
1993. JULIUS 
V. évfolyam 7. szám

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA 2 0 -  Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ HETÉBEN

A TA R TA LO M BÓ L

2. Múltról a mának
3. Aszód Fesztivál 1993
4. Önkormányzati hírek 

6-7. Digitel híradó
8-9. Vécsey Károly Helyőrségi

és Városi Művelődési Ház közleményei 
11. Utazás külfölön
13. Gáztájékoztató
14. Júliusi riport: Tukora János
15. Napóra Ikladon
16. Hirdetések

V állalkozók, Kft-k

FIGYELEM!

Aszód Város Önkormányzata árverésen értékesíti a 
felszámolás során megszűnt Költségvetési üzem álló
eszközeit,

K om binált gyalugép
Induló a r  

80 eFt
800-as szalagfűrész 30 eFt
G um ikerekes kotrógép 150 eFt
H egesztő trafó 15 eFt
ívhegesztő 25 eFt
ívhegesztő C O 2 55 eFt
Gyorsfelvonó 40 eFt
Szállítószalag 25 eFt
C yklon kom presszor 90 eFt
Ridgid m enetm etsző 40 eFt
IFA d a ru s  tehergépkocsi 200 eF t
BARKAS platós 178 eFt
ROBUR busz 304 eFt
ROBUR busz 40 eFt

Az árverés időpontja:
1993. augusztus 18.9 óra, 
Aszód, Kossuth L. u. 59.

EDDA
REKVIEM KONCERT

1993. augusztus 5. 

(csü tö rtö k ) 21.00  óra

FESZTIVÁL PARK

Belépőjegy ára: 200 Ft 
Elővétel: Vécsey Károly Helyőrségi 

és Városi Művelődési Házban folyamatosan 
Esőnap:

1993. augusztus 10.21.00 óra

P alya  Árpád: R eg g e l

A csend m eg á llt 
A fény feketén  bugyog 
Csak egy postás b iccent 
Hazafelé 
M agam vagyok

| | fe Az A szód  F e sz tivá lra

in g y e n e s  k ü lö n s z a m m a l 

| | | | ;  je le n tk e z ik !
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MÚLTRÓL A MÁNAK
— Velünk élő történelem —

Talán két éve ismerem Csordás Pali 
bácsit, néhányszor már beszélgettem is 
vele, mégis meglepett, mikor július 7- 
én egy hozzám írt levele várt a postalá
dában. Engedjék meg, hogy néhány 
sort idézzek a levélből:

“...Aszódnakolyan őslakosa vagyok, 
akit a sors keze úgy lesújtott, amit leírni 
is sok. Tíz éves kisiskolás fiú  voltam 
1917-ben, mikor egy templomi temeté
sen este úgy megfázott a fejem, hogy 
agyhártyagyulladást kaptam. Hat hó
napi meddő küzdelemmelfolyó kín után 
a hallásomat teljesen elvesztettem. Az
óta én nem hallottam emberi szót, ma
dárcsicsergést, gyermeki kacajt, nótát, 
szép evangélikus éneket. ... Mióta is
merem az Aszódi Tükör újságot, a leg
fontosabb részeket jó l át szoktam olvas
ni. Sokhozzászólnivalóm is van, de úgy 
látom, a sok hozzászóló jó  szava nem 
ju t megértésre. 86 éves vagyok, segíteni 
szeretnék százféle ügyben -  az élet sok 
mindenre megtanított. Aszódot úgy is
merem, mint a tenyeremet, a jó  célért 
mindenre kész vagyok!”

Ennél tisztább emberi szavakat kevés 
ember intézett ezidáig hozzám. Hívására 
meglátogattam Pali bácsit a Lakótelepen 
működő Öregek Napköziotthonában. A 
barátságos otthon dolgozói tudták, hogy 
jönni fogok. Megható, mikor egy 86 éves 
ember egy 30 évesre vár.

Pali bácsi oly sokat akart mondani, 
szinte mindent egyszerre, hogy élesen 
éreztem magányát. Majd mikor hazakí
sértem a szálló első emeletének 7-es 
szobájába, láttam: ennél egy idős em
ber többet érdemel.

Kaptam Pali bácsitól egy újságcikket a 
Magyarország 1938-as számából kivág
va, hosszú éveken át féltve őrizve, utolsó 
vagyontárgyaként a tárcájában. Az ő tisz
teletére közöljük a majd 60 éves írást.

“ A R A T Á SI HÁLAADÓ ÜNNEP  
ASZÓDON.

Aszód, augusztus 8.

Fél emberöltővel ezelőtt abbaha
gyott színes népi ünnepséget eleveníte
nek fe l harmadik esztendeje aratás után 
az aszódi fiatalok, az aratási hálaadó 
ünnepet. Kora hajnalban mentek ki 
aratni, késő este jöttek be a faluba, le
mosták a munka porát, aztán az evan
gélikus ifjúsági körbe mentek, ahol a 
magukkal hozott válogatott, legszebb 
kalászokból fonatos alakzatokat készí
tettek, jókedvű nótázás közben. A domb 
tetején álló szép templomhoz vonultak, 
most vasárnap, az aratóünnepen. A 
templomból hálaadó zsoltárok éneke 
hallatszott. Chugyik Pál főesperes 
imádkozott az ájtatos hívek nagy serege 
élén. Aznap így beszélt népének: - Ara
tóünnepkor a verejtékezve dolgozó nép 
földesurának mondott köszönetét, ne
künk egy földesurunk van, az Isten, hi
szen az Istené minden föld, ő  csak mun- 
kálásra adja át nekünk. -  Végigmondta 
az új termés történetét az őszi szántás
tól, vetéstől, a zsendüléstől, bokroso- 
dástól a virágzásig, érésig a vetésóvó jó  
téllel, tavaszi nagy esőkkel, nyáreleji, 
nyári melegítő, érlelő napsütésekkel 
egészen addig, hogy bőségesen negy
ven kiló magot fizetett egy kereszt.

Barlay Béla tanító rendezte a színes 
aratómenetet, a kalászkoszorúzta tála
kat, a száraz búzából alakított harango
kat, a Szent Korona hatalmas mását -  
olyan nagy, hogy négy legény viszi a 
vállán. Csordás Pál, az ifjúság vezetője 
szerkesztette, Aszód ezermestere. A 
színpompás népviseletbe öltözött lá
nyok, legények félkört állnak a temp
lomhajó elé, istentisztelet után Luther 
kabátjában jön ki a főesperes, szép sza
vakkal köszöntik egymást a pap és a nép, 
azután öt szál füstösképű cigány áll a 
menet élére, és rázendít az aratók leg
szebb csárdására:

Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs!
Pöttömnyi legényke, az ötarasz nagy 

négyesztendős Hrencsár Pali búzaszí
vet cipel nyitóul, mögötte a kalászölelte 
címert viszi egy pár, azután a búzaha
rangok következnek, majd a nagy búza
korona, végezetül a hatalmas táblák, 
elsőnek a kormányzó nagy arcképét vi
szik. Nagy-Magyarország hatalmas bú
zatérképe jön sorra. “Ezért dolgo
zunk! ** -  hirdeti benne a fölírás. “Em
beré a munka, Istené az áldás! ” -  szól 
egy másik tábláról az aszódiak mélysé
ges vallásossága. “Bor, búza, békes
ség!” -  ez áll az utolsó táblán. Nótaszó 
váltja fe l a menetben a hegedű szavát: 

Tábla, tábla, de szép tábla búza! 
Kihajlik a nagyaszódi útra, 
Nagyaszódi legények aratják,
Jaj de szépen pengetik a kaszát!...

Jónéhány idegen autót akaszt meg 
útjában a nótázó búzamenet. Végigjárja 
egész Aszódot a menet, a búzakincseket 
végül lerakják a nótás körséta után az 
ifjúsági egylet helyiségében, azután a 
Nagykocsma udvarára tódul a fiatal
ság, és rákezd a táncra."

Érdekességként megjegyezzük, hogy 
az idézett cikk mellett a következő című 
írások jelentek meg ebben az 1938. au
gusztus 9-i számban:

“Újabb véres incidensek egy szudéta- 
német városban ”;

“Nem vagyunk diktatúrátok és szél
sőségesek” -  alcím: “Tildy Zoltán va
sárnapi beszámolója”;

“Imrédy miniszterelnök mai tanács
kozása”;

“Dr. Szellem beismerő vallomást 
tett ” -  alcím: “Gáspár Ferenc bevallot
ta, hogy ő  szigorlatozott Hűvös Pál he
lyett az egyetemen ”.

Asztalos Tamás

ősi magyar szokás az aratási ünnep. Sajnos, az utóbbi időben nem mindenütt tartják 
meg. Képünk a gyönyörűen sikerült aszódi aratóünnepről készült, amelyet Barlay Béla

tanító rendezett
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FELHÍVÁS
Tisztelt Aszódi Polgárok!
Az Aszód Fesztiválra, amely 1993. augusztus 19-20-21-én kerül megrendezésre, testvérvárosunkból -  a németor

szági Obemburgból -  várunk küldöttséget
A küldöttségek tagjai szereplói lesznek a Fesztiválnak. Obemburgból egy népzenei együttes és néptánccsoport (kb. 

60 fó) érkezik várhatóan, V á#tk mindazoknak az aszódi családoknak a jelentkezését, akik erre a 3 napra szívesen 
fogadnának vendéget A vendéglátó családoknak elsősorban éjszakai szállást reggelit és vacsorát kell biztosítani 
külföldi vendégeik részére.

A vendéglátó családok jelentkezését a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házban várjuk -  lehetőleg 
személyesen.

Kérjük, hogy Önök is járuljanak hozzá az Aszód Fesztivál sikeréhez, színvonalának emeléséhez!

Ez évben második alkalommal kerül megrendezésre az 
ASZÓD FESZTIVÁL, amely ismét sok érdekességgel, látniva
lóval kívánja szórakoztatni Aszód Város Polgárait, illetve az 
idelátogatókat.

PRO G RA M A JÁ N LA TA IN K :

A ugusztus 18.
20.00 óra: Helyőrségi és Városi Művelődési Ház

Molnár Ferenc: Doktor úr c. darabjának 
bemutatója
az Aszódi Kamaraszínpad közreműködésével 
Rendező: Magyar Zoltán

A ugusztus 19.
21.00 órától: a Fesztivál helyszínén

SRAMLI BÁL
Közreműködik az Obernburgi Zenekar

A ugusztus 20.
10.00 óra: Szent István-napi ünnepség a Podmaniczky

kastélyparkjában ökumenikus istentisztelettel
12.00 óra: Fesztivál nyitása
12.20 órától: Folklór bemutató

Body building show 
Obernburgi vendégek műsora 
Zenés szórakoztató műsor 

A nap folyamán fellépnek:
Karda Beáta, Defekt duó, Aradszky László, Harangozó Teri, 
Madarász Katalin, Gaál Gabriella, Ayala-IUés István, 
Leblanc Győző, Harmath Andrea, Auth Ede és mások
22.00 órakor: Tűzijáték
22.20 órától: Utcabál -  Közreműködik a Kékesi együttes

A ugusztus 21.
délelőtt: Gyermekprogramok

Sportbemutatók 
Puszi és Emesto bohócok 
Nyárádszeredai gyerekek műsora 

délután: A budapesti Rock Színház műsora
Divatbemutató 
Fotogén Fülek koncert 

este: Nosztalgia show
23.00 órától: Utcabál

Népművészeti kirakodóvásár, mini vidámpark 
és más látnivaló várja az érdeklődőket.

Szívesen látjuk és várjuk aszódi vállalkozók, intézmé
nyek, iparosok, magánszemélyek anyagi támogatását az 
ASZÓD FESZTIVAL-ra.

A Fesztivál Rendezőbizottság ez évben is mindent meg
tett azért, hogy városunk polgárai részére kellemes 3 napos 
kikapcsolódást, kultúrált szórakozást nyújtson.

Fesztiválunk színvonalát ez évben még inkább emeli 
testvérvárosaink részvétele.

