megosztani az olvasóval. Azokat soro
lom fel, akik a városukért-, ifjúságért kézzelfoghatóan ten
ni-, adni is tudtak az Elektromos Gyűjtemény berendezése, 
bútorzata területén.
Adományukat, ismételten ezúton is köszönjük.
A felsorolást időbeli sorrendbe teszem:

2. sz. Fiúnevelő Intézet:
2 db vas kiállítási állvány 9.539,- Ft
Dinnyés László: 2 db használt fotel kb. 1.000,- Ft
Ferromechanika:
1 db nyitott 5 polcos könyvszekrény 4.200,- Ft
Ondrik István vill.szer.tek.:
2+1 db vas kiállítási állvány kb. 7.500,- Ft
X.Y. pedagógus (kérte a neve mellőzését): 1.000,- Ft
Ifjúsági Alapítvány: 10.000,- Ft
Helyőrségi Klub: 3 db asztal, 4 db szék 
(selejtből felújítottuk) kb. 3.500,- Ft
Huszár László (biztonságtechnika...)
1 db használt íróasztal kb. 500,- Ft
Végezetül saját munkámból befolyó 7.000,- + 9.000,- Ft

Bútorzatunk még mindég nagyon hiányos, mert az eddig 
összegyűjtött több mint 1300 tárgyat szeretném megfelelő 
módon kiállítani.

Könyvtárunk még csak kb. 100 db könyvvel rendelkezik, 
amit legközelebb részletesen fogok ismertetni.

Az Elektromos Gyűjtemény, elkészülése után -  a maga te
rületén -  sokban fogja szolgálni ifjúságunk technikai neve
lését és egyben intenzív népművelési célt is szolgál.

Ismételten kérem a T. Olvasókat (magánembereket, intéz
ményeket), hogy a birtokukban lévő meghibásodott, idejét
múlt, kiselejtezett bármiféle elektromos készüléket, beren
dezést, anyagot, alkatrészt, könyvet stb. ne dobjanak ki a 
kukákba (erre már volt több precedens), hanem juttassák el 
a Gyűjteményünkbe. A nagyobb, vagy több tárgyért házhoz 
megyek.
Előre is megköszönöm.

Kaáli Nagy Kálmán

Előadást szervez a Zöld Klub 
Időpont: 1992. november 14-én 10.00 órakor 

Téma: Gyógynövények gyógyhatásai, 
őszi reformétrend 

Hely: Művelődési Ház

Családi ház eladó. Aszód, Madách tér 19.

SKODA 120 C ELADÓ.

ÉRDEKLŐDNI: A49-ES TELEFONON.

MERCEDES 200 D 1983jó állapotban igényesnek eladó. 

Dr. Jólesz J. 2170 Aszód, Arany J. út 3.

5 éves SKODA 120 D eladó igényesnek extrákkal.
Érdeklődni: Aszód, Pesti u. 40/a. M atej csők 
(este vagy szombaton)

F E L H Í V Á S
IV. ,jSÁPI FERENC”  Kispályás Labdarúgó Emléktoma 
1992. december 5-6.
A torna helye: I. sz. (Csengey úti) Általános Iskola tornaterme 
Nevezési határidő: 1992. november 20.
Nevezni lehet: a Művelődési Házban Pardi Lászlónénál 
Nevezési díj: Csapatonként 2000.- Ft

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

Versenykiírást a Művelődési Házban kapnak a résztvevők. 
Amennyiben az előző tornán részt vett csapatok közül nem 
mindeniá jelentkezik, a hiányzó helyekre várjuk új csapa
tokjelentkezését 1992. november 20-ig.

Összesen 16 csapat nevezésére van lehetőség.

A torna 2 napos. Szombaton (dec. 5.) az elődöntőkre, vasár
nap (dec. 6.) a döntőkre kerül sor. A csapatok négyes cso
portokban játszanak.

Sorsolás: 1992. november 25-én (szerdán) 18.00 órakor a 
Művelődési Házban.

A torna I-H-III, helyezettjei részére értékes díjak kerülnek 
kiosztásra. Ezen kívül jutalomban részesül a legjobb kapus, 
a legjobb góllövő és a legjobb mezőnyjátékos.

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

A tornán büfé, öltöző, melegvíz szolgáltatást biztosítunk.

A teremtorna nyüt lesz, minden érdeklődőt, szurkolót szíve
sen látunk!

A rendezvény támogatója: Ifjúságért Alapítvány, Aszód

Minőségi műholdvétel!
Kiváló minőségű, megbízható műholdvevő 

antennák megrendelhetők a szerelőnél:

Kovács Tamás 
Aszód, Falujárók u. 21.

Telefon: 168.

