
MEGJELENIK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ HETÉBEN

PÁLYÁZAT
Aszód Város Önkormányzata pályázattal meghir

deti az Aszód, Falujárók útja 5/8. épület 7 db lakását, 
elsősorban állandó aszódi lakcímmel rendelkező csa
ládok részére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
-  50.000 Ft opciót szükséges megfizetni az esetben, 

ha 7 családnál több pályázat érkezik.
-  Nem aszódi pályázóknak + 20.000 Ft bánatpénzt 

kell befizetni az Aszódi Polgármesteri Hivatal 
költségvetési számlájára.

A pályázat leadásával egyidőben gondoskodnia kell 
az opció és a bánatpénz befizetéséről.

A licit-tárgyalás időpontjára szükséges magával 
hozni a befizetési csekkszelvényt.

Licit esetén a lakások alapára 5.000 Ft-tal emelkedik.
Jelentkezési határidő: 1993. december 10.
Licit időpontja: 1993. december 13-a Móra.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármes

teri Hivatal -  2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód, 1993. november 24.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző
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2. Beszélgetés Bagyin József polgármesterrel
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5. Vásárlói tájékoztató
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7. Ültess fát, hogy tovább élhess...
8. V.K.H.V. Művelődési Ház
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10. Novemberi riport
Huszár Lászlóné Zsemberovszki Erzsébet

11. Vénám nem vén ám
12. Nemcsak a házak arculata új
13. Segítő kezek
14. Világkiállítás a Galga mentén

15-16. Hirdetések, közlemények
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt az ASZÓDI TÜKÖR 

előfizetői részére rendezett sorsolásra, 
illetve az újság készítőivel és felelős kiadójával 

egy baráti beszélgetésre.

Időpont:
1993. december 17. (péntek) 18.00 óra 

Helye:
Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 

Ház, Aszód, Szabadság tér 10.

Eddigi felajánlott díjak:

FERROMECHANIKA IPARI SZÖVETKEZET 
5000 Ft értékű ajándéka

PETŐFI MÚZEUM
Vára(o)sképek című metszetsorozata (3 sorozat) 

2400 Ft értékben

TYPOVENT felelős kiadó 
5 db 1 éves előfizetés az ASZÓDI TÜKÖR-re 

1200 Ft értékben

Az előfizetők és az újság érdekében várjuk még 
mindazok felajánlását,

akik fontosnak tartják Aszód Város havilapját! 

_____________________________________________ >

VÁLLALKOZÓK,
KFT-K

Tovább folytatódik a volt Költségvetési Üzem készleteinek 
értékesítése, könyvszerinti értékben, a kereskedelmi áraktól 
kedvezőbb áron.

Érdeklődni a Kossuth L. u. 59. sz. alatt lehet.

Tolmácsi Miklós 
Gamesz vezető
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BAGYIN JÓZSEF POLGÁRMESTERREL

Mik a lehetőségeink? Hogyan érinti a rendszerváltás váro
sunkat? Aszód hajója hogy halad a zátonyos folyón? Melyek 
a kikerülhetetlen akadályok? Mennyire tudja a város kormá
nyosa tompítani az ütéseket? Hogyan orvosolják a sérülteket? 
— Általános értelemben erre voltam kíváncsi, mikor fölkeres
tem hivatalában Bagyin József polgármester urat.

Aszódot hátrányosan érinti az a normatív kvótarendszer, 
mely szerint az állam a települések szubvencióját, az illető 
helyen élők személyi jövedelemadójának egy főre eső értéké
nek megfelelően határozza meg. Ez magyarra fordítva a kö
vetkezőt jelenti: ha Aszódon sok olyan ember él, akik magas 
személyi jövedelemadót fizetnek, akkor több az egy főre eső 
állami támogatás, mintha kevés magas jövedelemadót fizető 
polgára lenne a városnak.

Ez egy ördögi kör, hiszen az a város, melynek környékén 
megszüntetnek egy gyárat, az ott dolgozó lakosok kétszeresen 
kerülnek hátrányos helyzetbe; egyszer, mert elveszítik munka
helyüket, másrészt mert általuk kevesebb lesz az állami támo
gatás, melyet az illető város vissza tudna forgatni az ő  érde
kükben.

így igaz. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az egyre keve
sebb befolyó pénzt városunkban, amennyiben előre szeret
nénk lépni, az infrastruktúra bővítésére kell fordítanunk. Mi
ért? Annál az egyszerű oknál fogva, mert befektetőt csak 
telefonos, csatornázott, gázzal ellátott, burkolt úton megköze
líthető telephellyel lehet ma már egyre inkább találni.

Bonyolítja a helyzetet, hogy egy olyan város, mint Aszód, 
igen széles skálájú intézményhálózattal rendelkezik, melynek 
gondviselését az Önkormányzat gyakorolja. Ez a feladat na
gyon szép, de egyben igen nehéz. Gondolják csak meg, meny
nyivel egyszerűbb annak a településnek, amelynek csak fel
eannyi intézménye van, mint Aszódnak. A fennmaradó pénz
zel könnyebben tud gazdálkodni, könnyebben tud infrastruk
túrát építeni, bővíteni, szociális és egészségügyi problémákat 
kezelni stb.

Egyszóval nehéz helyzetben vagyunk, hasonlóan az elmúlt 
rendszerhez, hiszen akkor pártpolitikai érvek kényszerítették 
térdre Aszódot, azáltal, hogy Gödöllőnél húzták meg az “or
szághatárt”, most pedig azáltal, hogy ránk nézve kedvezőtlen 
törvényt fogadott el az Országgyűlés. Ez a fejünk fölött törté
nik, de nézzük meg, miképpen tesz kísérletet az önkormányzat 
a probléma kezelésére!

Gáz. A gázépítés az év sikerének számít, hiszen előbbre 
tartunk, mint azt a szerződések meghatározzák. A települések 
közti nézeteltérések ellenére a gázprogram a jövő évben meg
valósul.

Telefon. Elkészültek a védőcsövek, amelyekbe behúzzák a 
fénykábeleket. Elkészültek a telefonközpontok, az aszódi ki
vételével, de a hely már kijelölésre került— a volt művelődési 
ház udvara. A koncessziós pályázat elbírálása december kö
zepére várható. A pályázat elnyerőjének egy éven belül kell 
átadnia a kész rendszert. Ezt én fél csodának tartanám, de 
nagyon örülnék, ha így lenne. Jó eséllyel pályázik az izraeli 
TAL-GILTEK telekommunikációs vállalat, mely egy hadi 
cég, komoly garanciával a háta mögött. Ők nem fogják hagy
ni, hogy kiénekeljék a kezükből az üzletet.

Csatorna. A Veszélyeshulladék Lerakótelep után járó kom
penzációt szeretnénk e célra felhasználni, mely az útburkolás 
lehetőségét is magában hordozza. Az ÁVÜ által diktált kons
tellációban 1995-ig van lehetőség a kompenzáció felhaszná
lására. Sajnos, a galgamácsai polgármester vitatja a több

oldalról szakvéleményezett százalékos elosztást Aszód — 
Ddad — Galgamácsa között. A közös nevezőre jutás a cél. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy a települések és a PORR cég közt 
nézeteltérés van a bővítési program tekintetében. Ennek ered
ménye s következménye még nyitott.

A csatornázási tervek elkészültek, optimális esetben 1995 
végére a Szabadság tértől Iklad felé eső településrész is be
kapcsolásra kerül. Nehézséget csupán a Dózsa György út és 
a Béke út jelenti, de a gerincvezetékek ott is lefektetésre 
kerülnek a megjelölt időpontig.

Orosz laktanya. A Kincstári Vagyonügynökség ismét meg
pályáztatta. Már az újságokban is olvasható volt, ha egyben 
nem kel el, akkor részenként értékesíti. Nehezítette a folya
matot a Vagyonügynökségen belüli korrupciós botrány, mely 
egy új garnitúra hivatalba lépését eredményezte.

Ipartelep. Félek, hogy még 1998-ban sem lehet tisztán látni 
azokat a gazdasági irányokat, melyek jó útra vezetnék a 
várost, az országot. Egy biztos: munkahelyet kell teremteni, 
hiszen így egyszerűbbé válna a megélhetés, nőne az egy főre 
eső jövedelemadó, nőne az állami szubvenció... Jelenleg és 
valószínűleg a későbbiekben is Aszódon olcsóbb az üzemte
lepítés, mint Budapesten illetve a főváros agglomerációjában. 
Ez a tény el fog indítani egy olyan kitelepedési folyamatot, 
amelynek eredményeképpen Aszód is profitálni fog. Hiszen 
olsóbb a telek, nemkell utaztatni a munkaerőt stb. stb., viszont 
ehhez infrastruktúrát kell biztosítani. Ezért elsődleges felada
tunk ma ennek a megoldása. Mi nem maradhatunk le.

Az idő gyorsabban halad, mintáz Expo előkészületei. Aszód 
milyen formában kíván részt venni e 6 hónapos rendezvény- 
sorozatban ?

Elnökségi tagja vagyok a Települési Önkormányzatok Or
szágos Szövetségének, s ezen keresztül bepillantást nyerek a 
Világkiállítás előkészületeibe. Látom, hogy ez egy elég szűk
körű budapesti rendezvény lesz. A Galga mente számára 1-2 
napos programok kínálkoznak. 1993. november 21-én Galga- 
hévízen volt ezzel kapcsolatban egy rendezvény. (Olvasóink 
a 14. oldalon bővebb információt találnak. Szerk.) Vélemé
nyem, hogy a vendégeket nem a Budapestről kiszorultak 
közül, hanem a testvérvárosi kapcsolaton keresztül hozzánk 
látogatók közül kell megszerezni, megszervezni. Novemberi, 
Obemburgban tett látogatásom alkalmat kínált számomra, 
hogy fölajánljak egy olyan közös vállalkozás lehetőségét, 
melynek jogi, banki, közgazdasági garanciáinak feltérképezé
sén jelenleg dolgozunk. Nevezetesen: javasoltam, hogy nyis
son szállodát, éttermet a Szabadság tér 3-ban az obemburgi 
utazási iroda, Aszód Önkormányzata, és az épületben jelenleg 
is működő vállalkozás közösen. Obemburgban vevők az öt
letre. Ezen terv 1995 végére megvalósítható, így az itt meg
szálló vendégeket innen lehetne a legkülönfélébb programok
ra elvinni, nem pedig, aminek kisebb az esélye, máshonnan 
jönnének ide.

Ezt remek ötletnek tartom, de amennyiben ez a terv megva
lósul, a főtér is rendezésre szorul. Egyre szélesebb réteg 
igénye a város főterének koncepciózus rendezése, melyre 
Jánosi János már nyújtott be terveket.

így van. A főtér rendezése szintén elsődleges feladat. De! 
Mivel 8,7 millió Ft az éves költségvetési hiány, így a fejlesztés 
kicsit reménytelen. Azonban, ha az ingatlan-értékesítésből 
befolyik a megfelelő összeg, azt a főtérre fordítanánk, mely 
komolyan megváltoztatná a város arculatát. A rendezés 5,5 
millió forintos befektetést igényel.
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Van-e reális esély a “belváros ” rendezésére, a Jánosi-ter- 
vek alapján (főutca, Petőfi utca, Szabadság tér, Mozi-köz)?

A közműveket az elmondott ütemezés alapján ott is elké
szítjük, természetesen. Legkorábban látható változást 1996- 
ra tudok ígérni. Mivel az ott lévő lakásokat a törvény értel
mében a bentlakóknak kell fölajánlani vételre, szabályozni 
kell — és ez ismét pénzbe kerül. Eddig nem nagy az érdek
lődés, igaz, nagy propagandája sem volt. A fölépítendő épü
leteket magánszemélyekkel, vállalkozókkal kívánjuk megva
lósítani. Elsődleges viszont a tulajdonviszonyok rendezése.

Sokan várjuk már, hogy rendeződjék az aszódi iskolaháló
zat sorsa, illetve az iskolaszerkezet kialakulását is egyre több 
sürgető hang igényli.