A németországi Obemburg városából a város zenekara 
és néptánccsoportja, a romániai Nyárádszeredáról egy 
gyermekcsoport mutatkozik be a Feszüválon.

A Feszüvál valamennyi programja ingyenes!
A Fesztivált támogatni szándékozók a Vécsey Károly 

Helyőrségi és Városi Művelődési Házban kaphatnak csek
ket.

Segítségüket köszönjük!

Kiskereskedők, vállalkozók, figyelem!

Aszód F esztivá lra  
SÁTRAK BÉRELH ETŐ K
árubem utatásra , illetve á ru sításra .

1 db  k ism éretű  sá to r bérleti díja:
1160 Ft/nap

Jelentkezés a Vécsey K ároly Helyőrségi és Városi 
M űvelődési H ázban.

A Fesztivál pontos programjáról 
szórólapokon és plakátokon adunk 

tájékoztatást.

Az Aszódi Tükör 
különszámban nyújt információt.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód. Város önkormányzat Képvi

selőtestülete 1993. június 8-i ülésén az 
alábbi napirendi pontok kerültek 
megtárgyalásra:

1. Orvosszövetkezet által benyúj
tott megállapodás tervezet.

A Képviselőtestület a napirenddel 
kapcsolatban az alábbi határozatát 
hozta: Aszód Város Képviselőtestüle
te az 1993. július 1. napjával meg
alakított Orvosszövetkezettel köten
dő megállapodás-tervezetet -  az el
hangzott kiegészítésekkel -  tudomásul 
veszi. A Képviselőtestület az Orvos
szövetkezet íendelőkialakítási mun
káihoz 300 eFt összeget biztosít.

2. Önkormányzati tulajdont képe
ző  közterületekre épített üzhethelyi- 
ségek terület-értékesítése.

Aszód Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete az önkormányzati tu
lajdonban lévő közterületre épített üz
lethelyiségek alatt lévő közterületet -  
úszótelkesítés (nagy területből kisebb 
területek kihasítása) után -  2000 
Ft/m2+ÁFA vételárral értékesítésre 
ajánlja fel az épület tulajdonosának.

A közterületre épített garázsok alatt 
lévő területet -  úszótelkesítés után 
1000 Ft/m2+ÁFA vételárral szintén 
értékesítésre ajánlja fel a garázsok tu
lajdonosának.

A vásárlási szándék bejelentése 
után az eladót terheli a megosztási 
vázrajz és az adásvételi szerződés el
készítése, megkötése

3. Volt Költségvetési Üzem vagyo
nának GAMESZ által való értékesí
tése.

A Képviselőtestület e napirendi 
pont megtárgyalása után az alábbi ha
tározatát hozta:

A Képviselőtestület az előterjesztés 
alapján a volt Költségvetési Üzem 
raktárán lévő készletek GAMESZ ál
tal történő értékesítését kimondja. A 
Kossuth L. u. 59. sz. alatti épület bér
beadás útján történő hasznosításáról a 
Képviselőtestület a későbbiekben dönt. 
A készletek meghirdetése az Aszódi 
Tükörben és a Gödöllői Expressben tör
ténik. Több jelentkező esetén az eladás 
licitálással történik. Az értékesítésre ke
rülő eszközök értékét a nyilvántartási ár, 
valamint az eladhatósági ár határozza 
meg. Az értékesítésből befolyt összeget 
külön számlán kell kezelni. A befolyó 
bevétel felhasználásának módjára a 
GAMESZ vezető tesz javaslatot.

Az állóeszközök, készletek értéke
sítéséért a GAMESZ dolgozóját 
célprémium illeti meg. *

4. Nem lakás céljára szolgáló bér
lemények bérletével kapcsolatos he
lyi szabályozások.

A  Képviselőtestület a nem lakás 
céljára szolgáló bérlemények bérleté
vel kapcsolatos helyi szabályozásáról 
szóló rendeletét elfogadta, s jogérvé
nyesnek mondta ki.

5. Aszód Város részére 1 db cross
bar telefonvonal megigénylése. 
Aszód Város Képviselőtestülete az 
1993. évi pénzügyi többletbevétel ter
hérejóváhagyta 1 db crossbár telefon- 
vonal telepítését a Polgármesteri Hi
vatal épületébe.

6. Aszód, Falujárók útja 5/12, 
5/13. sz- alatti lakások értékbecslése.

A Képviselőtestület az Aszód, Fa
lujárók útja 5/12,5/13. sz. alatti épü
letekben lévő lakások Pannon-In- 
veszt Építést Szervező és Értékesítő 
BT által való felértékelését tudomá
sul veszi, elfogadja.

7. Katasztrófahitel-igénylés
Aszód Város Képviselőtestülete ki

mondja, hogy az 1993. június 4-én 
lezúduló nagy mennyiségű csapadék, 
zivatar, felhőszakadás a felmérések 
alapján 10 millió Ft összegűkárt oko
zott a városban. Az árvízszerűen öm
lő eső olyan súlyos károkat okozott, 
hogy az Önkormányzat saját erőfor
rásából a keletkezett károkat helyre
állítani nem tudja. Utasítja a Képvise
lőtestület a Polgármestert, adjon be 
pályázatot, hogy a katasztrófa súj tóttá 
helyzet helyreállítása megtörténjen.

8. Nevelési támogatás felhasználása
A Képviselőtestület a pályázat útján

elnyert nevelési támogatás felhasználá
sából jóváhagyja az aszódi lakosú (ál
talános iskola 1. osztályától a gimnázi
um 4. osztályáig) tanulók 50 %-os tan
könyv-támogatását A felsőoktatású 
intézményekben tanuló aszódi diákok 
részére 3000,- Ft egyszeri támogatást 
biztosít Az étkezéshez nyújtott támo
gatás összege nem változik.

Aszód Város Képviselőtestülete 
1993. június 15-én tartotta soron kő
vetkező ülését, melyen az alábbi napi
rendi pontok kerültek megtárgyalás
ra.

1. Közkutak megszüntetése.
A  Képviselőtestület meghatározta 
azoknak a közkutaknak a számát és

helyét, melyek megszüntetésre kerül
nek, valamint azokat melyeket meg 
kíván tartani. A Képviselőtestület 2 db 
új közkút kiépítését rendeli el mérősí- 
téssel a vásártéren és a piactéren.

2. A bérlakások megvásárlására 
benyújtott részletfizetési kérelmek 
tárgyalása.

A  részletfizetésre irányuló kérelme
ket a Képviselőtestület elutasította, a 
bérlakás megvásárlására 1 éven túli 
részletfizetést nem engedélyez.

3. Kamatmentes szociálpolitikai 
kölcsönök odaítélése.

Lakásfelújításhoz Bankóné Óvári 
Piroska Aszód, Falujárók útja 20. sz. 
alatti lakos részére 40 eFt, lakásvásár
láshoz Bányász Rudolf és neje Aszód, 
Szőlő u. 16. sz. alatti lakosok részére 
100 eFt kamatmentes hitelt biztosít.

4. A felhőszakadás utáni károk, la
kossági bejelentések megvitatása.

A  lakásbeázásokra kiszáradás után 
műszaki felmérés alapján a Képvise
lőtestület kamatmentes szociálpoliti
kai támogatást nyújt.

5. A Pesti út—Benzinkút előtti terü
let beépítési lehetősége. A  Képviselő- 
testület utasítja a Polgármestert, hogy 
a terület átadás-átvételére a GAVIT- 
tal kösse meg a szerződést. A szerző
déskötés után a Képviselőtestület hoz
zájárul a beépítési terv elkészítéséhez. 
A terület pályáztatás újtán kerül érté
kesítésre.

6. Az aszódi könyvesbolt ügyének 
tárgyalása.

A  Képviselőtestületkimondja, hogy 
az Aszód, Kossuth L. u. 26. sz. alatti 
78 m2 alapterületű üzlethelyiséget 
könyvesbolt főprofillal pályáztatás út
ján meghirdeti.

7. napirendi pontként a Képviselő- 
testület telekvásárlási kérelmet tár
gyalt. A Testület hozzájárult Kikillai 
Miklós és neje kérelméhez.

8. A Kossuth L. u. 12. sz. alatti 
üzlethelyiség bérlőkijelölése.

A  Képviselőtestület Laczik József- 
né részére a bérleményt az épület érté
kesítésének függvényében határozott 
időre kiutalja. Amennyiben az épület 
megvásárlásra nem kerül, nevezett 
vállalkozó részére a kiutalás 5 évre 
szól.

9. A  Kossuth L. u. 11. sz. alatti 
bérlemény kiutalása. A  Képviselőtes
tület a bérleményt 5 éves időtartamra 
Braun Jánosné vállalkozó részére ki
utalja.
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10. Telekvásárlási kérelemben 
döntött a Képviselőtestület. Búzás- 
László és neje Aszód, Bethelen G. u. 
47. sz. alatti lakosok kérelmét a Tes
tület jóváhagyta.

11. napirendi pontként Nagy Lász- 
lóné Aszód, Hatvani út 7. sz. alatti 
lakos telekvásárlási kérelme került 
megvitatásra. A kérelmet a Testület 
jóváhagyta.

12. napirendi pontként Agócs Ist
ván és neje Aszód, Benedek út 2. sz.

alatti lakosok kérelmét tárgyalta 
meg. A kérelmet a Testület vélemé
nyezésre a Lakásügyi Bizottságnak 
átadta.

13. napirendi pontként a Csengey 
úti Általános Iskola 2/a osztályos ta
nulók szüleinek kérelmét tárgyalta a 
Testület. A Képviselőtestület a kérel
met -  kompromisszumos megoldási 
lehetőségként -  a tanévzró értekezle
ten javasolja megtárgyalni.

14. napirendi pontként került meg

tárgyalásra a Rendelőintézet igaz
gató főorvosának kinevezése. A 
Képviselőtestület az Aszódi Rende
lőintézet igazgató főorvosává Dr. 
Bodó Zsoltot nevezi ki. A kinevezés 
5 évre szól.

15-16. napirendi pontként a Képvi
selőtestület a Polgármester tájékoz
tatását vitatta meg a telefon- és a gáz
beruházásról. A tájékoztatást a Kép
viselőtestület elfogadta.

Laukó Józsefné

Aszód V áros Képviselőtestülete

pályázattal m eghirdeti
az Aszód, Kossuth L. u. 24. sz. alatti 78 ni2 

a lap terü letű  üzlethelyiséget könyvesbolt főprofillal. 
A pályázat leadásának határideje: a megjelenéstől 

szám ított 1 hónapon belül. Helye: Városi 
Polgárm esteri H ivatal 2170 Aszód, Szabadság té r  9.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző'

Közterületen árusítók ellenőrzése 
A szód Város területén

Május 3. Kondoros tér: 1 aszódi lakos engedély nélküli 
árusítása megtiltva; 2 román árus 
összepakoltatva, elküldve

Május 6.
Falujárók útja: 
Kondoros tér.

nincs árusítás
1 hatvani vállalkozó engedély

Május 10. Kondoros tér:

nélküli árusítása megtiltva 
2 lengyel árus elküldve 
nincs árusítás

Május 19.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

nincs árusítás 
nincs árusítás

Május 24.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

nincs árusítás 
3 román árus elküldve

Május 27.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

nincs árusítás 
4 román árus kétszeri

Június 1.

figyelmeztetés után összepakoltatva, elküldve, és a 
rendőrség felé jelezve az árusítás utóellenőrzéséről 
Falujárók útja: nincs árusítás 
Kondoros tér: nincs árusítás

Június 2.
Falujárók útja: 
Kondoros tér

nincs árusítás
2 külföldi árus összepakoltatva

Június 9.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

és elküldve 
nincs árusítás 
nincs árusítás

Június 25.
Falujárók útja: nincs árusítás
Honvéd presszó előtt 2 litván autóból árusítók

Június 28.