A KÍNÁLATBÓL: (AMÍG A KÉSZLET TART)

-  UNIDEN 8008 szett: 48 csat. HIFI sztereo 
átmérő: 110 cm, antenna SHARP 2NB 29.900.-

-  UNIDEN 8009 szett
200 csat. Wegener Panda 1 sztereo
átmérő: 110 cm, antenna, SHARP 2NB 31.900.-

-  Vector Gamma szett 
200 csat. sztereo, OSD
átmérő 110 cm antenna, SHARP LNB 24.900.-

-  FERGUSON szett 
32 csat mono
átmérő 110 cm antenna, SHARP LNB 22.900.-

-  FERGUSON szett
32 csat Wegener Panda 1 sztereo
átmérő 110 cm antenna, SHARP LNB 24.900.-

Az árak ÁFÁ-t és 1 év garanciát tartalmaznak.
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TURMIX KISBOLT
Aszód, Falujárók útja 11/a. (Telefon: Aszód 232)

ajánlatai
PADLÓSZŐNYEGEK MINTA UTÁNI 

ÉRTÉKESÍTÉSE

AKCIÓ!!!
200.- Ft kedvezmény méterenként.

PVC-k
• férfi cipők
• gyermek cipők 
farmer nadrágok 
farmer kabátok

• férfi joggingok
- gyermek joggingok
- színes pólók 
-LIBRESS betétek

800.-Ft/fm.
2.490.-Ft-tól 
690.-Ft-tól 720.-Ft-ig 
1.050.-Ft-tól 1500.-Ft-ig 
lOOO.-Ft
1.800.-Ft-tól 3.500.-Ft-ig 
1.250 Ft-tól 3.000 Ft-ig 
200.-Ft-tól 
maxi 100.-Ft 
mini 90 .-Ft

Zoknik, harisnyák, hálóruhák is 
nagy választékban kaphatók!

AMÍG A KÉSZLET TART!

-  LIBERÓ pelenkák
(4 méretben) 300,- Ft

-  Selyemvirágok
-  Tartós élelmiszerek, vegyi áruk
-  Sör, égetett szeszes italok
-  üdítők kedvezményes áron!
-  5 literes almaié 180,- Ft

MIRELITÁRUK:
-Zöldbab 3 6 ,-Ft
-  Zöldborsó 40,- Ft
-  Karfiol 38,-Ft
-T ö k  42,-Ft
-  1 literes sampon és

habfürdő 200,-Ft

NYITVATARTAS:

H étfőtől-péntekig 
9ocr_ 12oo ö

Szombat

400
,00

14w  - 1700
- 1 2 00 óláig

SZERETETTEL VARJUK 
VÁSÁRLÓINKAT!

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ
az Általános Építőipari Szövetkezeti Rt.

Aszód, Berkes úti közművesített, telefonos,
NA 400/20 teljesítményű transzformátorállomással ellátott

ipari telephelye.

7
A telek nagysága: 5755 m 
Beépített terület: 937 m2

-  iroda, szociális épület
-  műhelycsarnok, kazánház
-  összeállító műhelyek
-  nyitott színek

Érdekldni lehet:
ÁÉSZ Rt. Kerepestarcsa, Szabadság u. 48. 
Telefon: 183-5907 28 70-011,28 70-010
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DEPÓ TRADE KFT
VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT az

ASZÓD MÁV pályaudvaron lévő 
DISZKONT ÁRUHÁZÁBAN

Alapvető cikkeink: Akciós áraink
Kristálycukor 53,00 Ft/kg Bolgár lecsó üv. 36,00 Ft
Finomliszt 23,60 Ft/kg Andi üdítő 2 lit 85,00 Ft
Rétesliszt
Rizs
Étolaj
Só

25.80 Ft/kg
52.80 Ft/kg 
72,00 Ft
17.80 Ft

Topper margarin (250 gr.) 25,50 Ft

Vegyiáruk
Tomi kristály 3 kg 334,90 Ft 600 gr 68,40 Ft
Tomi Mát 3 kg 363,10 Ft 600 gr 71,70 Ft
Tomi Super 3 kg 322,50 Ft 600 gr 60,10 Ft
Tomi Sztár 3 kg 369,60 Ft 600 gr 79,10 Ft
Tomi Forrás — 700 gr 89,40 Ft
Tomi Gála — 600 gr 100,40 Ft
Ariéi 2,40 kg 572,00 Ft 600 gr 145,00 Ft
OMO 3,00 kg 716,00 Ft 600 gr 147,00 Ft
Weiserise
Perlux

3.00 kg
3.00 kg

622,00 Ft 
488,80 Ft

600 gr 130,00 Ft

Kínai papírzsebkendo 
lOOdb-os 49,00 Ft
WC papír 4 tek. 50,50 Ft
WC papír 2 tek. 26,70 Ft

Termékválasztékunk
Fűszerek, tészták, készételek, mirelitáruk, kávék, üdítők, italok, kozmetikai cik
kek, háztartási és műanyagáruk.
nyitva: Mindenkit szeretettel
Hétfőtől -  péntekig 7.00-18.00 óráig __ ,  ,
Szombaton 7.00 -  12.00 óráig várunk!

HIRDESSEN AZ 

ASZÓDI TÜKÖRBEN!

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

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

T Y P Q  Készült aTypovent Kft 
y f S  [g j  nyomdájában 254/92______