Lehetetlen egy következetes elképzelést megvalósítani, míg 
az egyházi iskola helyzete nem rendeződik, tételesen és időben 
egyaránt. Viszont az Oktatási Törvény miatt lépni kell.

Itt is érvényes a fejkvóta alapú költségvetés. Éppen ezért 
célunk minél több aszódi diákot megtartani, illetve ide von
zani. Nem szeretnénk olyan hangulatot, mint Dabason volt, 
először az emberi részét kell tisztázni, csak azt követően 
dönthetnek majd a testületek. Sima átmenet nem képzelhető 
el, hiszen a gimnázium tantestületének egy része nem támo
gatja az egyházi iskola beindítását. Természetesen van a 
dabasinak ellenpéldája is, Bonyhád.

A művelődési házak összevonása nem egy előkészített és 
átgondolt koncepció jó  megvalósítása, hanem valamiféle

kényszermegoldás. A közös lónak túrós a háta közmondás jut 
róla eszembe, mikor a túrnak még csak cseppjei látszanak, és 
csupán idő kérdése, hogy mikor mutatja meg magát igazán.

Az épület állami tulajdon, kezelője a Magyar Honvédség. 
Nem visszaigényelhető, csak megvásárolható. Mivel az Ön- 
kormányzatnak nincs pénze és épülete, egyszerűnek látom a 
helyzetet. Mérlegre kell tenni: Mi a jobb?, ha a két intézmény 
egymástól vonja el az embereket, vagy ha közösen dolgoz
nak? A hibát ott látom, hogy nincs egy éves programja a 
városnak, amihez a művelődési háznak igazodnia kellene.

Mit tart az év sikerének?
A  gázépítés mértékét és az Aszód Fesztivált.
Mit tart az év kudarcának?
Nem tudunk a Veszélyeshulladék Lerakótelep kompenzá

ciója kapcsán a térségi gázvezeték építésében két településsel 
— Verseg, Kartal — együttműködni.

Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
Megjelenik egy önkormányzati híreket is tartalmazó újság 

Gödöllőn, a Gödöllői Expressz. Álmomban sem jutna eszem
be fölcserélni a Tükörrel Ami a legnagyobb élményem, hogy 
Nyárádszeredán is olvassák a lapot, hiszen két példányt min
dig küldünk Incze Barna polgármester úrnak és Adorjáni 
Árpádnak, a líceum igazgatójának!

Köszönöm, hogy ilyen bőven tájékoztatta olvasóinkat.
Én köszönöm a lehetőséget.

Asztalos Tamás

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gázbevezetésekkel kapcso

latosan az MK (Műemlék Környezet) területén mint szakha
tóság működünk közre, a védett épületeknél pedig engedé
lyező hatóságként. <Ld.: 7/1992. (III.21.) KTM r.)

A szokásos dokumentáción kívül minden esetben kérünk 
fotót, ill. az alábbi feltételek esetén adunk hozzájárulást.

Lehetőség szerint a gázvezetéket minél előbb az épületen 
belül kell vezetni.

A homlokzaton kívül futó vezetéket a lábazatmagasság 
alatt (hóhatár felett) kell vinni.

A vezetéket a mögöttes felület színére kell festeni.
A nyomáskiegyenh'től növényzettel el kell takarni.

Parapet konvektor általában nem alkalmazható.
A kémény épített kémény lehet.
Ezeken kívül természetesen egyedileg elbírálandó megol

dások lehetnek, de kétjük lehetőség szerint a tervezés során 
a fentiekben felsoroltakhoz alkalmazkodni.

Az egyedileg védett épületek esetében előzetes konzultá
cióra van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. Templo
mok gázfűtését kerülni kell.

Kétjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Klankzay Péter 
vezetőfelügyelő

SZERKESZTŐI KÖZLEMÉNYEK

Tisztelt Olvasók!
Az Aszódi Tükör decemberi ünnepi számát még Kará

csony előtt kívánjuk megjelentetni. A januári szám -  
visszatérve az eredeti megjelenési formához -  a hónap 
utolsó napjaiban várható.

A Télbe ment az ő sz  című cikket csak abban az esetben 
közöltük volna, ba írója megnevezi magát. így sajnos, nem 
áll mődunban megjelentetni.

A.T.
t ___

Az 1. sz. Általános Iskola decemberi programja

6. Jón a Télapó! -  osztályok mikulás-ü nnepségeí 
6. Fogadóóra 17.00 órától 

11-12. Sápi Ferenc Labdarúgó Emléktorna 
’ 15. Napközis munkáin k -  téli ajándékvásár a 

napközis tanulóink munkáiból 
16. Karácsony a napköziben -  ün nepváró műsor 

17-22. Sítábof a szlovákiai Bojuice-ban
Téli szünet; December 20. és január 2. között. 
Eiső tanítási nap: 1994. január 3-a (hétfő).

Tájékozta tó

Ezúton tájékoztatom a tisztelt gázfogyasztókat, hogy 
a TIGÁZ Gödöllői Kirendeltség Túrái Szolgáltatási 
Üzeme megkezdte ügyeleti szolgálatát.

A szolgáltatási üzem illetékességi területéhez tartozó 
településekről eddig munkáidét után és munkaszüneti 
napokon

-  gázszivárgásokkal,
-  üzemzavarokkal,
-  vezetékrongálásokkal
kapcsolatos he jelentéseiket fnldgázfngyasztőink Gö

döllőre jelenthették he.
Az üzem -  szolgáltatásait héívítve, közelebb kerülve 

gázfogyasztóinkhoz-éjjel-nappal hívható a 2X/330-480 
telefonszámon.

Az üzem illetékességi területe jelenleg:
Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Hévíz- 

györk, Iklad. Kartal, Túra, Valkó, Vácszcntlászló, 
Verseg, /.sántítok.

A gázszolgáltatással kapcsolatban továbbra is kész
séggel állunk rendelkezésükre.

Klaz.sovsz.ky László kircndeltségvczetéí
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6.Aszód város Önkormányzat Képviselőtestülete 1993. no
vember 2-án tartotta soros ülését, melyen az alábbi napirendi 
pontok kerültek megtárgyalásra:

1.
Lakossági telefon hozzájárulás pénzügyi fedezetének lehe

tősége.
A Képviselőtestület a DIGITEL-2001 RT részére a befize

tett lakossági hozzájárulások átutalásához -  amely letéti jegy
ben szerepel -  nem járul hozzá. A 4286 eFt átutalását az 
elkülönített lakásszámlán lévő összegből mondja ki.

A Képviselőtestület kimondta, hogy a telefonépítési mun
kák elkezdése után,- amikor a letéti jegyek kockáztatás nélkül 
felbonthatók -  akkor az átutalt összeg ellenértékét vissza kell 
helyezni az elkülönített lakásszámlára.

2.
Az 1993. évi pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása.
A Képviselőtestület az előteijesztés és a Pénzügyi Ellenőr

ző Bizottság javaslata alapján a 19/1993. (XI.02.) sz. rende
letét elfogadta, s azt jogérvényesnek mondta ki.

A Képviselőtestület kimondja, hogy a domonyi iskola épí
téséhez felvett hitel -  a hátrányos helyzetű települési támoga
tásból -  ez év október végén teljes mértékben visszafizetésre 
került.

Ezzel Aszód Önkormányzat többéves kötelezettsége meg
szűnt. A Domonyi Képviselőtestület a szétváló települések 
vagyonmegosztásának elfogadását e 8 millió Ft kötvény 
összeg lerendezésétől tette függővé.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a volt 
társközséggel, Domonnyal a végleges vagyonmegosztás elfo
gadását rendezze.

3.
Korábban határozatlan időre kinevezett intézményvezetők 

jogállásának módosítása.
A Képviselőtestület a Közalkalmazotti Törvény és annak 

végrehajtására megjelent Kormányrendelet alapján a szociá
lis és egészségügyi ágazatban a Bölcsőde vezetőjének kine
vezését változtatás nélkül határozatlan időben állapítja meg. 
A Testület Kovács Ferencné bölcsődevezetőt magasabb ve
zetőnek minősíti, vezetői pótlékát 1993. augusztus 1-től 200 
%-ban határozta meg.

A Képviselőtestület a Városi Könyvtár vezetőjének kine
vezését határozott időben állapítja meg a pályázat elbírálásá
ig, 1994. június 30-ig.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályá
zat kiírásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

A Testület Balya Ferencné könyvtárvezetőt magasabb 
vezetőnek minősíti, vezetői pótlékát 1993. augusztus 1-től 
200 %-ban állapítja meg.

4.
A Csengey és Régész utca feletti közterület rendezési terv 

lehetőségének megtárgyalása.
A Képviselőtestület a Régész u. -  Papföldi út közötti 

26 hrsz-ú, zsidótemetőig nyúló terület, valamint a 24-21 
hrsz-ú terület 1972-es Rendezési Tervének kiegészítését -  
beépítési vázlattervi szinten -  jóváhagyta. A beépítési vázlat
terv tartalmazza a fesztivál-területet is.

5.
Könyvtár kialakításának lehetősége.
A Képviselőtestület a Városi Könyvtár és a Zeneiskola 

kialakításának részletes tárgyalását az 1994. évi költségvetés 
összeállításáig elnapolta.

A köztisztviselők munkavégzéséről, a munka- és pihenői
dőről, valamint az illetményrendszer szabályozásáról szóló 
rendelet módosítása.

A Képviselőtestület a 20/1993. (XI.02.) sz. rendeletét elfo
gadta, s azt jogérvényesnek mondta ki.

7,
Gázépítkezés alakulásáról jelentés.
A Képviselőtestület a Polgármester beszámolóját a gázbe

ruházás alakulásáról elfogadja, tudomásul vette.
8.
Pásztor Gyuláné Aszód, Falujárók útja 5/23. sz. alatti 

lakos kérelme.
A Képviselőtestület Pásztor Gyuláné kérelmét, melyben az 

önkormányzati bérlakásának 1 éven túli megfizetését kéri, 
elutasította.

9.
Gódor József Dány, Imre tér 8. sz. alatti lakos bérleti díj 

elengedési kérelme.
A Képviselőtestület Gódor József szeptember havi bérleti 

díj elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja, azt el
utasítja.

10.
Laczik Józsefné és Adamek Lajos vállalkozók üzlethelyi

ség megvásárlására vonatkozó kérelme.
A Képviselőtestület a nem lakás céljára szolgáló bérlemé

nyek eladásáról az 1993. évi LXXVIII. sz. törvény alapján 
készült helyi lakásrendelet jóváhagyását követően dönt.

11.
Aranyos Péter Aszód, Kossuth L. u. 31. sz. alatti lakos 

kérelme.
A Képviselőtestület Aranyos Péter kérelmét, melyben in

gyenes parkolási lehetőség megadását kéri, elutasította.
A Képviselőtestület felkéri a Településfejlesztési Bizottsá

got, hogy vizsgálja meg a Petőfi Sándor utca közlekedési és 
parkolási lehetőségeit.

12.

Koncz Magda Lívia Aszód, Baross tér 9/4. sz. alatti lakos 
telekvásárlási kérelme

A Képviselőtestület a telekvásárlási kérelemhez hozzájárult.
13.
2. sz. Általános Iskola önálló gazdálkodási jogkörének 

megvonása.
A Képviselőtestület a 2. sz. Általános Iskola önálló gazdál

kodói jogkörének megvonásában további egyeztetések meg
tartását szükségesnek mondta ki. Utasítja a Polgármestert, 
hogy a 2. sz. Általános Iskola és a 2. sz. Napköziotthonos 
Óvoda Vezetőjének javaslatát kérje be.

14.
ÉMÁSZ-kirendeltség nyitása Aszódon.
A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal földszinti épü

letrész ÉMÁSZ-nak történő bérbeadásához szükségesnek 
mondta ki további egyeztetések lefolytatását.

15.
Aszód, Kossuth L. u. 10. sz. alatti épület ügye.
A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 10. sz. alatt 

lévő nem lakás céljára szolgáló bérlemény tulajdonjogának 
eladását -  a volt tulajdonos részére -  további szükséges 
kiegészítő adatok és javaslatok összeállításáig elnapolta.