összepakoltatva és elküldve, közös ellenőrzés 
a rendőrséggel délután 6 órakor 
Kondoros tér: nincs árusítás

Július 12.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

nincs árusítás 
nincs árusítás

Július 13.
Falujárók útja: 
Kondoros tér:

nincs árusítás
az ABC elől 4 magyar árus

Július 16. Kondoros tér:

összepakoltatva és elküldve, 
a rendőrséggel közös ellenőrzés 
3 román árus összepakoltatva

Falujárók útja:

és elküldve (2 román árust a helyi 
lakosok az udvarukra befogadtak) 
Közös ellenőrzés a rendőrséggel 
nincs árusítás.

Kovács Béla

MI KERÜL A 
SERPENYŐBE?
-A z utcai árusokról -

Már két ízben írtam az utcai árusokról. Röviden és 
elítélően. Most is szeretném a tényekre szorítkozva meg
közelíteni a problémát. Ennek érdekében -  a logika forma
nyelvével élve -  egyás mellé kívánom helyezni a premisz- 
szákat (előzmények, kiindulási pontok), hogy megfelelő 
következtetést tudjunk levonni.
Pro: 1.

2.

3.

Kontra:

2.

3.

Az utcai árusoktól olcsóbban tudunk vásárolni. 
Hiánycikkeket is megkaphatunk tőlük.
A külföldi árusok saját hazájuk gazdasági 
válságának tünetei.
1. Az utcai árusok nem adnak számlát, nem 

adóznak.
Helypénz nélkül, illegálisan, 
törvénytelenül árulnak.
Sok esetben “követhetetlen” úton 
szerzett termékeket kínálnak. (A 
nagykereskedelmi áron alul árult cikkek 
eredete kérdéses. Nem ritka a lopott vagy 
egyéb “umbuldált” akció révén “platzra” 
kerülő termék sem.)
A külföldiek csempészárukat is értékesítenek. 
Nem vállalnak termékeikért garanciát. 
Tevékenységük célja nem a 
kereskedelem, hanem a minél nagyobb 
hasznot termelő seft.
Valamint kérem, gondolják hozzá az 
előző havi Tükör “Feketén feketét 
Feketétől” című írásom érveit. 

Következtetés: Kérem a Tisztelt Olvasókat, saját
lelkiismeretükre hallgatva, vonják le! 

Engedjék meg, hogy egy, a döntést elősegítő példával 
befolyásoljam Önöket! Könnyebb a veszélyeshulladékot a 
kertben elásni, mint fizetni az elszállításért és a szakszerű 
tárolásért. De megéri-e az a pár ezer forint “megtakarítás”, 
ha a jövő generáció biztonságát veszélyeztetjük?

Asztalos Tamás

4.
5.
6 .

7.

A HONVÉDSÉG HÍREI

BEVONULÁS
1993. V ili. 12. 
1993. VIII. 26.

Kovács Béla
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DIGITEL HÍRADÓ
TIS ZTE LT LEEN D Ő  ELŐ FIZE TŐ K !

(Fót, 1993. július)

Korábbi szokásunknak megfelelően, folytatólagosan tá
jékoztatjuk Önöket a telekommunikációs hálózat megépí
tésének helyzetéről és az Önöket foglalkoztató kérdések
ről.

1. A  beruházás jogszabályi háttere
A Távközlési törvény szerint a jövőben távbeszélő háló

zatot kizárólag koncesszió birtokában lehet üzemeltetni. A 
koncesszió kiírására vonatkozó kérelmünket korábban már 
eljuttattuk az illetékes minisztériumba. Az egyes végrehaj
tási jogszabályok hiánya miatt azonban a miniszter várha
tóan csak ez év szeptemberében tudja kiírni a pályázatot. 
Ez késlelteti a telekommunikációs beruházások megvaló
sítását.

A fentiek következtében -  őszinte sajnálatunkra -  a 
DIGITEL-2001 RT projectjének befejezése is késedelmet 
szenvedhet, ami azonban nem korlátozza az építési mun
kák végzését.

A jelenlegi helyzetben arra tudunk ígéretet tenni, hogy 
a telekommunikációs hálózatunk 1994 áprilisáig elkészül, 
amihez minden tőlünk telhető erőfeszítést megteszünk.

2. A  kivitelezési munkálatok jelenlegi helyzete
Izraeli beruházó partnerünk a térségbe szállította árokásó

berendezéseit, amelyekkel próbaásásokat végeztünk a ge
rinchálózat mentén, Isaszeg és Dány, illetve Mogyoród 
között azzal a céllal, hogy az engedély megszerzése után 
folyamatosan lehessen a kivitelezési munkálatokat végez
ni. A kivitelezéshez a tervek már rendelkezésre állnak.

A főközpontok gödöllői és fóti épületeihez a kiviteli 
tervek elkészültek, és az építési engedéllyel rendelkezünk. 
A többi településen a telefonközpontok épületeinek kivi
telezése már folyamatban van.

3. Tudnivalók a “Telekommunikációs hálózat építési 
szerződésiről

Tudomásunkra jutott, hogy számos településen késedel
mesen kapták meg T. Előfizetőink a szerződést. A Digitel- 
2001 RT 1993. május 28-án a Közgyűlésen átadta a pol
gármestereknek a szerződéseket kiosztás céljából. A doku
mentumok nagy száma miatt azonban a szétosztás 
hosszabb időt vett igénybe, mint terveztük, így fordulhatott 
elő, hogy többen a beküldési határidő után kapták meg 
saját példányukat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megjelölt határi
dőn túli beküldés semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár, 
ezért kérjük Önöket, hogy a szerződéseket aláírásukkal 
ellátva -  akár késedelmesen is -  a lehető leggyorsabban 
leadni szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban.

4. Tájékoztató a CATVszolgáltatásokról
A z  épülő kábeltelevíziós hálózaton a következő műso

rok elhelyezésére van műszaki lehetőség:

Műsor * Nyelv Adás

TV1 magyar földi
TV 2 magyar földi
STV1 szlovák földi
Orosz TV (Moszkva) orosz földi
DUNA TV magyar műholdas
RTL plusz német műholdas
SAT 1 « * »

3 SAT u >>

PRO 7 « » »

EUROSPORT német, angol t<

DSF sportcsat. német a

MTV Europe angol a

SKY NEWS angol u

RTL 2 német u

VOX < (

CNN hírműsor angol
ARD lplus német u

NDR/N3 u >>

SUPER Channel angol a

TV5 Europe francia n

Euronews angol, német, francia “
URH rádióadások: OIRT és CCIR sávban

A felsorolt műsorok 3 műholdon helyezkednek el, me
lyek Magyarországon jól vehetőek. A műsorok jelenleg 
kódolatlan PÁL rendszerben kerülnek sugárzásra. Ebben a 
tekintetben lehetnek változások, melyek érinthetik a kábel- 
televíziós hálózat (továbbiakban CATV) műsorának ösz- 
szetételét. Az adások műsorba tétele az adás tulajdonosá
nak hozzájárulásával történhet -  megfelelő feltételek mel
lett. Elegendő számú érdeklődő esetén megvizsgáljuk a 
további igényelt műsorok közvetítési lehetőségét is.

A fentieken kívül tervezzük egy közös stúdióprogram 
beindítását, melyen a hálózat egész területének érdeklődé
sére számító hírműsorok, hirdetések és stúdióműsorok ke
rülnek közvetítésre, illetve ahol erre igény van, ott bizto
sítjuk a lehetőségét egy helyi (lokális) csatorna bevitelé
nek, melyen az önkormányzat szerkeszthet a helyi lakosság 
számára műsorokat.

A CATV hálózatok sajátossága, hogy az építési költsé
gek csökkentése érdekében a műsorok szétosztása a 47-450 
Mhz-es frekvenciasávban történik, melybe beletartoznak 
az ún. különleges vagy kábeltévés csatornák is. így válik 
lehetővé a VHF sávben 12-nél több csatorna átvitele. Az 
előbbiek következménye, hogy ezeket a különleges csator
nákat csak az ún. kábeltuneres hangolóegységgel rendelke
ző TV-készülékek képesek venni. így a régi fekete-fehér 
és egyes színes TV-k nem alkalmasak ezen csatornák köz
vetlen vételére, csak megfelelő konverter beiktatásával. 
Ezért azt javasoljuk, hogy aki a jövőben szándékozik új 
tv-készüléket vásárolni, mindenképpen kábeltuneres típust 
válasszon. Akinek videokészüléke van vagy lesz, arra 
ugyanez érvényes. De például nem kábeltuneres tv és ká
beltuneres videokészülék összekapcsolásával lehetőség 
van a kábeltuneres csatornákon lévő műsorok nézésére is.



T Ü K Ö R

Akinek a tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdé
se, javaslata van, annak szívesen állunk rendelkezésére a

06-27-358-081-es telefonszámon.

A beruházás csúszásáért szíves elnézésüket, az állomá
sok telepítéséig megértő türelmüket kérjük.

TIS ZTE LT LE E N D Ő  ELŐ FIZE TŐ K !

(1993. július 19.)

Az Önöknek megküldött Telekommunikációs Hálózaté
pítési Szerződéssel kapcsolatban ügyfélszolgálatunkon 
igen sok kérdést kaptunk, melyekre és az Önökben esetleg 
felmerültekre, az alábbiakban próbálunk kielégítő választ 
adni.

1. A DIGITEL-2001 RT-t jelenleg kizárólag önkor
mányzatok alkotják, amelyek elváltak a korábban szakmai 
befektetőként jelentkezett Műszertechnika Rt-től, és mint 
a lakosság felelős képviselői, megpróbálják a volt partner 
Önök felé tett ígéreteit valóra váltani.

2. Többször megerősített tájékoztatásunknak megfele
lően, a telefonra való jelentkezés és befizetés átmenetileg 
szünetel. Folyik az eddigi igények számítógépes feldolgo
zása, majd ezt követően ismét lehetőség lesz további befi
zetésekre, mégpedig a távközlési törvénnyel összhangban 
a Hírközlési Miniszter által meghatározott összeggel.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a kábeltévére folyama
tosan -  12.000 forintos áron -  továbbra is lehet befizetni. 
Az ennek eldöntéséhez szükséges tudnivalókat külön tájé
koztatóban összegeztük.

3. Az eddig befizetett belépési díjak már nem változnak 
-  ellentétben egyes híresztelésekkel - ,  nem kell további 
összegeket befizemi. A jelentkezési összegek a lakáson 
belüli (5 méterig) csatlakozási pont és a telefonkészülék 
árát tartalmazzák.

4. Az eddigi befizetések a helyi önkormányzatok felé 
történtek, és azokat a részvénytársaság eddig nem használ
ta fel. Ezen összegeknek a részvénytársaságba történő 
bevonása és hálózatépítésre való felhasználása a Telekom
munikációs Hálózatépítési Szerződések visszaküldése 
után, illetve a teljeskörű kivitelezési munkálatok elindítá
sával párhuzamosan kezdődik.

5. Az új távközlési törvénynek megfelelően, a távbeszé
lő szolgáltatást nyújtó társaságok, csak a Minisztérium 
(KHVM) által meghatározott alap- és beszélgetési díjat 
alkalmazhatnak, ettől eltérni nem lehet, így a DIGITEL- 
2001 RT sem számíthat fel magasabb tarifát, mint pl. a 
MATÁV.

A Telekommunikációs Hálózatépítési Szerződésben jel
zett “egyéb” szolgáltatások alatt azokat (pl. ébresztés, kon
ferencia-hívás stb.) kell érteni, amelyeket a hálózat teljes 
kiépítése után -  külön díj fejében -  nyújtunk majd.

6. Az általunk építendő hálózat műszaki és forgalmi 
szempontból egyeztetésre került a MATÁV-val, tehát 
nincs akadálya az országos hálózatra történő csatlakozás
nak, ami egyébként körzetünkben Vácon és Gödöllőn ke
resztül történik.

7. A beruházás az alábbiak szerint folyik:
• Elkészültek a településeket összekötő optikai körgyű

rű kiviteli tervei és a helyi hálózatok tervei, folyik a 
kábeltelevíziós hálózat tervezése, melyet finanszíro
zó izraeli partnerünk végez.

• A településeken, a központok épületeinek tervezése 
befejeződött, engedélyezésük és kivitelezésük folya
matban van, átadásuk folyamatosan, augusztustól ok
tóberig történik.