A Képviselőtestület soron következő ülését 1993. novem
ber 23-án tartja.

Laukó Józsefné szervezési adm.
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V á sá r ló i tá jé k o z ta tó
Milyen termékeket ne vásároljunk meg, mire kell vásárláskor jobban odafigyelni, mik a vásárlókat megilletőjogok  -  

fokozott figyelemmel az év végi vásárlások előtt a Fogyasztói Érdekvédelmi Ellenőrzési Társulás 1993. év ellenőrzési
tapasztalatai alapján.

I. Élelmiszert árusító üzletekben történő vásárláskor:

1. Árfeltüntetés -  Minden üzletben kötelező a termékek árát 
a vásárlók részére jól láthatóan, a terméket beazonosításra 
alkalmas módon kiírni.

2. A fogyaszthatósági időt minden esetben nézzük meg (tej, 
tejtermékek stb.), ha lejárt, ne vásároljuk meg.

3. A minőségmegőrzési időt szintén ellenőrizzük vásárlás
kor (konzervek, tészták, édesipari termékek, háztartási 
vegyiáruk, kozmetikai cikkek stb.) Ha lejárt a minőség
megőrzési idő, akkor az üzlet köteles értékcsökkent ter
mékként a többi árutól elkülönítve, figyelemfelkeltő táb
lával ellátva, mérsékelt áron értékesíteni. Az áru a minő
ségmegőrzési időtartam 1/3 részéig értékesíthető így.

4. Üvegvisszaváltás -  Az üzlet az általa forgalmazott betét
díjas üvegeket a nyitvatartás teljes időtartama alatt köteles 
visszavenni, függetlenül attól, hogy azt a vásárló hol 
vásárolta.

5. Kenyér és péksütemény értékesítése során a termékhez 
biztosítani kell a termék teljes felületét befedő csomago
lóanyagot.

6. Magyar nyelvi használati kezelési útmutatót kell minden 
termékhez biztosítani a vásárlók részére (élelmiszerek, 
háztartási vegyiáruk, kozmetikai cikkek stb.). A tájékoz
tatón belföldi termék esetén a gyártót, import termék 
esetén az importálót fel kell tüntetni.

7. Termékjelzés nélküli árut ne vásároljunk. Termékjelzés 
kötelező a csomagoláson, tartalma: áru megnevezése, 
mennyisége, fogyasztói ára, tárolási hőmérséklet, csoma
golás napja, gyártási idő, fogyaszthatósági illetve minő
ségmegőrzési idő.

8. Húst előredarált állapotban forgalmazni TILOS! Ne ve
gyünk előre ledarált húst. Csak a vásárló által kiválasztott 
húst, a vásárló külön kérésére lehet ledarálni.

9. A vásárlók részére súly szerinti ellenőrzéshez hiteles mér
leget kell biztosítani.

10. Minden üzlet minden vásárló részére nyugtát köteles adni.
II . Vásárlók könyvét jól látható helyre a vásárlók részére 

hozzáférhetően kell elhelyezni az üzletben.

NAGYON FONTOS!
A vásárló a panaszát minden esetben a Vásárlók Könyvébe,
tett bejegyzéssel érvényesíthati.

II. Háztartási villamos berendezések, 
híradástechnikai és elektronikai termékek

vásárlása esetén (tartós használatra rendelt termékek):

1. Az előző I. részben leírtak közül az 1., 6., 10., 11. pontok.
2. A jótállás legrövidebb időtartama 12 hónap, vagy ennél 

hosszabb időtartam is megállapítható a 117/1991. (IX.10.) 
Korm. rendelet mellékletében (egyes termékeknél 1000 
Ft vételár felett, pl.: rádió, mikrofon, számológép stb.).. 
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül (az üzlet 
nyitvatartását figyelembe véve) meghibásodik (kiv. biz
tosíték):
a.) a vásárló kívánságára azonos új termékre ki kell 

cserélni.

b. ) ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása
szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg 
a vételárat vissza kell fizetni,

c. ) más típusú terméket kell adni a vételár-különbözet
elszámolás mellett.

4. A jótállási jegynek tartalmaznia kell:
a. ) a gyártó vagy importáló nevét
b. ) a gyártmány típusát, gyártási számát
c. ) a termék nevét
d. ) a termék jelentős részeinek meghatározását
e. ) a vevőt a jótállás alapján megillető jogokat és azok

határidőit
f. ) a jótállási igény érvényesítését kizáró feltételeket
g. ) a jótállással kapcsolatos jogorvoslatok módját
h. ) a javítószolgálat nevét és címét.

5. A termék vagy jelentős részeinek (4.d.) kicserélése esetén 
a jótállási időtartam a kicserélt termék tekintetében újra 
kezdődik.

6. Javítási határidő 15 nap, cserekészülék felajánlása esetén 
30 napra hosszabbodik meg.

7. Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a 10 kg-nál súlyo
sabb, kézi csomagként nem szállítható terméket.

8. A vásárló indokolt utazási és szállítási költségeit a jótál
lásra kötelezett tartozik megtéríteni.

9. A kereskedő köteles a termék eladásakor a jótállási jegyet 
hitelesíteni, a gyártási számot egyeztetni és a vásárlónak 
átadni.

10. Nézzük meg, hogy a termék milyen módon van a gyár által 
lezárva a jótállási feltételek szerint (4.f.).

11. Csak eredeti gyári csomagolású, a vásárláskor kibontott 
és kipróbált terméket vásároljunk meg.

1993. november 20.
Fogyasztói Érdekvédelmi 

Ellenőrzési Társulás

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet 
december havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

December 6-án 8 órától december 8-án 8 óráig
Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62.
Telefon: 207

December 11-én 8 órától december 13-án 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

December 18-án 8 órától december 20-án 8 óráig
Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51.
Telefon: 62

December 25-én 8 órától december 27-én 8 óráig
Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

Dr. Németh Mihály körzeti állatorvos
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MAGYARNAK LENNI...
1993. október 7, csütörtök. Gyönyörű, koraőszi idő volt.
Ezen a napon indultunk Molnár Ferenc: A DOKTOR ÚR 

című darabjának külföldön való bemutatására. Ez a külföld 
nem külföld, ERDÉLY! Az az Erdély, amelyről annyit hal
lottunk, amely annyi szenvedés ellenére is megmutatta ne
künk, magyaroknak, hogy mi is az igazi magyarság.

Augusztus 22-i előadásunk után kaptuk a meghívást, ami
nek nagyon megörültünk, hisz tudtuk, sejtettük, ha ez az út 
összejön, óriási élményben lesz részünk, ez lesz a darab végső 
állomása, valamint azt is, hogy olyan embereknek, közönség
nek fogunk játszani, akiknek nem sűrűn tudunk. És elérkezett 
az a pillanat, amikor már csak pár perc volt csupán az indulá
sig. Elhoztuk Kartalról a díszleteket és a kosztümöket, mindez 
azért volt, mert két előadást tartottunk Erdély előtt a szomszéd 
faluban. Én sajnálatos okból később érkeztem, mert egy na
gyon szomorú eseményen kellett részt vennem.

Mikor megérkeztem a Művelődési Házba, már minden kész 
volt az indulásra. Végignéztem a társaimon, és mindenkiből 
sugárzott az a leírhatatlan öröm, amit ember csak akkor érez, 
hogyha óriási örömben van része, vagy ha szinte biztos abban, 
hogy nagyon hamar be fog köszönteni. Mi ezt éreztük. Leír- 
hatatlanul boldog voltam, hisz akkor indultam először kül
földre, és annyi örömben volt részem ez alatt a fél év alatt, 
hogy az szinte hihetetlen. Mindezt köszönhetem a társulatnak, 
Magyar Zoltánnak (a rendezőnek) és annak a rengeteg em
bernek, akiknek segítségével létrejött ez az út.

Minden készen állt az indulásra, már csak a búcsúzkodások 
voltak hátra a szülőktől, barátoktól. Elindultunk! S mivel nem 
tudtuk feszültségünket levezetni, csatakiáltásokat hangoztat
tunk el...

A buszon odafelé zenét hallgattunk, rengeteget beszélget
tünk, és ami a számomra a legfontosabb, egyfolytában vicce
lődtünk. 2 láda sörrel és 2 láda üdítővel indultunk, ami nagyon 
hamarel is fogyott. Szinte észre sem vettük, hogy mennyire halad 
az idő. Sajnos, nagyon keveset láttunk abból a gyönyörű tájból, 
amerre buszunk haladt, mert hamar besötétedett.

A buszon próbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet az ottani 
környezet, milyenek lehetnek az emberek, és hogyan fogad
nak majd minket. Hallottunk már az ottani vendégszeretetről, 
de őszintén szólva szerintem minden ember úgy van vele: 
“hiszem, ha látom”. Biztosak voltunk benne: nem fogunk 
csalódást okozni, és nem fogunk mi magunk sem csalódni. 
Ugyancsak készülődtünk az előadásra, mert tudtuk, ha eddig 
is mindent beleadva játszottuk a siker és az örömszerzés 
érdekében, akkor most még rá kell tenni egy lapáttal!

Odafelé hiába beszélgettünk mindenféle dologról, minden
kiről tükröződött az a látvány, hogy ezerszer átgondolja a 
szerepét, és legbelül már az előadáson való fellépésére gon- 
dol.Törtük a fejünket, mi az az új, mi az a plusz, amivel színe
sebbé, érdekesebbé tehetnénk a szerepünket, illetve az egész 
darabot, az előadást. A buszon elkísért minket a csoport vezető
sége, egy pár barát és néhány régi színjátszó, valamint Asztalos 
Tamás, az Aszódi Tükör szerkesztője, akinek szintén nagyon 
sokat köszönhetünk!

Odafelé a buszon az én legnagyobb élményem az volt, 
amikor az “ÖTÖK KÖRE” megalakult. Tagjai: Kovács Ká
roly, Odler Zsolt, Magyar Zoltán, Asztalos Tamás és jóma
gam: Tóth Attila. Bátran merem állítani, hogy a legtöbb 
“hülyeséget” a három nap alatt ez a csoport találta ki. Néha 
már mi is csodálkoztunk magunkon, hogy tudunk ennyi poént 
kipréselni magunkból. De mindezt már a hangulat tette, és az, 
hogy egyre jobban közeledtünk a határhoz, ami csak fokozta 
a feszültséget. Természetesen mint minden utazásnak, ennek 
is voltak rossz oldalai. Néha kisebb-nagyobb összetűzések tör

téntek, de ezek hozzátartoznak az eseményekhez. Csak meg 
szeretném említeni, hogy ennek a rossz oldalnak “köszönhe
tem”, hogy 4 hónap után újra visszaszoktam a cigarettára.

Mindez jelentéktelen eseménynek számít az odautazás él
ményeihez képest. Lassan elérkeztünk a határhoz. Mikor 
megláttam azt a hosszú sort (itt főleg a kamion- és a buszsorra 
gondolok), kicsit megrémültem. Ez a rémület az izgalmam 
miatt volt, hisz tudtam, pár méter választ el attól, amire szinte 
már több, mint egy hónapja vártam. Reméltem, minél hama
rabb átjutunk a határon, de arra nem is számítottam, hogy egy 
órán belül átérünk. Mindez az összeköttetéseknek köszönhető.

Átjutottunk!
Tudtuk, hogy már félig-meddig megérkeztünk. Sajnáltuk, 

hogy sötét van, mert így nem igazán tudtuk megcsodálni a táj 
szépségeit. A nagy köd, illetve a sötétség ellenére sofőrünk 
(Gyuri) óriási rutinjának köszönhetően így is nagyon gyorsan 
haladtunk tovább. Utazásunk során egy-két helyen meg kellett 
állnunk, hisz jólesett végtagjainkat kinyújtóztatni, valamint 
jólesett egy friss, forró kávé vagy üdítő, amit valamelyik falu 
vagy község presszójában (kocsmájában) fogyasztottunk el. De 
minél többet haladtunk a busszal, annál jobban érezhetővé vált 
a csapaton, hogy tudj a, most már tényleg közel vagyunk a célhoz!