• A gödöllői főközpont épületének kivitelezése jó 
ütemben halad, így októberben kezdődhet a főköz
pont előszerelése és a kábelek rendezőinek elhelyezé
se.

• A fóti főközpont épületének kiviteli tervei részben 
elkészültek, az építés augusztusban megkezdődhet, 
ebben az épületben kívánjuk üzembe helyezni no
vember hónapban a kábeltelevíziós fejállomást.

• Az izraeli beruházó partner a térségbe szállította áro
kásó berendezéseit, amelyekkel a Dány-Isaszeg-Pé- 
cel-Kerepestarcsa és a Fót-Mogyoród-Gödöllő opti
kai szakaszokon végzünk alépítményi munkákat.

8. A helyi hálózatok nagyütemű építéséhez szükséges, 
hogy az izraeli finanszírozó tőke minél hamarabb bevon
ható legyen a beruházás megvalósításába, ennek ezidáig a 
távközlési törvény egyes végrehajtási rendeletéinek hiánya 
volt a fő akadálya.

9. A távközlési miniszter felhívásának eleget téve, társa
ságunk kezdeményezte a koncesszió kiírását, ami az álta
lunk épített hálózaton történő kizárólagos szolgáltatásra
szól.

10. A hálózat építéséhez szükséges anyagok pontos 
időben és gyorsan történő biztosítására szerződést kötöt
tünk a MATÁV-val, így az építésnél felmerülő több száz 
anyagféleséget a megrendeléstől számítva 5 nap alatt átve
hetjük, és nem kell külön raktározásról, sem őrzésről gon
doskodnunk.

11. A SIEMENS cég elkészítette a telefonközpont-rend
szerünk tervét és ez alapján a gyártás előkészítést. így a 
hálózatunkhoz szükséges 2 db. főközpont és 46 db. kihe
lyezett települési központ szállítása ez év decemberében és 
ajövőév elsőhónapjában lehetséges. A központok üzembe 
helyezése a leszállítástól kezdődően folyamatosan történik, 
a rendszer beüzemelésére a szállító cég vállalkozik és azt 
négy hónap alatt végzi el. A mai álláspontunk szerint, a 
kiküldött Telekommunikációs Hálózatépítési Szerződés
nek megfelelően, a telefonhálózatok üzemszerű működése 
1994. május hónapban megkezdődik.

A magyar távközlési piacon a telefonhálózatra történő 
csatlakozás ára átlagosan 100.000 és 150.000 Ft között 
mozog, így talán érthető, hogy az Önök által befizetett 
lényegesen alacsonyabb belépési díjhoz olyan jelentős ki
egészítést kellett hozzáadnunk, amihez megfelelő beruhá
zót találni nem volt egyszerű, és nagyon sok időt vett 
igénybe. Jelenleg azt tudjuk kijelenteni, hogy telekommu
nikációs hálózatunk 1994. májusig elkészül, és ehhez min
den szükséges erőfeszítést megteszünk.

Tisztelettel:

DIGITEL-2001 RT 
Igazgatósága
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Bemutatkozik a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Az 1990 óta működő regionális kama

ra tevékenysége a közelmúlt politikai és 
gazdasági változásai miatt a régi tagvál
lalatok mellett az új, illetve az újjáalakult 
cégek érdekeit szem előtt tartva piacori
entált programmal és érdekvédelemmel 
lép fel. A havonta megjelenő “HÍRLE
VÉL” aktuális információkkal, üzleti 
ajánlatokkal szolgál. Naprakész adatbázis 
áll rendelkezésre.

Különféle kiállításokon, rendezvénye
ken együttes fellépést biztosít a cégeknek.

A nemzetközi kapcsolatok elmélyíté
sét jelenti a szlovén, horvát, három ro
mán, a pozsonyi, a grázi kamarával és az 
észak-olaszországi udinei kamarával való 
kapcsolatfenntartás. Folyamatban van 
egy együttműködési szerződés aláírása a 
spanyol piacon való részvételre is. Mind
ez azért fontos, mivel a PmKIK egyik 
feladata, hogy olyan lehetőségeket te
remtsen tagjai számára, amellyel előnyö
sebb feltételek mellett tudnak részt venni 
a nemzetközi kereskedelemben.

A nemzetközi együttműködést tá
masztja alá a német környezetvédelmi 
minisztériummal, valamint az osnabrücki 
Kommunális és Környezetvédelmi Aka
démiával 1991-ben elindított együftmű- 
ködési kapcsolat, melynek célja Pest me
gye környezetvédelmi projektjének kiala
kítása volt. Ebben részt vesz a magyar 
Környezetvédelmi Minisztérium és a Pest 
Megyei Önkormányzat is.

A megyei önkormányzatokkal a kap
csolat jónak mondható. A kamarai tevé
kenységről rendszeres tájékoztatást kap
nak, de az önkormányzatok is felkérték a 
kamarát a területüket érintő kérdésekkel 
kapcsolatban. Dr. Pacsay Judit jogász 
személyében lehetőség van rendszeres jo
gi tanácsadásra is. Nemcsak a külföldi 
kamarákkal bővültek a kapcsolatok, de 
belföldön is -  a TESZÖV-vel, a Területi 
Agrárkamarával is jó az együttműködés. 
A taglétszámot sajnálatosan befolyásol
ják a különböző átalakulások, változások, 
gazdasági problémák.

Remélhetőleg 1994. január 1-jén élet
be lép a tervezett új kamarai törvény, 
amely szabályozza a kereskedelmi és 
iparkamarák, az agrárkamarák, valamint 
a kézműves kamarák speciális működé
sét. Ma a gazdasági kamarákba való je 
lentkezés az önkéntesség elve alapján 
működik. Azonban a nyugat-európai, 
amerikai gyakorlat azt igazolja, hogy a 
vállalkozóknak egyben kamarai tagoknak 
kell lenniük, mert ez elősegít egy bizo
nyos fokú kontrollt, kulturált nemzetközi 
és belföldi kereskedelmet A kamarai tag
ság az új törvény értelmében a cégbírósá
gi bejegyzéssel jönne létre.

Természetesen azok a cégek, vállalko
zók, akik még az idei évben válnak a 
PmKIK tagjvá, nagyobb lehetőséggel él
hetnek, szorosabb együttműködés alakul
hat ki a kamarai dolgozók illetve a tagvál
lalatok képviselői között.

A PmKIK várja tagjai sorába a megye 
vállalkozóit, cégeit.

Perjési Margit sajtófőnök

Aszódi zeneiskolások “KI-MIT-TUD”-s ik e re
Bizonyára sok aszódi is figyelemmel kíséri a “KI-MIT-TUD" versenyeit amelynek rögtön az első elődöntején nagyon szép aszódi siker 

született Zeneiskolánk növendékeiből alakult a FIX STIMME zenekar, mely túljutva az eddigi selejtezőkön, sikerrel vette az első nagyobb 
akadályt és bejutotta középdöntőbe. Külön örvendetes volt hogy a zsűri szinte egyöntetűen az ő továbbkerülésükre szavazott Az együttes 
tagjai: Mosóczi Lívia, Qroszi Erzsébet Rónai Zoltán, Bartók József, Balogh Roland. További sok sikert kívánunk!

FIGYELEM! Az Aszódi Zeneiskola pótjelentkezést biztosít h e g e d ű  szakra. Jelentkezni a Zeneiskolában lehet!

A  V ÉC SEY  KÁROLY H ELYŐ RSÉG I É S
ÚJ TANFOLYAMOK

Középfokú végzettséget 
nyújtó pedagógiai tanfolyamok

Ajánljuk a képesítés nélküli óvó
nők, tanítók, napközis nevelők, vala
mint a felsőfokú intézményekbe fel
vételt nem nyert személyek részére, 
illetve átképzésre.
1. Pedagógiai asszisztens
A tanfolyam időtartama: 1 tanév 
(220 óra + gyakorlat)
Jelentkezési feltétel: érettségi bizo
nyítvány
(Elvégzése “C” kategóriába kerülés
re jogosít.)
2. G yerm ekfelügyelő, amely kiegé
szülhet bébiszitter képzéssel
A tanfolyam időtartama: 1 tanév 
(220 óra + gyakorlat)
Jelentkezési feltétel: érettségi bizo
nyítvány
(Elvégzése “C” kategóriába kerülés
re jogosít.)
A gyermekfelügyelői tanfolyam kifeje
zetten intézményi nevelésre vonatkozik.

3. Oktatástechnikus
Szerepe egyre fontosabbá válik a 

modem oktatásban, hiszen egyre több 
olyan audiovizuális készülék, modem 
oktatási eszköz, eszközrendszer kerül 
alkalmazásra az iskolákban, amely 
szakértelmet igényel. Rengeteg érték 
megy tönkre, illetve sok pénzt kell 
kifizetni javításra, szerelőre, mert sok 
helyen hiányzik a hozzáértő szakem
ber. E tanfolyami képzés ezen kíván 
segíteni.
A tanfolyam időtartama: 1 tanév 
(220 óra + gyakorlat)
Jelentkezési feltétel: érettségi bizo
nyítvány
A tanfolyam ok indulásának felté
tele: 15 fő jelentkezése 
T andíj: 20.000,- Ft, mely 4 részlet
ben fizethető.

Szakmunkás képesítést 
nyújtó dajkaképzo tanfolyam

Ajánljuk az óvodákban képesítés 
nélkül dolgozó dajkák, illetve az álta
lános iskolából kikerült, de felvételt

magasabb szintű oktatási intézmény
be nem nyert fiatalok részére.

(Sikeres elvégzése “B” kategóriába 
való kerülésre jogosít.)
A tanfolyam időtartama: 75 óra + 
gyakorlat
Jelentkezési feltétel: 8 ált. iskolai 
végzettség

j DAJKÁK VIZSGÁJA !
í E ls ő  a lk a lo m m a l v iz s g á z ta k  é s  k a p ta k  j 

S s z a k m u n k á s b iz o n y it v á n y t  a  V é c s e y  K á -  j 

| r o ly  H e ly ő r s é g i é s  V á r o s i  M ű v e lő d é s i j 
i H á z b a n  d a jk á k

i A z  e d d ig  s z a k k é p e s í té s  n é lk ü l  d o lg o z ó  j 

j f ia ta la s s z o n y o k  m e g is m e r k e d te k  ta -  j 
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“ÚJHULLÁMOS ISKOLÁK”Kezembe került egy hirdetés, mely 
egy újabb magániskola beindításáról tu
dósít, s egyben természetesen megpró
bálja “eladni magát”. Érdeklődésemet 
az keltette föl, hogy fő profiljuk nem a 
pedagógiai módszerek újszeri alkalma
zásával pénzes szülők csemetéiből még 
lazább, korlátok nélkül nevelődő embe
reket faragni, hanem arra megy ki a 
játék, hogy az innen kierpülő gyerekek 
ne csak jól érezzék magukat, hanem 
értsenek is valamihez. Persze ehhez is 
pénz kell, és nem is kevés.

Mennyi is? -  kérdezem az egyik ala
pítót, Dr. Marosi Endrét, az ELTE Ta
nárképző Főiskolai Karának tanárát.

A Carat Consulting Club keretében 
dolgozunk az iskola létrehozásán. Prog
ramunk a bölcsődétől a felsőfokú diplo
máig terjedő vállalkozói célirányos ok
tatás és nevelés. Aki a Clubba belép, 
egyszeri alkalommal fizet 25.000,- Ft 
alapítványi adományt. Ha gyermekét föl
vesszük iskolánkba, akkor pedig még ha
vi 10.000,- Ft körüli tandíjat is szedünk. 
Ennek fele szintén alapítványi ado
mányként kerül könyvelésre.

Hogy áll a szervezés ?
Az 1993/94-es tanévetötödikosztály- 

lyal és a gimnáziummal indítjuk. Áz 
alsóbb és felsőbb szintek beindítása ké
sőbbi terv. Például a gimnazistáink már 
nálunk fogják a felsőfokú képzést kapni.