Pár óra buszozás során végre megérkeztünk Nyárádszere- 
dára. Aszód testvérvárosába! Mindez a kora reggeli órákban 
történt. Nagyon kellemes meglepetésben volt részem, mikor 
megláttam ezt a települést, mert ez a látvány minden képze
letemet felülmúlta! Megérkezésünkkor fogadott minket az 
ottani gimnázium (líceum) igazgatója, valamint ahogy ké
sőbb megtudtuk, azok az emberek, akik szállásadóink lettek. 
Fölkisértek bennünket a polgármesteri hivatalba, ahol a pol
gármester úr és a helybeli tanárok köszöntöttek minket.

Ez a köszöntő sem volt ám mindennapi, márcsak azért sem, 
mert mindjárt a köszöntő előtt egy fél deci pálinkát kellett 
meginnunk, ami nem a leggyengébb és nem is a legízetlenebb 
pálinkák közé sorolható. A köszöntő közben megérkezett az 
összes szállásadó, majd elosztottak minket a családokhoz. 
Voltak akik ketten, de voltak akik egyedül (mint én is) laktak 
egy családnál. A bemutatkozások és ismerkedések után, leg
nagyobb csodálkozásunkra és ellenszegülésünk ellenére meg 
kellett innunk még egy fél deci pálinkát!

Mindezek után elindultunk a Művelődési Házba, ami már 
inkább színházra hasonlított, mint művelődési házra. Elkö
szöntem házigazdámtól, és megbeszéltem vele, hogy délelőtt 
11 órára jöjjön értem. Minderre azért volt szükség, mert úgy 
döntöttünk, előbb felállítjuk a díszletet, csak aztán megyünk 
vissza a családokhoz. Jó ötletnek tartottuk, hiszen este 7 
Órakor kezdődik az első előadás, míg aránylag frissek va
gyunk, addig állítsuk fel a díszletet, mert a családoknál sajnos 
már csak a pihenésre jut idő.
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Mikor beléptünk a “színházba”, szóhoz nem tudtunk jutni 
az ámulattól: a hatalmas színpad, a 400 férőhelyes nézőtér 
szép, és kényelmes székekkel lenyűgöző volt. Nem is hittük, 
hogy egy ekkora településnek ilyen nagy színháza legyen. Ez 
tükrözte, hogy az itteni emberek mennyire szeretik és mekko
ra igényük van a kultúrára. Elindultunk, hogy kiszedjük a 
buszból a díszleteket, kellékeket.

Ezek után kezdődött igazán a nehéz munka, fölállítani a 
falakat. Ez azért is nehéz volt, mert nagyon nagy volt a 
színpad, és valami más módszert kellett kitalálni az eddigi 
tapasztalatokhoz képest a falak merevítésére. Miközben dol
goztunk, zenét hallgattunk, és nagyon sokat viccelődtünk. Ha 
nehezen is, de sikerült felállítani a falakat. Ezután mindenki 
elkezdte próbálni azt a részt a darabból, amit úgy érzett, hogy 
jó lenne átismételni. Közben sorra megérkeztek a szállásadó 
házigazdák. Az enyém is, név szerint Máfhé Ignác. Elkö
szöntem a többiektől, és megbeszéltük, hogy délután 5 órakor 
találkozunk, mivel este 7 órakor lesz az előadás. A Művelő
dési Házból kifelé menet megkérdeztem egy ottani dolgozót, 
milyen érdeklődést mutatnak a darab iránt, és legnagyobb 
örömömre azt a választ kaptam, hogy a mai előadásra már 
minden jegy elkelt. Elmondta, hogy az első előadást fiatalok 
fogják megnézni, főként gimnazisták, de nagyon sok általá
nos iskolai tanuló is ott lesz.

(  N
A NYÍRFA BALLADÁJA...

Élő emlék, élő jelkép,
Hargitai leszármazék...
Nyárádszeredában fogant,
E hajdani kis városban.
Nyárád vize megöntözte,
S ekkorára növesztette,
Hogy önálló éltét járja,
Elindítjuk őt útjára.
Nyárádszereda községe 
Ajánlja fel örökségbe:
Aszód város fogadja el,
S a főterén ültesse be!
Gondozza, hogy felnőhessen,
Zöld-lombjai árnyat vessen!
Legyen nyírünk örök kapocs,
Jelképünkként szolgálatos!
Szolgálja a BARÁTSÁGOT,
Két testvéri Szépországot... 
Erdélyország-Magyarország 
Egyetértsen, míg a Világ!
Azt kívánja ez a fácska,
S Nyárád menti lakossága...

Nyárádszereda, 1993. akt. 9-én

. Zsombori Dénes ,

Megérkeztünk a szállásunkra, ami egy nagyon szép családi 
ház volt. Megmutatták a szobámat, egyből forró kávéval 
kínáltak, amit egy kiadós reggeli követett, közben nagyon 
sokat beszélgettünk roppant érdekes, de néha elég szomorú 
eseményekről. Beszélgetés közben végig süteménnyel kínál
tak (ami úgy gondolom, ott nem mindennapi), szeszesitallal, 
ezek után fölajánlották, ha akarok, vehetek egy forró fürdőt. 
Hogyne akartam volna! Nagyon örültem, hogy lefürödhet- 
tem, hiszen egész utazásunk során erre nem volt lehetőség. 
Mire kész voltam, már meg is volt ágyazva a szobámban, 
szinte előre sej tették, pihenni akarok, hogy fáradt vagyok. Egy 
kis beszélgetés után lefeküdtem aludni, hisz tényleg kimerítő 
volt az utazás, és csak pár óra volt hátra az előadásig.

Látszott ezeken az embereken, valóban nagyon örülnek, 
hogy itt vagyok, hogy itt vagyunk. Látszott rajtuk már ekkor, 
mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy úgy érez- 
zem magam náluk, mintha otthon lennék. Néha talán nélkü
lözniük kellett sok dolgot, de ezt soha nem merték elárulni. 
Ha ilyen dolgok merültek fel, mindig elterelték a szót, és egy 
kedves mosoly után már el is felejtettük ezt a témát.

Lefeküdtem hát, és érzésem szerint nagyon hamar el is 
aludtam.

Tóth Attila
(Folytatjuk)

Ültess fát, hogy tovább élhess, 
anyaföldbe gyökerezhess...

E fácskának története van. 1975. augusztus havában kéthetes expedí
cióra indultam tizennégy diákkal Udvarhely és Csík megyéket bebaran
golni. Szülőföldemen megtekintettük nagy írónk, Tamási Áron szülőhá
zát, meg a két csere alatt pihenő költőnk síremlékét. Utána a Szejke-für- 
dőt, aztán a Székely-föld leírójának, Orbán Balázsnak emlékporát őrző 
síremléket, az őrként álló székelykapu sorral. Ekét sírhantnál egy percnyi 
csenddel adóztunk szellemi óriásaink emlékének. Innen Székelyudvar
helyre mentünk, s megtekintettük iskolavárosunk híres, Református Beth
len Kollégiumát, a dombot uraló híres Római Katolikus Főgimnáziumot, 
Tamási tanodáját, meg a Várat s a benne székelő reálgimnáziumot, a híres 
szakiskolát, a híres Székely Nemzeti Múzeumot, amit Haáz Rezső Rudolf 
alapított..

Udvarhelyről a Homoród-fürdő úttörő-táborában sátoroztunk le, ahon
nan bejártuk Hargita hegyláncának nevezetességeit: a Kaolin-bányát, a 
Fortyogó Kénes-fürdőt... Megnéztük a Zsogodi Meleg-fürdőt, a Várat stb.

Átruccantunk a Király-fürdőre, majd a Vargyas-patak vadregényes 
szorosán át bejutottunk a Homoródalmási Orbán Balázs-barlangba, 
amelyről mondák maradtak fenn. Onnan visszafelé elértünk a Bágyi- 
Térbükkbe, szülőfalum Erdélyébe, amelynek nyíreséből kivettem négy 
kicsi nyírfácskát, amit földestől nylonzacskóba pakolva hazahoztunk. 
Itthon pedig elültettem őket, aztán nagyra nőttek, házon fölül értek, s 
nekem otthonról, azóta is suttogva mesélnek, lelkembe férkőznek...

Nos, az egyik idős nyírfa e kisdednek az édesanyja...

K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s
Ezúton szeretnénk megköszönni SZELES ELEK mk. alezredes úrnak, a Magyar Honvédség 301. Gáspár András 

mü.me.e. parancsnokának, az alakulat valamennyi tagjának, a 40. Galga VBE vezetőségének és katonáinak, fiunk:

R A D YK G YÖ R G Y
halálakor és temetésekor nyújtott emberséges segítségüket és felejthetetlen búcsúztatásukat.

Köszönjük mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt iskolatársaknak, 
akik együttérzésükkel enyhítették fájdalmunkat.

Radyk György
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fii VECSEY KAROLY HELYŐRSÉGI ES VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
decemberi programjai:

December 4.
10.00- 17.00: MIKULÁS BULI
10.00: Bábszínház

Hol vagy Mikulás, avagy 
Misinátá (már megint) Pipi?
Jön a Mikulás!
TÁNCHÁZ 
Gyerekműsor

December 6.
HONVED Nyugállományúak 
Egyesületének közgyűlése 

December 8.
SÁNDOR GYÖRGY 
humoralista önálló estje
Díjtalan belépők az intézményben igényelhetők!

December 9-10.
NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY 
jótékonysági ruhavására 

December 16.
10.00- 18.00: TÉLI CIPŐ és VEGYIÁRU VÁSÁR

December 17.
Az ASZÓDI TÜKÖR egyéni előfizetői részére 
ajándéksorsolás
Találkozás és baráti beszélgetés 
az újság készítőivel, 
felelős kiadójával

11.15
13.00
15.00:

16.00:

18.30:

9-18.00:

18.00:

December 18.
15.00-02.00: BLUES KARÁCSONY

Részletes program plakátokon kerül közlésre 
Belépődíj: 300,-Ft

December 30.
TINI SZILVESZTER
az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére 
A belépés díjtalan!
Műsor, tombola, táncjáték 

December 31.
B U É K 1994 
Vidám óév-búcsúztató 
Közreműködik: SIMLI SHOW 
Sas vári Annamária 
Belépődíj vacsorával: 1000 Ft 

Az intézmény
1993. december 24-én 12.00 órától december 27-én 8.00 óráig 

z á r v a  t a r t !

17.00:

20.00:

Kérésre 
az idén is
HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS!

1993. december 5-én és 6-án vehető 
igénybe szolgáltatásunk, melynek díja:

Aszódon 200,- Ft/család, Aszódon kívül: 300,- Ft/család 
Igények és a csomagok leadásának határideje: 

1993. december 3.

1994. évi indulással az alábbi tanfolyamokra várunk Jelentkezéseket:

n angol kezdő nyelvtanfolyam 
» német kezdő nyelvtanfolyam 
a számítógép alapkezelői és 

szövegszerkesztői tanfolyam

n

a

szakmunkás végzettséget 
nyújtó kisteljesítményű kazán
fűtő tanfolyam 
szabás-varrás tanfolyam

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
a Vécsey Károly Helyőrségi és Váro
si Művelődési Házban -  Aszód, Sza
badság tér 10. Telefon: Aszód 83.

Nagyon köszönöm a sok jó 
megfejtést. A sorsolás alapján a 
szerencse a következő gyerekek
nek kedvezett:

GYERMEKREJTVÉNY
4. Hol van a tehén füle?
1 a szarva mögött
2 a szarva alatt
3 a szarva előtt

I. Juhász Ákos Aszód, Hajnóczy u. 2.
II. Nagy Ágnes Aszód, Falujárók útja 5/23. 

Hl. Kiss Hajnalka I. sz. Általános Iskola 3. z

A gyermekrejtvény szponzorai:

HARAJKA JÁNOSNÉ Aszód, Dózsa Gy. u. 2. 
HÉVÍZCOOP BT Aszód 

PÁSZTOR ATTILA Aszód, Hunyadi u. 33.

NOVEMBERI REJTVÉNY

I. NÉZZETEK UTÁNA!
1. Mi a bambusz?
1 fa 2 cseije 3 fű
2. Ha Magyarországon a közlekedési lámpa néhány másod

percig sárgán világít, milyen színű lámpa gyullad ki azután?
1 piros 2 zöld 3 bármelyik kigyulladhat
3. Milyen írásjel kell az alábbi mondat végére? 
KÉRDEZD MEG, BECSUKTÁK-E MÁR AZ AJTÓT 
1 pont 2 felkiáltójel 3 kérdőjel

H. AZ ÁLLATÖV CSILLAGKÉPEI 
Bizonyára tudjátok, hogy ebbe a csoportba is 12 fogalom 

tartozik. Válasszátok ki az alábbi felsorolásból az igazi -  
horoszkóp szerinti -  csillagképeket!

Bak Nagy Medve
Bika Nyilas
Cet Oroszlán
Delfin Ökörpásztor
Halak Perseus
Hattyú Rák
Herkules Serleg
Holló Syrius
Ikrek Skorpió
Kis Kutya Szűz
Kos Vega
Mérleg Vízöntő

HL SOROLJATOK FEL LEGALÁBB 5 OLYAN NŐI 
NEVET, AMELY EGYBEN VIRÁGOT IS JELENT!

A megfejtéseket legkésőbb december 15-ig (!) juttassátok 
el a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házba, 
vagy adjátok oda az iskolában osztályfőnökötöknek! Csak a 
határidő előtt beérkezett megfejtéseket tudjuk a sorsolásnál 
figyelembe venni. Jó szórakozást!

Pardi Lászlóné
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TISZTELT OLVASÓIM! KEDVES SZÜLŐK!
Abból a meggondolásból ragadok tollat, hogy a legutóbbi 

tárgyaláson -  hónapokkal ezelőtt, amely az Evangélikus 
Egyház vezetői valamint Bagyin József polgármester úr, 
Tolmácsi Miklós úr és Frajna Miklós igazgató úr között 
zajlott - ,  a tárgyalások végső kimeneteleként, lehetőségként 
hangzott el egy evangélikus tagozatú osztály indítása. Még 
akkor, ott, és később az egyházközség 300 éves évfordulóján 
is fogadalmat tettem, hogy minden eszközt megragadok annak 
érdekében, hogy Aszód és a környék lakosságát, iskolásgár
dáját, valamint azok szüleit megnyerjem az ügynek. Persze 
azokat is szeretném elérni, akiknek jelent valamit az erkölcsi 
nevelés fontossága, jelent valamit Aszód múltjának ismerete 
és tisztelete, akiknek jelent valamit a tartás és nevelés, amit 
Jézus Krisztusra hagyatkozva és figyelve, tőle tanulva, az 
általa kapott erővel és szeretettel végezve -  hitünk szerint -  
eredményesebben lehet tenni, mint anélkül.

Ezzel a bevezetővel adom közzé azon levelek kivonatát, 
amit lelkészünk és egyszemélyben esperesünk bocsátott útjá
ra, felkeresve érdeklődő levelével a környék lelkészeit és 
iskolaigazgatóit:

“Kéijük, hogy a mellékelt jelentkezési lapok felhasználásá
val keresse meg azokat a tanulókat és szüleiket, akik szívesen 
járatnák evangélikus gimnáziumba Aszódon a gyermeküket.”

“Ez előzetes felmérés, melynek semmiféle elkötelezése nincs 
addig, amíg a tárgyalások folynak. Utána azonban ismét megkér
dezzük a jelentkezőket, fenntartják-e továbbra is elhatározásukat?’

Azt már csak én teszem mellé, hogy az, aki előzetesen leadta 
jelentkezését, több jogot formálhat bejutni a tagozatos osztály
ba, mint aki utóbb próbálkozik.

“Az egyházi iskola a felekezetre való tekintet nélkül -  tehát 
nemcsak evangélikus, hanem más vallású tanulót is -  vár, 
hiszen a nagymúltú aszódi evangélikus gimnázium így telje
sítette csaknem 3 évszázadon át hivatását ebben a régióban.”

A 12 éves gyermekeknek 6 osztályos gimnáziumi osztályt 
szeretnénk indítani, a 14 éveseknek pedig 4 osztályost. Hűha! 
Máris nem egy tagozatos osztályról van szó, hanem legalább 
kettőről. De talán megbocsátják nekünk, hogy amikor az 
igényeket méljük fel, akkor arról írjunk, hogy mit szeretnénk 
megvalósítani.

“A jelentkezési lapon feltüntetett érdeklődések között a 
német, angol, francia nyelv szerepel, de mellette más környék
beli élőnyelv is tanulható (igény esetén), valamint a tudomány 
nyelvei: latin, ógörög. A gyakorlati oktatás a számítástechni
kát kínálja a tanulóknak.”

A sportolás lehetősége adott a tornateremmel és az uszodá
val, hasonlóképpen a kollégium is. S akik semelyik felekezet 
hitoktatását sem kívánják igénybe venni, azoknak erkölcstan 
oktatás lesz helyette tantárgyként.

Sokan érdeklődtek a tanári gárda iránt is. Azt hiszem, ez

kifejezetten a tárgyalások kimenetelétől függ. Ha csak 1-2 
osztály indítására kapunk lehetőséget, akkor az első évet 
óraadó vendégtanárokkal szeretnénk megoldani, hiszen más
ként nem biztosítható az evangélikus tagozat evangélikus 
szellemű, tág látókörű, a Biblia tanításai alapján történő neve
lése, oktatása. Azonban ha a tárgyalások eredményeképpen 
(éppen a jelenlegi felmérés segítségével is) a sokat emlegetett 
törvény szellemében sikerül az iskolát egészében visszakap
nunk, akkor a már sokszor elhangzott, de soha tudomásul nem 
vett lépések következnek:

1. ) Az Evangélikus Egyház leszögezi, hogy nem akar egyet
lenegy tanárt sem elbocsátani, csak aki maga is menni akar.

2. ) A maradni akaró tanárokkal viszont személy szerint külön 
szerződést köt, amelyet a továbbiakban szigorúan számon is kér.

A szerződés a tervek szerint a következőket fogja tartalmazni:
a. ) A pedagógus vállalja, hogy szakmailag a maximumot 

nyújtja és önmagát továbbképző
b. ) A pedagógus vállalja, hogy emberi magatartásában is 

példamutató erkölcsi élete feddhetetlen, a diákokkal kialakí
tott kapcsolata szeretetteljes.

c. ) Az Evangélikus Egyházzal szemben lojális. (Tehát nem 
szítja a diákok és tanártársai, s a szülők érzelmeit sem az 
egyházi nevelés ellen.)

Azt hiszem, egyik sem teljesíthetetlen kérés, és eddig is 
tulajdonsága kellett, hogy legyen egy jó pedagógusnak. (Ki
véve a c.) pontot.) Csak nem volt szokás számonkémi. S vajon 
ki kérheti számon? Azt hiszem, az eddig is kitaposott út az, hogy 
az igazgatónak kell mindezeket számonkémi elsőként. De az 
iskola szabályzatát elkészíteni a tantestület közös feladata.

Tehát egy jó iskola egyik titka egy respektív személyiségű 
igazgató, aki “nem terem minden bokorban”. Példaként csak 
az utóbbi évben indult iskolák igazgatóit tudom felsorolni. A 
nyíregyházi gimnázium igazgatója a főiskola docensi állását 
hagyta ott, s a békéscsabai is hasonlóképpen, a szegedi főis
kolai tanári állását cserélte fel újdonsült hivatásával.

Most, itt, ezen a helyen minden szépet, jót leírhatok, ami 
vágyálom. Tudom, évek kellenek, amíg mindez úgy fog mű
ködni, ahogyan kell, de kell, hogy jelentsen valami jó  irányú 
változást az oktatás ilyen irányú megjelenése, s az a sok 
imádság, amely kiséri ezt a folyamatot.

Tehát, aki a cikk megjelenése után döntött úgy, hogy mégis 
megpróbálja az evangélikus gimnáziumba adni gyermekét, 
jelentkezési lapját az általános iskoláktól, a lelkészi hivatalból 
és tőlem is beszerezheti, hogy a tárgyalások újraindulása előtt 
még leadhassa jelentkezési lapját, akár a lelkészi hivatalban, 
akár nálam.

Köszönöm figyelmüket!
Fischlné Dr. Horváth Anna, 
az aszódi ev. köz. felügyelője

PIRINYÓKA TÉKA

Ismerőseim, kis barátaim előtt köztu
dott, hogy minden írni vágyó fiatalt jó 
szívvel bíztatok gondolatainak közlésé
re. De mindhiába a sok-sok bíztatás, 
bizony alig-alig ju t el hozzám bármiféle 
alkotás. így hát különösen megörültem 
annak, amit a legutóbbi Csengey-úti ál
talános iskolai látogatásom után kap
tam. S hogy a tudósító kislányának a 
műve is itt szerepel - higgyék el -, szá
momra is meglepetésként szolgált.

A kismadár búzaszeme
A kismadár búzaszeme elveszett. De 

hogyan, hát most meglátjuk:
A kismadár a csőrében tartogatta a sze

met. Egyszer aztán leejtette, de hiába ke
reste. Elment a varjúhoz, hogy megkér
dezze: Láttad-e? S mivel az nem látta, 
elrepült a sashoz. A sas azt mondta neki: 
Jó szemem van, látom Ott van a bokor 
alatt. Örvendezni kezdett erre a kismadár. 
Mivel háláljam meg? -  kérdezte. Énekelj 
nekem egy tavaszi dalt! Mire a végére ért, 
már a virágok is táncolni kezdtek.

Fecsioru Evelin (1. z)

A kiskutya csontja
Volt egyszer egy kiskutya. Talált egy 

hatalmas csontot. De nem sokáig örül
hetett neki, mert elvette tőle egy nagy
kutya. Elkezdett sími emiatt. Arra jött 
egy kiskutyalány, aki mindjárt megvi
gasztalta. Elszégyellte erre magát a 
nagykutya, s rögtön visszaadta a cson
tot. Ha nem hiszitek el, járjatok utána!

Kovács Judit 
1/z

— A ki -
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Novemberi riport

HUSZÁR LÁSZLÓNÉ ZSEMBEROVSZKI ERZSÉBET

Kérem, mutatkozzon be!
Huszár Lászlóné Zsemberovszki Er

zsébet vagyok. Aszódon születtem, 
nem is olyan régen, de elárulhatom: 
jövőre már ingyen utazhatok vonaton, 
autóbuszon.

Áldott emlékű szüleim régi, aszódi 
földműves családból származnak.

Édesapám az első világháborúban 
rokkant lett, de mint fiatal házas, enge
délyt kapott kocsma működtetésére. 
Először egy Deák Ferenc-utcai paraszt
házat szemeltek ki erre a célra, aztán a 
Kossuth Lajos utcába kerültek egy ro
mos állapotú házba. Miután rendbe
hozták, a boldog tulajdonos 10 évi bér
letet ajánlott fel cserébe nekik. Nem 
várt felszólítás miatt azonban két év 
múlva meg kellett venniük ezt a házat. 
Mivel készpénzük nem volt, súlyos 
összegű kölcsönt vettek fel.

Az akkori értelemben vett kocsma 
igen nagy hatással volt Aszód közéleti- 
ségére. Ugyanis a három utcai szoba 
egybenyitható volt, így hosszú éveken 
át ott tartották meg a község bálját. 
Ráadásul minden évben -  visszatérő 
vendégként -  hetekig vándorszínészek 
játszottak ott, ami nekem nagyon tet
szett. Délelőttönként a leeresztett füg
göny mögött én is játszottam, énekel
tem, táncoltam, mint a színészek. Az 
udvaron hatalmas kerthelyiség volt ki
sebb fülkékkel tarkítva. Szombaton
ként és vasárnap megszokott program
ként szerepelt a cigányzenés halászlé
főzés.