Milyen tanterv szerint kívánnak dol
gozni?

A hagyományos iskolát szeretnénk 
jól csinálni. Nagy hangsúlyt helyezünk 
a nyelvoktatásra.

Most ez a divat. Mindenki ezt mondja.
De nekünk megvannak a tervezett 

nyelvekből a tanáraink. Egy keleti és 
egy nyugati nyelvet oktatunk párhuza
mosan, illetve két év csúsztatással, de 
fakultatíve többet is lehet tanulni.

Milyen betervezett nyelvekről van szó?
Angol, német, orosz, ukrán. Mi már 

látjuk a hatalmas keleti piacot is -mondja 
mosolyogva. De persze bármely más 
nyelvet szívesen oktatunk. Ha például 
öt szülő azt mondja, svédül szeretné 
taníttatni gyermekét, meghirdetjük, s 
óraadó tanárokkal megoldjuk. Vagy, ha 
jelentkezik nálunk valaki, hogy ő pl. 
meg tudja franciául tanítani -  mondjuk 
-  Magyarország honismeretét, itt a he
lye. De bármi más extra projekttel je 
lentkezik nálunk valaki -  ami peresze a 
profilunkba vág - , mi vevők vagyunk, 
s ezeket délutáni elfoglaltságként be 
tudjuk programozni.

És mit ígérnek nyelvvizsga-ügyben?
Nálunk beszédcentrikus nyelvoktatás 

lesz, s mivel -  mint említettem -  a válasz
tott nyelveket két év csúszással kezdjük 
tanítani, így 16 és 18 éves korukra esedé
kes a gyerekeknek a nyelvvizsga.

Még milyen specialitást tudföltálalni?
Például az erős történelmi képzést -

nem azért, mert én is történelem szakos 
vagyok - ,  hanem azért, mert fontosnak 
tartjuk, hogy egy jövendő üzletember 
ismerje saját hazájának értékeit, azt ne 
bagatellizálja, s a tárgyalópartner or
szágát nehogy túlértékelje. Ezen is múl
hat egy jó  üzlet. Külön célzott ország
ismeretet is tanítunk. Például, ha valaki 
német és ukrán nyelvet választott, ak
kor ennek a két országnak a történelmét 
részletesebben is elsajátíttatjuk vele. Az 
ilyenfajta ismeret biztos fellépést ad.

Az iskolarendszerű oktatáson kívül 
vállalnak még valami mást is?

Szeretnénk hozzájárulni az elhelyez
kedési nehézségek leküzdéséhez. Érett
ségizett fiataloknak szervezünk szak- 
tanfolyamokat -p l. valutapénztárosi -, 
munkanélkülieknek átképzést.

És végül, de nem utolsó sorban két 
fontos tényező: az emberi és a tárgyi 
feltételek hogy állnak?

Tantestületünk szinte összeállt, még 
egy matematika-fizika szakos és egy 
testnevelő kolléga hiányzik a leltárból. 
A másik feltétel: épület és felszerelés van, 
sőt még korlátozott számban kollégiumi 
elhelyezést is tudunk biztosítani.

Mi mást mondhatnék ezek után? Kö
szönöm a beszélgetést, és sok sikert 
kívánok jobb jövőnk érdekében.

Ferenczi Anna

VÁROSI M ŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZLEMÉNYEI
TANULÁS! 

KÉPZÉS! ÁTKÉPZÉS!
1993/94. évi tanfolyamok

Szakmunkásképesítést 
nyújtó tanfolyamok: 

Indulási feltétel: minimum 25 f<5 
jelentkezése
1. Kisteljesítményű kazánfűtő tan 
folyam
(gáz-olaj-szén) 12 tonna/óra 
3 hónap
Jelentkezési feltétel: betöltött 18. 
életév, 8 ált. isk. végzettség
2. Középteljesítményű kazánfűtő 
tanfolyam
(gáz-olaj-szén) 12 tonna/óra 
3 hónap
Jelentkezési feltétel: kisteljesítmé
nyű kazánfűtői végzettség
3. ABC áruházi eladói tanfolyam
l é v
Jelentkezésifeltétel: betöltött 15. 
életév, 8, ált. isk. végzettség

4. Szakács tanfolyam
1 év
Jelentkezésifeltétel: betöltött 17. 
életév, 8 ált. isk. végzettség, egész
ségügyi alkalmasság
5. Vendéglátóipari üzletvezetői 
tanfolyam
1 év -  középfokú végzettséget ad 
Jelentkezési feltétel: gimn. érettségi 
vagy szakirányú szakmunkás vég
zettség.

Szakmásítható tanfolyamok, 
melyek oklevelet, igazolást 

adnak a sikeres elvégzésről: 
LSzámítógépkezelői alaptanfo
lyam 30 óra
2. Számítógépes szövegszerkesztői 
tanfolyam 30 óra
3. Gyors- és gépíró tanfolyam 
8 hónap
14 éves kortól

A tanfolyam 15 fő jelentkezése 
után indul!

Jazzbalett tanfolyam 
6 éves kortól

Nyelvtanfolyamok
német kezdő 

3500,- Ft/60 óra 

angol kezdő 
3500,-Ft/60 óra 

francia kezdő 
4000,- Ft/60 óra 

német középhaladó 
4500,-Ft/60 óra 

angol középhaladó 
4500,- Ft/60 óra 

A nyelvtanfolyamok 
15 fő jelentkezése esetén 

indulnak.

Valamennyi tanfolyamról bővebb 
felvilágosítás és jelentkezés a Vécsey 
Károly Helyőrségi és Városi Művelő
dési Házban. Cím: 2170 Aszód, Sza
badság tér 10. Telefon: Aszód 83.

A tanfolyamok ügyintézője:
Pardi Lászlóné.
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A PISZOK NEM A SZEGÉNYSÉG VELEJÁRÓJA!
-  Megyünk, vagy hozzáragadunk Európához? -

A
DUNÁRÓL

Ha bárki egy városba érkezik, 
azonnal a “városkapu” tükrében látja 
a várost. Ezek a kapuk több irányból 
nyílnak Aszódra! Lehetséges, hogy 
több polgártársamat magamra haragí
tom, lehetséges, hogy még többen ve
lem értenek egyet: ASZÓD EGY EL
HANYAGOLT TELEPÜLÉS KÉ
PÉT MUTATJA.

Ki (kik) a hibásak? Nos, vala
mennyien, akik itt élünk, itt lakunk, 
lassan-lassan egybenöve az elhanya
goltsággal, a piszokkal. Mozduljon a 
városlakó, az idegen bármerre -  gaz, 
felkupacolt földhányás, eldugult csa
tornák, a kerítések, házak tövében fű 
stb.

Személy szerint én szégyenlem 
magam az idegenek előtt -  nem tu
dom, hogy pl. a Polgármester űr, ha 
idegeneket vár, mondjuk az obem- 
burgi küldöttséget, nem pirul-e? Kül
földet is járták, tapasztalatcsere, néze
lődés -  és semmi látás?! Senki nem 
intézkedik, nem gyakorol hatást a la
kosságra semmilyen formában.

Nem is tudom, hol kellene kezdeni 
a példákat, mert hiába vannak tataroz
va újra az épületek, hiába épülnek stb. 
Mindez igen szép és dicséretes, iga
zán örülök ezeknek! Csak azt tudom 
mondani, így tovább! DE MEGFE
LELŐ TISZTASÁGÚ, GONDO
ZOTT KÖRNYEZETBEN!

Mert mit látni?
- Hat héttel a felhőszakadás után 

még a főtéri parkoló, a volt művelő
dési ház előtti parkoló sáros, földrá- 
hordásos (az utóbbi alaposan gazos);

- a piacteret az eső után azonnal 
takarítani kezdték, ami teljesen feles
leges volt, hiszen minden folyt, mint 
a lekvár, ma azonban még nincs felta
karítva;

- egyes utcákban még mindig az 
odasodródott föld, kőhordalék és 
egyéb szeméthalom látszik (Ady E. 
utca végén a sorompónál);

- a hídkarfák hiányoznak (SZTK, 
futballpálya).

A MÁV állomás nem tartozik 
ugyan a Polgármesteri Hivatalhoz, de 
a városhoz igen. Ennek egyik kapuja. 
Hogy a gaz még nem emeli fel a síne
ket, az egyelőre még a gaz gyengesé
ge. A raktárépület és az árusító bódé 
között irdatlan szeméthalmaz találha
tó. Igaz, a betontartozékokat leme

szelték (talán azért, hogy megtalálják 
a zöldben?), azonban az is úgy történt, 
hogy a gazt is lemeszelték, sajnálták 
a környékét kipucolni, mert akkor nem 
érvényesülhetett volna a zöld-fehér.

Amikor hetedik osztályos tanuló 
voltam, akkor szeretett tanárom mon
dogatta: “Gyerekek, nem a foltos ruha 
a szégyen, a piszkos!” Igaz, ekkor már 
javában folytak a légitámadások, de 
szülőhelyem nem nézett úgy ki, mint 
ma ASZÓD.

Még egy utolsó értetlenségem. Mi
ért van kiírva az ABC előtti téren, 
hogy árusítani tilos ?Mindenki ott ta
nyázik. Nem azt kellene kiírni, hogy 
“Árusítani csak itt szabad!”? Hátha 
elhagynák a teret?! Mert kis hazánk
ban mindig fordítva kell az intézkedé
seket kiadni, akkor várható a hatás! 
Persze, az ellenőrzést is gyakorolni 
kell(ene).

Bank László

A GYERMEKREJTVÉNY  
NYERTESE:

Hódul G ábor 
Aszód, Podmaniczky út 7.

A nyereményt a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési 
Házban veheti át.

Gyermekrejtvénnyel legközelebb 
szeptemberben jelentkezünk.

Továbbra is várjuk azok 
jelentkezését, akik a gyér 

mekrejtvény 
megfejtőinek díjazását 
valamilyen formában 
támogatni kívánják!

Donaueschingen. Kisváros a 
Fekete-erdő szélén. Nem, nem! 
Nem ott van a “híres” klinika. 
Nem arról nevezetes, hanem  arról, 
hogy ott ered a Duna. Pontosabban 
arról, hogy ott ered-e a Duna? Ez 
a kérdés pedig najdnem olyan 
nagyságrendű -  meg válaszolható- 
ságát illetően -, m int a tyúk vagy a 
tojás elsőbbségének problem ati
kája.

Kb. kétezer éves dilemma, hogy 
az 1100 éves kisváros területén lévő 
forrás valóban a Duna-e, avagy a 
Duna ettől a várostól (országúton) 
kb. 30 km-rel nyugatabbra, a Brend 
hegységből csordogál-e ki?

Fürstenberg herceg -  a környék 
“uralkodója” -  kastélyának gyö
nyörű parkjában díszes medencét 
építtetett, m elynek szoboralakja 
alatt egy tábla hirdeti: Donauquel- 
le. A szöveg még arról is tudósít, 
hogy a Duna innen indul 2840 km- 
es útjára.

30 km-rel nyugatabbra, egy 
dom bocska lábánál viszont van 
egy forrás, amely fölé egy kőre 
táblácskát helyeztek. A rajta lévő 
írás szerint ez a Dunauquelle, s 
Európa m ásodik leghosszabb fo
lyója innentől a Fekete tengerig 
2860 km-t tesz meg.

A bizonyítható tények a követ
kezők: Donaueschingenben egye
sül két kis folyó: A Breg és a Bri- 
gach. E frigyből született folyó ne
ve pedig Duna.

Ferenczi Anna

Kerényi N orm ann lakása -  Aszód, Kossuth L. u. 63.
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K ed ves  O lvasó!
Először is szeretnék tisztázni egy fél

reértést: nem azért nem írt az újságunk 
az évfordulóról, mert érdektelennek 
tartotta a témát, hanem mert én folytam 
el valahol az időtelenségben, pontosab
ban az időhiányban.