Hárman vannak testvérek. Önöknek 
hogy alakult a sorsuk?

Pali bátyám a gimnázium után elvé
gezte a pécsi jogi egyetemet, gondolva 
arra, hogy mint borkereskedő, majd 
nagy hasznát veszi tudományának. Jani 
bátyám szintén gimnáziumot végzett, 
de ő itthon maradt és szeszáru kereske
dő lett. Amikor szüleim bezárták a 
kocsmát, János bátyámmal közösen 
Dreher sörlerakatot nyitottunk. Azon
ban magam sem kerülhettem el a sorso
mat, hiszen amikor katonának mentek 
bátyáim, nekem kellett vezetnem éde
sapámmal együtt ezt az üzletet. Akko
riban egyetlen szórakozásom volt, ha 
esténként leülhettem kedvenc zongo
rám mellé és gyakorolhattam.

Életem vágya ugyanis az volt, hogy 
zenei pályán tanulhassak tovább... 
Azonban -  mint minden más álmot -  
ezt is elsodorta a háború vihara, és az 
azt követő nehéz évek.

Majdnem elfeledtem megemlíteni, 
hogy iskoláimat az aszódi evangélikus 
polgáriban végeztem el. Ugyanitt sze
reztem gazdasági szakképesítést is. 
Máig is hálásan gondolok vissza taná
rainkra, akik igazán sokoldalú képzés
ben részesítettek. Tanultunk mi ott: 
gép- és gyorsírást, német nyelvet, sza
bást-varrást, porcelánfestést, és termé
szetesen általános gazdasági ismerete
ket. Érthető ugye, hogy ezek után sok 
szép emléket őrzök tanárnőimről és is
kolatársaimról. Az összetartozás szel
leme olyan erős volt bennünk, hogy a 
háború után még két évig összefogtunk 
szinte mindenben. Úgy alakult, hogy az 
evangélikusoknál főleg lányok, míg a 
katolikusoknál fiúk voltak többségben. 
Lelkészünk felesége és a katolikusok 
részéről egy idős bácsi foglalkozott ve
lünk. E példamutató együttműködés 
eredményeként színielőadásokat ren
deztünk. Hatalmas sikereket könyvel
hettünk el a “Gyurkovics lányok”-kal, 
a “Nagymamá”-val, az “Agglegények 
főzőiskolájá”-val, és sok más, kisebb 
jelenettel. Mi több, még vendégszerep
lésekre is futotta erőnkből.

Ennek az ideálisnak mondható kap
csolatnak azonban hamarosan véget 
vetett a már ismert politikai fordulat. 
Behívattak az akkori tanácsházára. A 
tanács- és pártvezetőség felszólított -  
tudván, hogy szerettek a fiatalok -: ki
emelésem érdekében tagadjam meg a 
családomat! Ezen az eljáráson én rette
netesen felháborodtam és azt mond
tam: Utolsó gazember az a gyermek, 
aki saját önző érdekében megtagadja a 
családját, pláne, ha azok nem is bűnö
sek ! Ezután feldúltan kirohantam a szo
bából, és teljes erővel bevágtam ma
gam után az ajtót.

Ez a cselekedetem végérvényesen 
megpecsételte további sorsunkat. Ki
hívtam magunk ellen a hatóságok 
bosszúját, magatartását. Tanácsolták, 
hogy menjünk el Aszódról. Válaszul 
azt mondtam: az menjen el, aki bűnös, 
mert mi nem bántottunk senkit sem. 
Aztán jöttek még az igazoltatások. A 
régi tanácsháza bejáratánál kétoldalt 
fekete tábla volt, amire Faliújság címen 
írtak. Az egyik oldalon -  főleg velem 
kapcsolatban -  komiszabbnál komi- 
szabb rágalmazásokat írtak, míg a má
sik oldalon azoknak a sorait olvashat
ták, akik védtek engem, s a családomat. 
Egyébként ugyanilyen tartalmú táblát 
olvashattak a laktanyában is az aszódi

ak. Talán ezeknek is köszönhető, hogy 
nem mertek elvinni, lecsukni bennün
ket... Cudar idő volt! Akkor 22 éves 
lány voltam, s gyakran előfordult, hogy 
még egy-két rokon is átment az utca 
túloldalára, csakhogy ne találkozzék 
velem, velünk. Akkor nem, de most és 
itt szeretnék köszönetét mondani mind
azoknak, akik a nehéz időben mellénk 
mertek állni, s megvédtek bennünket a 
hatóság túlkapásai ellen. A megpróbál
tatásoknak azonban még nem volt vé
ge. Következtek az államosítások. 
Amikor Pali bátyám vagyonát államo
sították, édesanyánk furcsán megválto
zott. Pár óra alatt a nagy megrázkódta
tástól teljesen megőszült.

Az én államosításom is különös volt. 
Édesapámtól átvettem a sörkereske
dést, mert így akartam őt megvédeni a 
zaklatásoktól. Már hónapokkal előbb 
beadtam a kérelmet, hogy a sörgyár 
edényeit összeszedhessem. Az ese
ményre Pestről, a helyi pártszervezet
től, valamint az elöljáróságról érkeztek 
küldöttek. Felmutattam az igazolást. 
Erre a pesti küldött azt mondta, itt nem 
államosíthatnak. A helybéliek azonban 
ragaszkodtak ehhez. A kiküldött visz- 
szautazott Pestre, de egy hét múlva 
mégiscsak államosítottak. Emiatt min
den vagyonomkét szobabútorra apadt, 
amit még a háború előtt vettem Mivel 
öngyilkossággal fenyegetőztem, nem 
vitték el. De nem kaptam meg az egy 
évi sörgyári béremet sem. Ekkor már 
házasok voltunk Huszár László rendőr
hadnaggyal, aki itt Aszódon teljesített 
szolgálatot. Rossz szemmel nézték ket
tőnk kapcsolatát. Figyelmeztették: ha 
nem szünteti meg velem kapcsolatát, 
elbocsátják, sőt még elhelyezkedni sem 
engedik sehová. Sajnos, minden úgy 
történt a későbbiekben, ahogy meg
ígérték. Közben két gyermekünk szüle
tett. Még 2—3 évesek voltak, amikor a 
sok megpróbáltatás következtében le
bénultam Egy év után úgy-ahogy járó
képes lettem, de még sokáig én sem 
tudtam elhelyezkedni.

Kényszerűségből papagáj-tenyész
tésbe fogtam, de papírszalvétákat is 
festettem. Végtére elmentem a helyi 
pártszervezetbe, ahol egy olyan józan 
gondolkodású személy pártfogásába 
kerültem, aki mellém állva munkát 
szerzett nekem. így lettem a szövetke
zetnél mozgóárus. De ezekben az évek
ben is éreztük az aszódiak megbecsülé
sét és szeretetét. Aztán sorra került a
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házak államosítása is. Szüleimnek 6 
hold földjük, s az a házuk volt, amiben 
ma is lakom, a Kossuth utca 12-ben. Az 
ötszobás házzal kulákok, osztály
idegenek lettünk hirtelen.

Némi utánjárással a túrái termelőszö
vetkezet egyik üzletében dolgozhattam, 
de egy súlyos műtétem után leszázalé
koltak. Sajnos, szüleim időközben meg
haltak.

Mára gyermekeim és öt unokám te
szik értelmessé és széppé életemet. Há
rom éve az Idősek Napköziotthonába 
járok, ahol igen jól érzem magam. Mi 
nyugdíjasok egy nagy családot alko
tunk. Sok figyelmet és szeretet nyújta
nak nekünk a gondozóink.

A Nyugdíjas Klubban a fiatalokkal

összefogva már több előadást is rendez
tünk. Ezek közül méltán nagy sikert 
értünk el a Szent István-napi, illetve a 
szüreti bemutatónkkal. Számomra kü
lön élmény volt az unokáimmal együtt 
szerepelni.

Ma már megnyugodott, sok életta
pasztalattal gazdagodott valakinek ér
zem magam, aki tud örülni minden apró 
jónak és szépnek. Megtanultam ismét 
jókedvűnek lenni, jókat nevetni. Hiszen 
ez nem kerül pénzbe, és főleg nincs 
korhoz kötve. Reggelenként sokat tor
názom, persze koromnak megfelelően. 
Kispárna nagyságú huzatba apró kavi
csokat varrtam, és azokat taposom. Ki
mondottan jót tesz a lábfejemnek, hi
szen három éve már nem zsibbad.

Nagyon szeretek verseket olvasni. 
Némelyiket megtanulom, s szavalom 
is. Az egyik vers első két sora különö
sen hozzám nőtt. így hangzik:

“A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!"

Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
Jólesik havonként tudomást szerez

ni városunk eseményeiről, hivatalos 
ügyeiről, a kereskedőkről, s nem utolsó 
sorban a kulturális újdonságokról.

További jó  munkát kívánok és sok 
sikert, szeretett újságom valamennyi 
munkatársának!

Kovács István

/ \

V É N Á M Vitéz Monostori Arzén:
Bátorságos levegővétel a paródiához című kötetéből

N E M  V E N  Á M közlünk válogatást.

Néhány latinos háromsoros Az internacionalistáknak Drága volt a peischli 
Elfogyott a gerschli

Zsíros lett a citera Párizs, London, Róma, Siránkozott Gerzsi
Lekapta a Lacit Éra Elhagyott a Dóra
Et cetera Hévíz, Pocsaly, Réde Kalandra fel!

Odavagyok érte Falafel
Cum laude Gurjev, Kiev, Moszkva Mire fel?
Summa cum laude ki vagyok hát fosztva
Niki Lauda

Sok erre a pikáró.
Entellektüeleknek

Opel Astra Ne beszélj a pikáró’l Kibernetika, szemantika,
Sic itur ad Astra Mert lelöklek a bikáró’l Problematika, informatika,
Asztra mindenit Ha nem hallottál Ivánró’l Érti-e vajon Lukács Katika? 

Paradigmatikus normálisok
Sto éta? Éta sto. Paranoiás nominálisok,

Az idegen nyelveket kedvelőknek
A talaj lagymatag

Mit beszélsz te itten?

Tavaly nyáron Soisson-ban A hely neve: Apostag Az érdeklődőknek
Egér volt a croisson-ban Tagosítás
-ben, -bán Ott állt a lány pongyolában,

Rózsabimbó Vagy fogalmazzak pongyolábban?
A német kérdezi: Warum? Mellbimbó
Nincs a pocakomban már a mm Bimbó, a tehén Látjátok feleim szemetekkel, 

Hogy dobják a szemetet el?
Kürtöskalács El is ment a kedvem.

A legjobb német böllér Mézeskalács
Elszaladt Heinrich Böll-ért Kalácska Ottó Mit nekem új barázda,

S frissen szántott hantok,
Vi árdö kingek Homlokeresz Ha fölnőttök és elrohantok.
Gondolták a vikingek Csatomaeresz

Ereszt a kerékpárom Ha a poénok nem ülnek,
Egyes szám alany eset: A nézők hamar lehűlnek
Zsan Dárk Pályán vörös a salak
Többes szám birtokos eset: Létrán szárad a lakk A fogyókúrázás próbája:
Zsandárok Lakmározok az evés

Remélem, ismételten jót húztunk a humor kulacsából! Ne féljenek, még találkozunk!
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NEMCSAK A HÁZAK ARCULATA ÚJ
K e re s k e d ő k  b a r á t i  k ö z ö s s é g e

Jót, s jól. így összegezhettem azok
nak a kereskedőknek a gondolatait, 
akik a Kossuth Lajos utcában, a posta 
épületével szembeni üzleteikben teszik 
a dolgukat. Azonban ez a pozitív meg
állapítás sem igaz anélkül, hogy külön 
ne térnék ki a városunk egységes építési 
arculatának szellemében átalakított két 
kereskedóház utcai külcsínjére. Magam 
igazán példaértékűnek látom a szépség 
és hasznosság újbóli megfogalmazását, 
mint azt már előzőleg is tapasztalhattuk 
a könyvesbolt és a vele szomszédos 
elektronikai szaküzlet vonatkozásában 
is.

Azonban a tulajdonosok között alap
vető különbség van. Mert az utóbb em
lített üzletek bérleti joga városunké, 
míg az előbbiek saját tulajdont takar
nak. S, ugye, ebben a felállásban már 
teljesen más megvilágítást kapnak azok 
a házak, amelyeknek a tulajdonosai 
nem csekély többletpénz-ráfordítással 
terveztették, illetve alakíttatták át saját 
házaik főutcai homlokzatát. Külön sze
rencsének tartom azt is, hogy a nagy 
renoválás miatt egy üzletet sem kellett 
megszüntetni, vagy átköltöztetni más
hová.

+

így aztán igazán vadonatúj kirakat
tal, de a régi, megszokott helyén várhat
ták Borkesz Tibor üzletvezető és Szőke 
Mónika eladó “ÁRU-KER” üzletükben 
a vásárlóközönséget.

-  Megvallom őszintén, először nem 
örültem, hogy jóval kisebb lett az üzle
tünk kirakata, mint az régebben volt! -  
kezdte a beszélgetésünket az ifjú üzlet
vezető. -  De mivel bevezetett, jó  üzlet 
a miénk, hamar megszoktuk mi is és a 
vásárlóközönségünk is ezt az új módit. 
Hangsúlyozni kívánom: csak a kiraka
tunk mérete változott meg, s nem az 
üzlet választéka. Immár egy esztendeje 
“viszem” ezt az üzletet. Az árukészle
tünk a már bevált rövidárukból, bőr
díszműből, valamint gyermekruházati 
cikkekből áll. Mindezek mellett külön
böző fonalakat, rövidárut, zoknikat, in
geket, alsóneműket, gyermekcipőket, 
csizmákat, papucsokat árusítunk. Tö
kéletesen tisztában vagyunk a vásárló
erő pillanatnyi mértékével, ezért a kö
zépréteg vásárlási igényeit próbáljuk 
meg kielégíteni. Azonban a luxusigé
nyű vásárlók is találhatnak szép dolgo
kat nálunk. A közelgő karácsonyra való 
tekintettel bőségesebb áruválasztékkal 
készülődünk- Mi is tartogatunk megle

petést a vásárlóközönségünk részére, 
de igazán elárulni, hogy mi is ez, csak 
a csúcsforgalom előtt fogjuk.

+

A “MÓNI FOTÓ” figyelemfelhívó, 
színes táblája már messziről szinte 
vonzza magához a tekintetet. Az üzlet
be belépve fiatalos, mosolygó, de főleg 
beszédes üzletasszony fogadott, aki 
készséggel válaszolt igazán kíváncsi 
kérdéseimre. Megtudtam, hogy immár 
ötödik éve végzi színvonalas szolgálta
tásait itt Aszódon. Helykiválasztása tu
datos volt. Nem várt szerencse révén 
vehette meg végül is azt a házat, ahol 
három barátjával együtt nyithatott üzle
tet. ő  nemcsak szolgáltatásnak, hanem 
hivatásnak is tekinti a fotózást. Éppen 
ezért is járnak hozzá vissza szívesen 
azok, akik a fénykép készítésétől kissé 
gátlásossá válnak.

-E z t feltétlenül fel lehet oldani. Sok 
mosolygással és bátorítással -  tudom 
meg. -  S ezt a módszert nemcsak a 
gyermekeknél kell alkalmazni, hanem 
sok esetben a felnőtteknél is.

Beszélgetésünk közben eszembe jutott 
Varga bácsi, aki az egyetlen, s egyfajta 
fekete-fehér film segítségével próbálta 
hűen megörökíteni becses személyünket 
az utókornak. Mára már belátom, hiába 
is volt minden erőlködése, a csapniva
lóan rossz alapanyag ellen ő sem tudott 
mit tenni. S mára már mit tett a fejlődés! 
Kuriózumszámba megy, hogy az emlí
tett üzletben egyáltalán lehet kapni 
ilyen filmet is a tucatnyi márkás és mé
retű színes filmek és diák mellett. A 
divat múlandó, de úgy látszik, örök di
vat létezik a fényképészetben, hiszen 
nem csökken a gyerekekről készített 
színes felvételek száma.

Szóba kerül a videózás is.
-  Meggyőződésem, hogy az állókép 

varázsa változatlan, s ezt nem fogja so
hasem helyettesíteni a mozgókép. Ezt 
látszik megerősíteni az is, hogy egyre 
gyakrabban kell készítenem különböző 
igazolványképeket. Amióta színesben 
is elfogadják a hatóságok ezt a változa
tot, körülbelül fele-fele arányban fény
képezek így, hiszen olyan csekély kö
zöttük az árkülönbség. A fénykép ki
dolgozásának a minőségi színvonalát 
manapság a polaroid biztosítja.
Én négyoptikás géppel dolgozom így 
a kép azonnali, és minőségileg kifogás
talan kidolgozású. Ám, aki az amatőr 
felvételeket kedveli, de a minőségi ki
dolgozást igényli, annak is rendelkezé

sére állok, hiszen érvényes szerződé
sem van a Fővárosi Főfotó Vállalattal.

S ha már a szerződésekről volt szó, 
megtudtam, hogy a tizennégyféle fény
képezőgép, a különböző méretű fotóal
bumok, látcsövek, táskák és játékok, 
valamint a videokazetták mögött az 
igényességre törekvő német Porst cég 
áll. Ám, akinek a felsorolt választék is 
kevésnek bizonyulna, az a cég kataló
gusából is választhat kedvére valót ma
gának.

-Jó l látjuk a fékemmel a kereslet és 
kínálat törvényének az alakulását váro
sunkban is. Éppen ezért léptünk tovább, 
hiszen vele társaságot alakítottunk. A 
féljem hűtőgépek javítására, szerelésé
re szakosodott. Bármilyen készülék ja 
vítását elvállalja úgy, hogy szükség 
esetén házhoz megy. Közületekhez és a 
lakossághoz egyaránt.

+

A fotószaküzlet melletti ADIDAS 
boltról óhatatlanul azok a tumultuózus 
jelenetek jutottak eszembe, ami az első, 
előbb említett cég budapesti üzletének 
a megnyitásakor történt. Hiába maga
sabbak a minőség szabta árak, úgy lát
szik, egy adott rétegnek csak ez kell. 
Természetesen rosszul gondolkodna az 
a cég, amelyik csak kis vásárlói réteg
ben gondolkodik. Ezért is találhatunk 
mi átlagvásárlók olcsóbb, de ugyanak
kor mégis minőségi áruféléket az emlí
tett kereskedelmi egységben. De hozzá 
is teszem rögtön: nem tülekedve, ha
nem megkülönböztetett kiszolgálással, 
kényelmesen vásárolva. Ez az üzlet 
1993. júliusától működik Aszódon. Az 
üzlet dolgozói -Blaubachemé B. Kata
lin, Blaubacher László valamint Blau- 
bacher Zsuzsanna -  azon fáradoznak, 
hogy márkás, kiváló minőségű termé
kekkel lepjék meg az igényes vásárló- 
közönséget. Mint az üzletvezetőtől 
megtudtam, fő profiljuk a sportruházat, 
a sportcipők, valamint a sportdivat. 
Ezenkívül azonban még megtalálhatók 
különböző sportszerek főképp a labda
rúgással kapcsolatban, de nem kell tá
vozniuk azoknak sem üres kézzel, akik 
a kézilabdát illetve a teniszt kedvelik.

Az érdekességek sorában megtudtam 
azt is, hogy ez az üzlet látja el a Magyar 
Gyeplabda Szövetséget felszerelések
kel, ütőkkel, labdákkal. Azonban a kör
nyékbeli sportegyesületek sem marad
tak ki a sorból. Ézek azonban kedvez
ményekkel kaphatják meg a különböző 
sportfelszereléseket. Az üzletben min-



T Ü K Ö R 13

denki találhat magának megfelelő vá
lasztékot. Nem túlzás: három éves kor
tól a nyugdíjas korig bezárólag, termé
szetesen ki-ki a maga pénztárcájának 
megfelelően.

Aszódon tehát ők az Adidas kizáró
lagos forgalmazója, de képviseli magát 
Amerika legjobb sportcipő-gyártója, a 
Patrich Ewing cég is. S hogy csaknem 
teljes legyen a nemzetközi kavalkád, a 
francia színeket a Patrich cég képviseli. 
Ugyanakkor a Puma, Reebok, Nike, 
Budmil, O ’Neil, Strixner sportáruféle
ségek is felsorakoznak mögéjük.

Jó hír a téli sportok kedvelőinek: 
márkás svájci és dán síruhák, overallok,

dzsekik bőséges választékával várják 
őket. Ám igazi karácsonyi meglepetés
sel is szolgálnak. Akik 6000 forint fe
lett vásárolnak, ajándékot kapnak 
majd.

+

A kereskedőház harmadik üzletré
szében mindenféle festéket, tapétát, ap
ró-cseprő kelléket, szerszámot árusít 
Farkas Imre családi vállalkozása, ők  
ráadásul még megtoldották azzal is, 
hogy megrendelésre elvégzik -  többek 
között -  a festés-mázolást, sőt a burko
ló munkákat is. Szerencsére nem kell

messzire menniük a megrendelőiknek, 
hiszen kevés fáradsággal ott, helyben 
elintézhető minden. Egyébként igen 
megelégedetten nyilatkoztak mindhár
man az üzlethelyiség kialakításáról, s 
arról, hogy a baráti közösség és akarat 
révén igen kedvező helyen folytathat
ják üzleti tevékenységüket. Külön is 
kihangsúlyozták: mindenféleképpen 
elébe mennek a vásárlók és a jövőbeni 
megrendelők érdekeinek, hiszen a na
gyobb megrendeléseket házhoz szállít
ják. Akinek szüksége van építőipari 
szakmai tanácsokra, felvilágosítást 
nyújtanak.

Kovács István Csaba

■  SEGÍTŐ KEZEK
Fejezetek a demokrácia tankönyvéből

KEDVES OLVASÓ!

Legutóbb a tandíjról esett szó, ame
lyet sajnos gyakran megfizetünk, vagy 
megfizettetnek velünk.

Most ismét valami hasonló követke
zik, valami hasonló, de egészen más.

Hasonló, mert ezt is tanulni kell, és 
miben más, azt talán tömören így foglal
hatnám össze: Törődj másokkal, mert 
másoknak egyszer veled is törődni kell!

Bizonyára Ön is volt már nehéz hely
zetben. Ha volt, jól jött egy segítő kéz, 
vagy legalább pár emberi szó. Ha ez 
nem volt, Ön is megérzett valamit a 
kiszolgáltatott ember magányából?

Eszébe jutottak-e béna, vak, egyszó
val rokkant embertársai? Bizony nem. 
Pedig az ő jósorsuk nem különb az Ön 
néhány -  lidércnyomásos -  pillanatánál.

Ha túljutott a nehézségein, gyorsan el 
is felejti az egészet -  és ez így van jól -  
de ők holnap is bénák, vakok, rokkantak 
maradnak.

A toleranciáról!
Egy társadalom igazi arca abban mu

tatkozik meg, ahogyan az öregekkel, 
betegekkel, rokkantakkal és a kisebbsé
gekkel bánik. Ez kisebb mértékben 
pénzkérdés, nagyobb mértékben szán
dék, társadalmi akarat kérdése.

A legfontosabb alapelv -  és ezt nem 
győzöm hangoztatni!: Nincsenek feles
leges emberek! Minden ember fontos! 
Az egyén akaratán és a társadalmi kö
rülményeken -  azaz a társadalom aka
ratán -  múlik, hogy az ember mennyit 
tud hasznosítani a magával hozott (szü
letett) képességeiből?

Persze akadnak ma is még “ordas 
eszmék”, amely szerint a probléma el
intézhető egy injekciós tűvel. Igen! 
Amíg másról van szó. De ha éppen Ön

II. rész

kerülne sorra? A “meg nem gondolt 
gondolat” azokban a fejekben születik 
általában, akik silány életükhöz silány 
eszméket kölcsönöznek.