Szép ünnepsége volt városunk evan
gélikus gyülekezetének június 13-án. 
Ekkor ünnepelte fennállásának 300 
éves évfordulóját. Egész napos ünnep 
volt, s e nap fényét emelte a Helsinki 
Dom-templom küldöttsége, s a marien- 
hamni gyülekezet küldöttsége, s nagy 
örömünkre szolgált, hogy meghívá
sunkra testvérvárosunk, Obemburg is 
elküldte képviselőjét Hilde Grün pres
biter személyében, s hogy a tót ősök is 
képviselve legyenek, meghívtuk a füle- 
ki gyülekezet diakónusát családjával, 
aki boldogan tett eleget meghívásunknak.

A külhoni vendégek, a testvérgyüle
kezetek képviselői egész hetet töltöttek 
nálunk. Végigjártuk velük a Duna-ka- 
nyart és a Mátrát, megkóstoltuk Eger 
borait, s Budapest látványosságaiból is 
jutott nekik néhány nap. Itt-tartózkodá- 
suk csúcspontja azonban mégiscsak a 
vasárnap volt. Az azóta érkezett levelek 
elismeréssel írnak a szép ünnepségről. 
A vendégeket már szombaton este egy 
fogadással köszöntöttük. Vasárnap a 
vendéglátó családoktól indultak a déle

lőtti ünnepi Istentiszteletre, amely első
sorban a gyülekezet ünnepe volt, s a nap 
fényét emelte, hogy Dr. Harmati Béla
püspökünk egész napját közöttünk töl
tötte a velünk való örvendezésben. Az

ünnepi prédikáció is az Istent dicsőítő, 
a 300 éves ősökre emlékező, ökumeni-

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Aszód és a környező települések 
(Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) 
részére kialakított hétvégi és ünnepi ál
latorvosi ügyelet augusztus havi beosz
tása az alábbiak szerint alakul:

Augusztus 7-én 8 órától augusztus 
9-én 8 óráig

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth L. u. 86. 
Telefon: 413

Augusztus 14-én 8 órától augusztus 
16-án 8 óráig

Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51. 
Telefon: 62

Augusztus 20-án 8 órától augusztus 
23-án 8 óráig

Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Telefon: 207

Augusztus 28-án 8 órától augusztus 
30-án 8 óráig

Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86. 
Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

*
Az /.  sz. Óvoda kérése

Az 1. sz. Napköziotthonos. Óvoda 
kéréssel fordul Aszód lakosságához, 
hogy használt, otthonukban esetleg 
félretett, vagy kis hibával rendelkező 
hűtőszekrényt felajánlanának.

Bármilyen nagyságú hűtőszekrényt 
örömmel fogadunk.

1. sz. Óvoda vezetője

HELYESBÍTÉS

Az előző számból a Gyermeknap 
szponzorai közül kimaradt az aszódi 
HONVÉDSÉG neve.

Elnézést kérünk, és ezúton korri
gáljuk hibánkat. Tesszük ezt annál is 
inkább, mert az ott dolgozó hivatásos 
és sorkatonai szolgálatot teljesítők ha
talmas munkát végeztek a színpad el
készítésében, illetve az új helyszín 
biztosításában.

Munkájukat, segítségüket nagyon 
köszönjük!

Pardi Lászlóné

11

kus tartalmú igehirdetés volt. Az ünne
pi Istentiszteleten és a délutáni Ünnepi 
közgyűlésen is hallhattuk énekkarun
kat, s örülhettünk nekik. A délelőtti és 
a délutáni alkalmon is hallhattuk a ven
dégek köszöntését, de délután a megye 
vendégei és városunk katolikus plébá
nosa is megszóltaltak. Még egyszer 
hadd mondjam: jó volt 300 évesnek 
lenni, jó  volt tudni, hinni, látni, hogy mi 
volt, és Detre János múltról szóló be
számolója után a vendégekkel és a kö
szöntőkkel együtt (kiknek sorában pol
gármesterünk is megszólalt) jó tudni, 
hinni, hogy Istenünk nem hagy el, s 
velünk marad a következő esztendők
ben is.

Mindenkinek köszönjük, hogy segí
tett az ünnep fényét emelni. A kőműve
seknek, akik csodával határos módon a 
külső renoválást időre befejezték, a se
gítő asszonykezeknek, akik takarítással 
és sütéssel segítéttek, a presbitereknek, 
akik észrevétlenül, de mindenütt ott 
voltak, ahol szükség volt rájuk. De a 
köszönet szavával gondolunk lelké
szünkre és feleségére, akik harmadik 
évtizedét töltik közöttünk.

S mindezekután Istennek legyen 
végső hála!

Fischlné Dr. Horváth Anna, 
a gyülekezet felügyelője

FELHÍVJUK
Kedves Olvasóink 

figyelmét,

hogy az Aszódi Tükör előfizetői 
között

- legalább féléves előfizetés 
esetén -

1993. decemberében 
sorsolást tartunk.

A szerencsés előfizetők a követ
kező ajándéktárgyakat nyerhetik:

* a Ferromechanika Ipari Szö
vetkezet 5000 Ft értékű ajándékát, 
melyet a Bútorüzletben lehet kivá
lasztani,

* a Petőfi Múzeum Vá- 
ra(o)sképek című művészi met
szetsorozatát (három csomag, 
egyenként 800 Ft).

Az előfizetők és az újság érdeké
ben várjuk mindazok felajánlását, 

akik fontosnak tartják 
Aszód város havilapját!

\ ______________________)
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U T A Z Á S K Ü L F Ö L D Ö N
Nem véletlenül választottam Szeme

re Bertalan 1840-ben napvilágot látott 
müvét írásom címéül. A magyar re
formkorlehetősége, szellemi megpezs- 
dülése, a jobbító szándékú emberek 
színrelépése, áldozatvállalása hatja át 
az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc előtti évtizedek máig sugárzó 
hangulatát. Pulszky Ferenc, Bölöni 
Farkas, Haraszti Ágoston, Irinyi József, 
Tóth Lőrinc, hogy csak a jelesebbeket 
említsem, mind-mind igen fontosnak 
tartották a külföldi tanulmányutakon 
szerzett tapasztalatok lejegyzését, to
vábbadását, hasznosítását.

Anélkül, hogy önmagam e kiváló fér
fiakhoz hasonlítanám, engedjék meg 
nekem is néhány külföldön szerzett ta
pasztalatomnak lejegyzését! Idén nyá
ron sikerült egy tizenöt napos körutat 
tennem feleségemmel Németország
ban, Luxemburgban és Franciaország
ban. Jártunk gyönyörű és kies helyeken, 
csillogó belvárosokban és ijesztő külvá
rosokban. Megcsodáltuk a patyolattiszta 
bajor városokat, az Idar-Oberstein-i váro
sépítészeti bravúrt - a tervezők és kivite
lezők meredek sziklákra építették a háza
kat, oly módon, hogy sétálóutcákkal hi
dalták át a szakadékokat. Bebarangoltuk 
a luxemburgi várakat, kastélyokat, irigy
kedve néztük a megannyi szállodát, étter
met, úszómedencével fölszerelt cam- 
pingeket. Eljutottunk a párizsi Panthe- 
on kriptájába, hol Rousseau és Voltaire 
néz “farkasszemet” egymással. Le
ereszkedtünk a Katakombákba, az egy
kori római város kőbányáiba, fölkeres
tük Baudelaire, Sartre és Maupassant 
sírját, majd “elvesztünk” a túristák 
hömpölygő lavinájában. Láttuk a világ 
hetedik csodájának számító Mont-Sa- 
int-Michelt. Fürödtünk Quiberon vad 
szikláinkál s magunkba szívtunk egy 
évre elegendő nyugalmat, melyet az 
óceán végtelenbe vesző zord hullámai
nak moraja és a sirályok vijjogása su
gárzott.

A történelmen kívül az élet legfőbb 
tanítmesterének az utazást tartom. Ta
pasztalataimat nem közvetlenül kívá
nom Önök elé tárni, hanem közvetve, 
Aszód arculatába illesztve, a város ké
pét szépítve, környezetünk rangját 
emelve.

Minden általunk bejárt város - Aszód 
nagyságú településben gondolkodva - 
igyekszik a meglévő értékeiből a leg- 
maximálisabb hasznot kicsikarni. Meg
próbálják “kitalálni” a várost. Byen tö
rekvés nálunk is létezik: Aszód - Isko
laváros, Kereskedőváros. Persze 
mindezt közösen megtervezve, meg
szervezve lehet csak megvalósítani. 
Fontos a településünk hagyományainak

folytonosságát ápolni, új hagyományt 
pedig csak megalapozott, gondosan el
őkészített talajra szabad tervezni. Nem 
árt a realitást homloktérbe helyezni !4

Amennyiben iskolavárost akarunk, 
akkor nem haszontalan, ha városunk pe
dagógusait megbecsüljük. Elsősorban 
az itt élőkre számítunk, nekik teremtünk 
olyan körülményeket, hogy ne a kör
nyező falvakban keressék kenyerüket, 
hanem Aszódon. Nem árt, ha a pedagó
gusokat anyagilag segítjük, ugyanis sok 
pedagógus más profilú mellékállással 
egészíti ki karcsú fizetését. Mennyivel 
jobb lenne, ha azt az energiát hivatására 
költhetné. Továbbá nem árt, ha a város 
oktatásügyét hazai, értsd: aszódi embe
rek irányítják, igazgatják.

Amennyiben kereskedővárost szeret
nénk kialakítani telpülésünkből, nem 
ártalmas preferálni kereskedőinket, sőt 
a cél érdekében a város részéről a “hát
rányos üzlet” megkötése sem tragédia. 
Fontos, hogy Aszódot ne a mának, ha
nem a jövőnek építsük! Nagy léptékben 
kell gondolkodni, ügyelve a részletekre, 
nem pedig kisstílűén a részleteket elna
gyolva. Aprólékos gondosság az, amit 
nagyon fontosnak tartok. A szépen ki
alakított kis részletek melegséget köl
csönöznek a városnak. Aszód elég gaz
dag műemlékekben, műemlékjellegű 
épületekben. Ezt kamatoztatni kell! El
képzelhetőnek tartok egy olyan pályá
zat kiírását, mely célul a város jelentős 
épületeiből álló “fantázia sziluett” meg
rajzolását tűzi ki. Egy ilyen sziluett, me
lyen szerintem a két templomot, a kas
télyt és a múzeumot lenne érdemes el
helyezni, a város címerén kívül Aszód 
jelképe is lehetne. Megjelenhene képes
lapon, a várost bemutató füzet fejlécén, 
a helyi rendezvények szórólapjain és a 
településre vezető utak mentén, mint 
köszöntő. Formáját tekintve kapura ha
sonlítana, melynek tetején cserép, váza 
fa, min virágláda is elhelyezhető. Ennek 
a szerkezetnek az “ablakába” helyez
hetnénk el a lemezre festett sziluettet. 
Ilyen megoldással tudom elképzelni a 
testvérvárosi táblák és az “Üdvözöljük 
városunkban” táblák elhelyezését. A 
mostani táblák “körítése” ugyanis siral
mas. A táblák ízlésesek, de a tartóvázuk 
látványa mögül egyfajta “vadkeleti bu- 
hera” igénytelenségének szagát érzem 
előgyűrűzni.

Igen érdekes, sőt eleinte bosszantó 
volt számomra Franciaországban, hogy 
minden közlekedési csomópontot igye
keztek körforgalommal megoldani. De 
ahogy százasával hagytuk magunk mö
gött a kilométereket, rájöttem, hogy a 
körforgalom biztonságosabb, gyorsabb 
- ha a csomópontba érkező autók átjutá-

sának abszolút értékét vesszük figye
lembe - , valamint jobban szolgálja a 
város szépségét, mint teszi azt egy ke
reszteződés. Biztonságosabb, mivel 
csak balra kell figyelni, gyorsabb, mert 
nincs lámpa. Aszódon szinte bárhonnan 
érkeznének a körforgalmakba, folya
matosan lehetne közlekedni, szebb, 
ugyanis a körforgalom közepén virágá
gyás, szobor, szökőkút helyezhető el. 
Aszódon 3 csomópontban tudok körfor
galmat elképzelni.

A benzinkút előtt. A beérkező autós 
a körforgalom láttán érzi, megérkezett 
egy városba, körültekintőbben kell ve
zetnie, eleve lassít. A körforgalom kö
zepére, a sima, nyírt gyepre egy másfél
két méteres durva követ vagy sziklada
rabot képzelek, minek tétjén egy bronz 
unikomis (egyszarvú.városunk címe
rállata) áll, és jelenlétével köszönti az 
átutazókat. Kijárat lehetne a körforga
lomból a Budapest-Hatvan útirányon 
túl az iparterület felé vezető (leendő) út, 
illetve a benzinkút felé, hol a nagy par
kolóban és a városszéli bevásárlóköz
pontokban pihenné ki magát az utas, és 
itt költené el pénzét, nem pedig Gödöl
lőn vagy Hatvanban.

A másik körforgalom a Szabadság 
téren tenné egyszerűbbé a közlekedést. 
Közepén egy szökőkutat látnék szíve
sen, melynek vízsugarán keresztül fo
kozatosan bontakozna ki a főtér fölé 
magasodó kastély s az evangélikus 
templom tornya. A burkolt, berendezett 
tér két oldalán emeletes épületek látvá
nya késztetné megállásra az utazókat. A 
téren helyet kapna egy szálloda és egy 
bank, vagy idegenforgalmi iroda a Pol
gármesteri Hivatal és a V.K.H.V. Mű
velődési Ház meglévő társaságában. A 
tér alatt föld alatti parkolóházat célszerű 
kialakítani, két ijesztően egyszerű és 
fontos okból. Az autók száma a világon 
nőni fog. Aszódon már most épphogy 
elég a parkolóhely. Mi lesz később? 
Másrészt a téren rendezett programokra 
- eskü, városi ünnepélyek - érkezők a 
tett színhelye alatt, biztonságban tud
hatják gépjárművüket. Emellett nyilvá
nos WC-t is üzemeltethetne itt a város, 
valamint a művelődési ház nyugodtan 
szervezhetne rock-koncerteket, hiszen a 
városlakókat így nem zavarná a dübör
gés.

A harmadik körforgalom a Hatvani és 
Kartali út kereszteződését tenné végér
vényesen biztonságossá. Közepén a le
bontott Nike szobor állna, tekintetét az 
új OTP felé irányítva. E körforgalom jól 
látható módon határolná be a város fő
utcáját, egyben jelezve, lassan kiérünk 
a városból (Budapest felől érkezve). Az 
itt kialakított körforgalom egyszerűsítené
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a legpraktikusabban e veszélyes cso
mópontot. Meg lehetne nyitni a piac 
felé is az utat, s az állomás felé is biz
tonságosan lehetne elhagyni a kereszte
ződést.

Markánsan el lehet különíteni az 
egyes városrészeket, ha megtaláljuk a 
rájuk jellemző kandelláber-típust. A 
tervezett belvárosban az ódon hangula
tot árasztó falikarok sárga fénye hang
súlyozná a hely rangját, az új utcákban 
modem lámpák világítanának, a műem
lékek környezetében díszesebb, a korra 
jellemző kovácsoltvas lámpák elhelye
zése szerezne az esti sétálóknak örö
möt.

Az épületek homlokzatán szívesen 
látnék bordó, lila, rózsaszín, narancs- 
sárga alapszínt, szürke, fekete, fehér ki
egészítővel. A színek egymás árnyala
taival is variálhatóak. Nem idegenke
dem a piros, kék, lila színű 
ablakkeretektől sem, megfelelő profilú 
üzletek kirakatában.

A Szabadság térre, a Lakótelepen és 
a benzinkútnál formálódó bevásárló

központok kis terére eligazító táblát, 
áttekinthető méretű térképet helyeznék 
el. Feltüntetném a szolgáltatásokat, étter
meket, műemlékeket, valamint a hivata
lokat, rendőrséget, mentőállomást stb.

Sok esetben nem a pénz a lényeg, 
hanem a figyelem és a gondosság. A 
hidak korlátjain elhelyezett virágládák, 
az ablakokból (hivatalok, magánlaká
sok) aláomló muskátlifüggönyök, a 
szépen takarított utak, terek eleve meg
határozzák egy település hangulatát. A 
jelen viszonyok, a pénztelenség, elemi 
erővel kellene, hogy tekintetünket az 
apró részletekre irányítsák. Egy gondos 
településen kevesebb a rongálás, jobb- 
kedvűek a lakosok, szívesebben marad
nak itthon a fiatalok, itthon kamatoztat
ják máshol megszerzett - egyetem, fő
iskola, egyéb - tudásukat. így a város 
önmaga motorja lehet, nem kell külső 
segítségért imádkozni, más, felsőbb ha
talmak kedvétől függni. Ami megfi
gyelhető, elsősorban Németországban, 
hogy az adott városban élő emberek 
azon fáradoznak, miként tudnák ottho

nosabbá tenni lakóhelyüket. A kisváros 
lakói ugyanezt próbálják meg kicsiben 
kialakítani, mint a nagyvárosban meg
van nagyban. De míg a nagyváros álta
lában idegen, a kisváros otthon. Ezt 
kellene fölismernünk nekünk, Aszódi 
Polgároknak is, és szinte egyik pillanat
ról a másikra olyan csodálatos kisvárost 
varázsolhatnánk Aszódból, mint az ál
talam példaképnek tekintett bajor vagy 
baden-würtenbergi hasonló települé
sek. Élő és sokak által ismert példa erre 
testvérvárosunk, Obemburg.

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy 
lemaradásunk Nyugat-Európához ké
pest e tekintetben nem is olyan óriási. 
Jártunk olyan, elsősorban francia, de 
német és luxemburgi városban is, me
lyek lakói összetehetnék mindkét kezü
ket, ha olyan “szép” lenne városuk, 
mint Aszód!

Jó utazást és szorgos városszépítést 
kívánok minden olyan Városlakónak, 
ki valamilyen formában tenni kíván 
Aszódért!

Asztalos Tamás

r--------------------------------------------------------------------- s\

Gáztájékoztató
A gázprogram  megvalósításáról, jelenlegi helyzetéről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
E lkészült a H atvan-A szód közötti nagyközépnyomású gázvezeték, m űszaki átadása megtörtént.
Elkészült a hatvani gázátadó állomás átalakítási munkája, műszaki átadása megtörtént.
Július 13-án a hatvani gázátadó és a Hatvan-Aszód közötti nagyközépnyomású vezeték beüzem e

lése m egtörtént, a rendszer lefuvatása, gázaláhelyezése megtörtént.
A gáz Aszód széléig eljutott!
A településen belül május hónapban elkészült a teljes geodéziai felmérés, június hónapban a 

tervezés az I. ütem  területén (Újtelep-Lakótelep, M adách tér környéke). Ezen a szakaszon a  TIGÁZ 
Gödöllői Üzemigazgatóságánál a lakások belső szerelését lehet engedélyeztetni!

Jelenleg a Kondoros tér-Siklaki hegy-Városréti út térségének tervezése folyik. Ez évben Aszód 
teljes területének a tervezése elkészül.

A gázfogadó állomás telepítése augusztus közepéig elkészül. Az újtelepi-lakótelepi középnyomá
sú gázhálózat kivitelezési munkái augusztus 9-én kezdődnek és 1993. szeptember 30-ig elkészül
nek. A gázóra-felszerelések esetében torlódásra lehet számítani, ezért ezen térségben 2-3 hónap
ra elegendő tüzelő biztosítása javasolt.

Aszód további gázellátása 1994. június 30-ig készül el.
A Gázszolgáltatói Üzemeltetői Szerződés megkötésre került. Az aszódi rendszer üzem eltetője a 

TIGÁZ Gödöllői Üzemigazgatósága. A lakások belső gázterveinek engedélyeztetése itt történik.
Az egyes tervezési szakaszok elkészültéről a gázigénylők külön értesítést kapnak.
Változás történt a parapetkonvektorok engedélyezése esetében. Aparapetkonvektorok felszerelhe

tőségét a tervezővel szükséges egyeztetni és az engedélyek beszerzésével megbízni. Az ÁNTSZ 
helyett a Pest M egyei Tisztiorvosi Szolgálat ad engedélyt. Szükséges továbbá a Kém ényseprő Vállalat 
vizsgálati jegyzőkönyve és a műemlék-jellegű térség (Kossuth L. út-Szabadság tér-K oren  köz-Evan- 
gélikus tem plom -M ély utca) területén az OMVH engedélye is. Több kém ény esetén a konvektor 
beépítése nem  engedélyezhető. Zártsorú beépítés esetén az utcai hom lokzaton Kossuth L. u tca-Sza- 
badság tér területén konvektor nem javasolt.

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztály

V - __________________________________________________________________________________________)
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Júliusi riport
Tukora János, az Aszódi Futball Club elnöke

Kérlek, mutatkozz be!
Budaörsön, a Technocar Kötőelem

gyártó cégnek vagyok az üzletkötője. Itt 
építettem Aszódon. Van egy 21 éves 
fiam, 16 éves lányom és egy 7 éves 
kislányom. Régóta vagyok kapcsolat
ban az aszódi labdarúgással. Játszottam 
az egykori NB ni-as csapatban. A focit 
szerető aszódiak biztos emlékeznek 
Truzsi Miklósra, Karlovics Istvánra, 
Katonás Jánosra, Mudri Zoltánra, Ma
gyar Mihályra, Kis Gurura stb., -e z  volt 
a fénykor. Rendelkezem egyébként se
gédedzői, játékvezetői képesítéssel. 
Amikor önállóvá vált a Futball Club, 
akkor a jogi dolgok intézésében össze
köttetéseim révén tudtam segíteni. Nem 
állt szándékomban elnökösködni, de 
rám testálták a vezetést. Elfogadtam, és 
a szép hagyományokra való tekintettel 
egy magasabb osztály elérést tűztem ki 
magam és a csapat elé célul. Jobb ered
mények és a magasabb osztály a város 
rangját is emelik.

Mik a konkrét tervek a pályán és a 
pálya körül?

Olyan csapatot örököltem, melyet már 
nem lehetett megmenteni. Kiesett. Az 
új bajnokságban tisztes helytállást re
méltünk, de mivel nem tudtunk erősíte
ni -  “idegenlégiósokkal” - ,  tervünk 
nem valósult meg. Nem volt gólerős 
csatárunk, a veterán Pallagi Im re lett a 
házi gólkirály, aki pedig csak néhány 
mérkőzésre szállt be.
A következő bajnokságban az egyedüli 
elfogadható eredmény a felkerülés a 
körzeti bajnokságból a megye II-be. Az 
elnökség mindent el fog követni a 
visszakerülés érdekében. Távlati terve
ink szerint a megye II. osztályból a me
gye I. osztályba kívánunk feljutni. 
Nagyon sok feladatot szeretnénk meg
oldani a pálya körül is. Az edzéseket 
gyakran csak sötétedés után tudjuk 
megtartani -  a játékosok munka után 
járnak edzésre - ,  ezért nagyon fontos az 
esti világítás megoldása. Az oszlopokat 
már elhelyeztük, és folyamatban van a 
harmadik fázis bevezetése is. Reflekto
rokat kell vásárolnunk. Szeretnénk a fu
tópályát a labdarúgópálya körül eredeti 
állapotában helyreállítani, hogy atléti
kai versenyek megrendezésére is alkal
mas legyen. A gyep jó minőségű, bátran 
állíthatom, hogy NB Il-es szintű, de 
folyamatos karbantartása és további ja 
vítása tervezett. Továbbá szeretnénk ki
javítani a kerítést, a nézőteret és pályát 
elválasztó korlátokat, a lelátókat, a pá
lyához vezetőhíd korlátját is. Foglalko
zunk egy vasúti felüljáró -  gyalogos -

megépítésének lehetőségével. Sajnos, 
nemrég betörtek az épületbe, ezért vas
rácsokat kívánunk felszerelni, valamint 
az edzések fontos tartozékaként hor
dozható kapukat kell vásárolnunk.

Milyen problémákkal küszködtök, 
hogyan tudjátok megoldani ezeket, kik 
segítenek?

Érezzük, hogy nem mindenki támo
gatja erejéhez mérten a csapatot. Van 
olyan vállalkozó, aki Gödöllőt támogat
ja, minket nem. Van olyan vállalat, 
amely Bagón helyez el hirdetőtáblát, 
Aszódon nem  Nem az a baj, hogy ott 
hirdetnek, hanem az, hogy itt, Aszódon 
nem!
Sajnos, az Önkormányzat és a Polgár- 
mester úr is csak a működéshez szüksé
ges minimumot biztosítja. Ez azt jelen
tené, hogy száműzték életükből a labda
rúgást? Ha másként tekintenének a 
focira, jobban tudnánk haladni. Vala
mint probléma az is, hogy egyetlen já 
tékosunk sem dolgozik támogatóinknál, 
akik esetleg munkaidő-kedvezménnyel 
segítenék az edzéslátogatásokat. -  Az 
eredmények? -  Az épület alsó szintjét 
újra festettük, iroda került kialakításra, 
két gyúrópadot kaptunk. Televízió, vi
deó van a sportbüfében, mely klubhe
lyiségként működik. A bajnokságban a 
Technocar hirdetéshordozói leszünk. 
Valamint Öregfiúk-csapatot indítot
tunk a bajnokságban.

-  Támogatók? -  A GAMESZ részé
ről Tolmácsi Miklós mindent megtesz 
megsegítésünk érdekében. Gépeket, 
autót biztosít, ha szükségünk van rá. 
Szabó József (Koko) üzemelteti a 
veszteséges büfét, és anyagilag támo
gatja a Futball Clubot. Minden évben 
horgásztanyáján vendégül látja az egész 
csapatot.
Molnár József anyagi támogatásán túl 
ingyen festett, és készített gyúrópado
kat számunkra.
Búzás János árengedménnyel adta a 
tévét, videót, ezenkívül évente 5 videó
kazettával támogat minket.
Remenár József anyagi támogatást 
nyújt, ingyen szereli az elromlott gé
peinket.
Miklósi Károly anyagilag segít.

A Honvédség bútorokat ajánlott fel a 
Club részére.
Juhász János (Numaj) ingyen kivágta 
az elszáradt fákat, földarabolta -  azzal 
fűtöttünk a télen.
Karlovics István társadalmi munká
ban tartja a kapus-edzéseket.
Bagyin István a pályán található összes 
törött üveget ingyen üvegezte be.
Az I. sz. Általános Iskola díjmentesen 
biztosította a tornatermét a téli alapozás 
megtartása érdekében.

Kik viselnek tisztséget a Futball 
Clubnál?

Az F.C. díszelnöke: Sztán István
Elnök: Tukora János
Technikai vezető: Gáspár István
Elnökségi tagok: Szabó József 

Garczik Márton 
Molnár József 
Benkó Mátyás
Torda István
Bobály István 
Polgári Béla

Az éves közgyűlés előtt láttam egy 
gólyát a pályán. Úgy hallom, gondját is 
viselitek.

Igen. Van egy érdekes színfoltja a 
pályának. Estefelé, edzéskor megjelik a 
gólyapár, mivel ahol jószándékú embe
rek vannak, ott nem fél a gólya.
A hosszú utazásaim során sok helyütt 
láttam gólya védő kosarat. Tavaly a 
megbillent fészekből kiestek a kicsi gó
lyák, el is repültek a szülők. Akkor ha
tároztuk el -  Remenár József és Kele
men János is segítségemre van - , hogy 
idén, miután elköltöznek, elhelyezünk 
a Kenyérgyár melletti póznán egy ko
sarat. Sajnos, ideérkezésünk előtt nem 
készültünk el vele.

Mi a véleményed az Aszódi Tükör
ről?

Nagyon fontosnak tartom, színvona
las az újság. Bajnak csak azt tekintem, 
hogy már többször hiteltelen emberek 
is megszólaltak. Köpönyegforgatók vé
leményére nem vagyok kíváncsi! Az 
elkötelezett emberek véleménye hitele
sebb ! Előfizető vagyok, el is rakok min
den példányt, hogy akármikor elő tud
jam venni.
Befejezésként csak annyit mondok: Re
mélem, megváltozik a foci iránti von
zalom Aszódon. Összefogás kell, mint 
Bagón, és akkor biztos vagyok -  lendí
teni tudunk a helyi labdarúgás szeke
rén, és ezen keresztül a város hímevét 
is öregbítjük majd.

Asztalos Tamás
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AZ IKLADI ISKOLA NAPÓRÁJA

A n. sz. Általános Iskolában 5. osz
tályos koromban matematikát tanul
tam Stündl Gábomé, Gitta nénitől. A 
fátyolosán mozaikszerű múltból min
den ember emlékezetében él egy-két 
kocka, egy-két pergő kép, mely az 
elmosódott többihez képest élesen, 
markáns színekkel megrajzolva 
emelkedik ki. Én csak a tisztelet és 
köszönet hangján tudok megemlé
kezni Gitta néniről. Úgy hiszem, Ik- 
ladon is hasonlóan vélekednek róla.

Gitta néni sok éves igazgatói mun
kája gyümölcseként Iklad Pest megye 
egyik legcsodálatosabb iskoláját 
mondhatja magáénak. Az iskola 
szépsége is hozzájárul a falubeliek 
igényességéhez. Az ikladiaknak 
nincs szégyenkezni valójuk a telepü
lésükre látogatók előtt, ellenben 
büszkén mutathatják meg egyedi ér
tékeiket: magát a szépen rendbentar- 
tott, rendezett falut, az iskolát, a falu 
történetét bemutató könyvet. Jelen 
írás egy igazi kuriózummal kíván 
foglalkozni, melyet Gitta néni iskola
szerető melegsége segített a világra.

A történet két évvel ezelőttre nyú
lik vissza. Ráday Mihály városvédő 
műsorában szomorúan esett szó a ma
gyarországi napórák sorsáról. Míg 
külföldön napóra-gyárak működnek, 
valóságos napóra-kereskedelem léte

zik, reneszánszát éh a babiloni és 
egyiptomi eredetű csillagászati mű
szer kultusza, addig Magyarországon 
a 250-re tehető napóra nagy többsége 
felújításra szorul. Ez a helyzet adta 
Gitta néni számára az alapötletet. Rá
day Mihálytól két csillagász — dr. 
Bariba Lajos és Mizser Attila, a Csil
lagászati Egyesület főtitkára— nevét 
kapta meg, kik eljöttek az iskolába, és 
megszerkesztették a napórát vertiká
lis (síkban) és alakos formában — 
grátisz. A kivitelezésre az Igazgatónő 
Pannonhalmi Zsuzsanna péceli kera
mikusművészt kérte fel. A kompozí
cióról szakmai körök felsőfokon nyi
latkoznak.

Az indíttatásról, a célról így vall 
Gitta néni: “A célom egy elveszett
nek hitt kulturális ritkaságnak a meg
valósítása, mely kitűnő szemléltető 
eszköz is egyben. A napórának kö
szönhetően a gyerekek a valóságban 
tanulmányozhatják a csillagászati ko
ordinációs alaprendszer élő mozgá

sát. Másrészt a környezetkultúra ne
mesítését, gazdagítását, emberibbé 
tételét is fontos szempontnak tartot
tam egész pályafutásom alatt. Vége
zetül egy továbbvihető gondolat: a 
gyermekek és a felnőttek érdeklődé
sének a felkeltése a csillagászat iránt, 
ha a napórát látják.”

Gitta néni minden egyes gondolata 
pedagógiai ihletésű, áthatja szemléle
tét a gyermektársadalom szeretete, s 
mint jó kertész a virágokra, oly gon
dosan vigyáz s figyel tanítványai lel
kére.

Az ikladi iskolát Pannonhalmi Zsu
zsanna több munkája, alkotása díszí
ti. Meggondolandó, hogy Aszód is a 
“szomszédvár” nyomdokaiba lépjen, 
s közterületeit, esetleg leendő zeneis
kolájának auláját ilyen vagy hasonló 
műtárgyakkal díszítse.

Igen. Egy szép napóra Aszódnak 
sem válna kárára.

Asztalos Tamás

Az Aszódi Futblall Club csapatainak 1992/93. évi eredményei
mérk. győz. dönt. ver. gólarány pont hely.

Felnőtt csapat 
(16 csapatból)

30 7 6 17 27-56 20 15

Ifjúsági csapat 
(16 csapatból) 
Edző: Juhász Attila

30 11 6 13 80-78 28 9

Serdülő csapat 24 6 5 13 29-53 17 11
(13 csapatból)
Edző: Molnár László
öregfiúk csapata 18 7 4 7 30-32 18 5

Az Aszódi Tükör
hirdetési díjszabása

Apróhirdetés: 10,-Ft/szó
1/8 oldal: • 25 0 ,-Ft
1/4 oldal: 50 0 ,-Ft
1/2 oldal: 1000,-Ft
1 oldal: 2000 ,-Ft
Külön betétlap: 4000,- Ft

(Az árak a 25%  ÁFA -t nem
tartalmazzák.)
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ÉLELMISZERBOLT
nyílt

Aszódon,,a Bethlen G. u. 11. sz. alatt 
(Arany J. u. sarok)

KAPHATÓ:
=> kenyér,
=> péksütemény,
=> tejtermékek,
=> hentesáruk,
=> vegyi áruk,
=» csomagolt élelmiszerek, 

szeszes- és üdítőitalok.

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig 

6.00 - 10.00 óra 15.00 -19 .00  óra 
Vasárnap:

8.00 - 12.00 óra

SZERETETTEL VÁRJUK 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

A TRINK-DUÓ KFT
lakodalmi, családi és egyéb rendezvények 

lebonyolítására 
BÉRBE ADJA 

az Aszód, Falujárók útján 
(volt szovjet laktanya területén) lévó 

200 m2-es, 130 fó befogadására alkalmas, 
teljes berendezéssel ellátott épületét. 

(Zárt parkolási lehetőség, felszerelt konyha.)

KEDVEZMÉNYKÉNT
a rendezvényhez szükséges italokat 
nagykereskedelmi áron biztosítja a 

KFT.

ÉR D EK LŐ D N I LEHET:

LAUKÓ JÓZSEF 

TRINK-DUÓ KFT

T R I N K - D U Ó  KFT
Aszód, Falujárók útja 

(volt szovjet laktanya területén) 
bérbe adja

2x300 m2-es helyiségét.
A bérlemény 300 m egybefüggő 

(szellőzőbe kötött), valamint 
300 m2 tagosított boxokból áll.

Raktározásra (főképpen zöldség) 
kiválóan alkalmas, 

illetve bármilyen tevékenységre 
bérbeadó.

Cím:
TRINK-DUÓ KFT 

ifj. Laukó József 
ügyvezető igazgató 

A s z ó d ,  F a lu já r ó k  ú tja  ( v o l t  s z o v j e t  la k t a n y a )  

Telefon: 06 (60) 343-357.

Tóth József
2173 Kartól, Iskola út 10.

GÁZKÉMÉNYEK!
Legolcsóbban a készítőnél! 

Korszerű technológiával kiváló 
minőségű gázkéményét 

megrendelheti a készítőnél.

• tervezés, szaktanácsadás ingyenes
• szerelt kémény
• bélelt kémény készítése koracélból is, 

hozott anyagból is
• engedélyeztetés lebonyolítása

V ISZ O N T E L A D Ó K N A K  M E G R EN D EL ÉSR E  

A  KÉM ÉNY ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜK SÉG ES  

ID O M O K A T  L E G Y Á R T O M .

M unkafelvétel:
Kartal, Iskola út 10. sz. alatti 

fagyizóban.
Aszód, Falujárók útja 
(volt szovjet laktanya)

Tel.: 06 (60) 343-357.

Felelős kiadó: Gerlach G. Kornélné • Feleló's szerkesztő': Asztalos Tamás 
Szedés, tördelés: Gyürky Imréné (Petőfi Múzeum) • Munkatársak: Pardi Lászlóné, Kovács István Csaba 
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