Rossz gazdasági helyzetben könnyű 
a bajokért egy csoportra rámutatni -  
íme ők az okai mindennek! Fontos az 
írók, politikusok felelősségét hangsú
lyozni, és persze nem árt, ha maguk a 
polgárok is végiggondolják, hogy hová 
is vezethet az az út, amelyre egy-egy 
magáról megfeledkezett polgártársunk 
csábítgat bennünket.

Most Adj Esélyt!
Az első részben már említettem, hogy 

a demokrácia többek között esélyegyen
lőséget is jelent. Ahhoz ugyanis, hogy 
valóban állampolgárok legyünk és ne 
alattvalók, éreznünk kell, hogy szükség 
van ránk. Munkánkkal, véleményünk
kel, szavazatunkkal részei vagyunk a 
közösségnek. Többek között ezért is 
fontos, hogy a rokkantak és az idősek is 
dolgozhassanak, aki akar.

Egy polgár a munkája által válik ön
tudatossá. Ettől az érzéstől ma a rokkant 
és idős emberek túlnyomó része meg 
van fosztva. Szinte hallom az ellenve
téseket, hogy kapnak elég szép nyugdí
jat, segélyt, járadékot.

Ez nem egészen van így -  mármint a 
“szép összeg” -  de nem is itt van a 
lényeg. Egyrészt a kapott támogatás va
lóban alacsony, márészt kiszolgálta
tottnak, feleslegesnek érzi az ember 
magát, ha tudja, hogy nem a munkája 
után kapja a támogatást.

Ismét szinte hallom az ellenvetése
ket, miszerint ma sok egészséges ember 
is munkanélküli. Mit akarok hát a rok
kantakkal? Nem mást, csupán esélye
gyenlőséget, mert többnyire nem ők te
hetnek a jelenlegi testi állapotukról.

F ogl alkoz ta tás-poli tika!
A társadalomnak kell megteremteni 

azokat a lehetőségeket, hogy minden 
ember képességei szerint dolgozhasson 
és érvényesüljön.

Nagyon nagy felelősség hárul a helyi 
közösségekre e tekintetben is. Sokkal 
könnyebb ülni a babérokon és a csodát 
várni, és ha nem jön, akkor sopánkodni, 
mint cselekedni.

Sajnos ismét egy negatív példa kö
vetkezik, és persze sajnos megint 
Aszódról.

1987-től működött itt egy szociális 
foglalkoztató. Ezt az Önkormányzat 
1991-ben megszüntette. Az indok a 
gazdaságtalan működés volt. De az 
okok elemzését megspórolták, vagy el
hallgatták.

Miközen az Önkormányzat kinyilvá
nította teljes érdektelenségét a rokkan
tak iránt, néhányan -  mint mozgáskor
látozottak -  nyugatról vámmentesen 
személygépkocsit hoztak be.

Nem áll módomban kétségbe vonni 
az orvosi szakvéleményeket. Én csupán 
a tisztesség nevében kérdezem, hogyan 
lehet igénybe venni a kedvezményeket, 
mint rokkant, és megszüntetni egy rok
kantakat fogalkoztató üzemet?

Az ilyen esetek megelőzése Önre is 
tartozik, Hölgyem és Uram, mert “ma 
nekem, holnap neked!”

A civil társadalom azért, hogy a nyu
galma zavartalan legyen, éberen kell 
őrködjön az érdekek maradéktalan ér
vényesülésén!

Egy hónapra megint pihenni teszem 
a nagykönyvet.

Demokratikus' társadalomról lehe
tetlen addig beszélni, amíg Önt vagy 
engem kihagynak belőle.

Dr. Rácz Zoltán
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VILÁGKIÁLLÍTÁS A  GALGA MENTÉN
“...Hajt az idő, gyorsan-rendes útján eljár -  
ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár: 
változik a világ: gyengül, ami erős, 
és erős lesz, ami gyenge volt azelőtt."

Arany János Toldi estéjéből idéztek a szervezők, amikor 
Galgahévízre, a Világkiállítás a Galga mentén c. rendezvény
re invitálták az érdeklődőket. A rossz idő ellenére vagy százan 
jelentek meg a Kodály Zoltán Művelődési Házban, 1993. 
november 21-én, délután 3 órakor.

Benedek Krisztina népdalénekes és Hajdú Bernadett 
verselő hangulatos bevezető műsora után Dr. Basa Antal 
polgármester köszöntötte az előadókat, a megjelent szakér
tőket és minden kedves vendéget, külön kiemelve Aszód 
város, Túra, Vácszentlászló és Ácsa községek polgármestereit. 
Ezt követően az előadóknak adta át a szót.

Dr. Asztalos István múzeumigazgató, megyei tanácsnok 
emlékeztette a hallgatókat, hogy két éve már volt egy Galga 
menti EXPO kezdeményezés, amelynek -  sajnos -  nem lett 
folytatása. Kiemelte, hogy a Galga mente több síkon is érde
kelt a világkiállításban: a táj szépsége, a gazdag néprajzi 
emlékek (falumúzeumok) és az élő folklór (népi együttesek, 
asszonykórusok stb.), az itt élők szorgalmas munkájának 
eredménye a friss zöldség, továbbá a fejlődő infrastruktúrájú 
falvak korszerű házai, mint “szállodák” jöhetnek számításba. 
A várható 12-15 millió látogató 2/3-a szerényebb anyagiak
kal rendelkező, a szomszédos országokból érkező vendég 
lesz, akiknek 6 hónapon át lehet lakást felkínálni. Külön 
kihangsúlyozta, hogy a Galga menti települések testvérváro
sain keresztül lehet vendégeket hozni a Galga vidékre.

Fegyvemeki Sándor, Pest megye világkiállítási biztosa a 
megyei projekteket emelte ki előadásában. Ezek: az EXPO- 
falvak létesítése, amelyeket utána lakásoknak adhatnak el; a 
bio-termelés kiteijesztése, amely a mezőgazdaság megújítá
sát jelenti és a térképprogram, vagyis 199(Tra a megye minden 
községében egységes térképet adnak ki. A megye segíteni akar 
a településeknek, ezért korszerű információs bázist épít ki.

Dr. Máray Géza, a GATE adjunktusa azt emelte ki, hogy 
az EXPO Galga mente számára a korszerű környezetgazdál
kodásra nyit teret. A jövőben csak a kiváló, környezetbarát 
módon előállított mezőgazdasági termékeknek lesz piaca.

Az új tanévben iskolai szervezésben már háromszor 
eljutottunk Budapestre.

Először október 7-én Nagy Erzsiké néni vezetésével a 
Nemzeti Múzeumba, a Nobel-díjasok kiállítására mentünk, ami 
nagyon érdekes volt, sokat jegyzeteltünk, mert totót is kellett 
ezzel kapcsolatban kitölteni. Meg is nyertük! így többen 
bejutottunk az iskolai jutalom-kirándulásra. Ezen a 
kiránduláson még részt vettek a tavaly kitűnő eredményt elértek 
és kitüntetettek, valamint egyéb versenyek győztesei.

November 3-án ismét Budapestre vitt minket Igazgató néni. 
Sok szép újat láttunk: Pál-völgyi cseppkőbarlang, Planetárium. 
Mind sok-sok új élmény!

Harmadszor november 6-án utaztunk ismét Budapestre 
Rácz Marika nénivel. A Szépművészeti Múzeumot, majd a Kis 
herceg c. színházi előadást tekintettük meg, mikulási 
ajándékként.

Tervezzük a kővetkező Budapestre való kirándulást: Hősök 
tere, és egy cirkuszi előadást szeretnénk megtekinteni.

Élményekben igen gazdagon indult többünk számára ez az év.
Köszönjük nevelőinknek!

A 4. b osztály 
Rákóczi utcai iskola

Németh Ferenc, a világkiállítási programiroda képviselője 
a szervezés fontosságára hívta fel a figyelmet. A Galga mente 
önálló, helyi kezdeményezésekkel, ám a központi rendezvé
nyek kiegészítő programjaiban is részt vehet.

Bank Lajosné a Bau Date információs iroda szolgálatait 
ajánlotta fel. Köles Sándor, a Falufejlesztési Társaság képvi
selője az EXPO-ban a magyar falvak belső életének a meg
újulására hívta fel a figyelmet.

Takács Gábor, a Pest Megyei Közművelődési Információs 
Központ vezetője a taejoni világkiállítás tapasztalata alapján 
a Budapestet körülvevő területek fontosságára hívta fel a 
figyelmet, mind szállás, mind pedig program tekintetében. 
Nemoda István az Országos Foglalkoztatási Alapítvány kép
viseletében a tervek, pályázatok elkészítését segítő pénzala
pokra hívta fel a figyelmet.

Fél órás pihenő és a meghívóban felsorolt szponzorok 
támogatta kitűnő vendéglátás után, számos hozzászólással 
élénk vita alakult ki. Tóth István túrái polgármester a Galga 
menti települések összefogását emelte ki. Kovács Sándor 
vácszentlászlói polgármester kijelentette: a Galga vidéknek, 
annak minden településének részt kell venni az EXPO-ban, 
mert ez az itt élők érdeke. Tóth Imre, a Pest Megyei Népmű
vészeti Szövetsége elnöke az együttesek szereplésének a fon
tosságát emelte ki. Bobál István hévízgyörki lakos javasolta, 
hogy minden faluban, a polgármesteri hivatalokban legyen jól 
tájékozott EXPO-felelős.

Felmerült az a kérdés is, hogy milyen pénztámogatást 
kapnak az önkormányzatok. Németh Ferenc úgy válaszolt, 
hogy lehet ugyan kisebb pályázati összegeket elnyerni, ám a 
tőke, az a helyben lévő és mobizálható erő, adottság. Ugyan
akkor a világkiállításra készülés minden önkormányzat falu
fejlesztő programja lehet, alkalom az európai, a fejlett álla
mokhoz való felzárkózásra.

Abban minden résztvevő megállapodott, hogy ezt a kezde
ményezést folytatni kell. A jövőben már célszerű lenne a 
konkrét kérdésekre megoldást találni. A szervezők ezer meg
hívót küldtek ki. Eljöttek százan, talán legközelebb még 
többen megjelennek, hisz a világkiállítás jó megrendezése 
nem csupán Budapest érdeke, hanem egész Magyarország
nak.

A.I.

Az “I rodalom a természetben” című vetélkedőn 2. helyezést 
értünk el. Jutalomból egy egész napos kirándulást nyertünk a 
Kiskunsági Nemzeti Parkba és Kiskőrösre, Petőfi szülőházába.

Útközben gyönyörködhettünk a szép tájban.
Legelőször a Bugaci csárdában, a színes tollazatú pávákat 

néztük meg. Volt ott még galambdúc is, és egy kisebb erdő.
Ezt követően a Park Múzeumba igyekeztünk. Mielőbb 

bementünk volna, az istállókat és a futtatókat csodálhattuk 
meg. Gyönyörűek voltak az állatok. Még kiscsikót is láttunk!

Később besétáltunk a Park Múzeumba. Sok érdekes régi 
szerszám és ruha kápráztatta el a nézőközönséget.

A különleges szerszámok megtekintése után Dóra néni 
összehívta a gyereksereget, és Üsd a harmadikat játékot 
játszottunk.

Kiskőrösön Petőfi szülőháza volt a kővetkező úticélunk. 
Számomra az volt a legnagyszerűbb, hogy ugyanabban a 
szobában és abban a házban voltam, ahol Petőfi is élt egyszer.

A Petőfi Múzeum után indultunk is haza, mert már későre járt.
Ez a nap igen élménydús és felejthetetlen volt számomra.

Visy Dea
Aszódi I. sz. Alt. Iskola, 5. z

Isk ola i k irándulások
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FALUSZELI M Ű S Z A K I  K IS A R U H A Z
Ik la d , S z a b a d sá g  u. 2.

K O R S Z E R Ű  A M E R IK A I ÉS M A G Y A R  
gázkészülékek, kazánok, boylerek, tűzhe lyek  stb. 

csövek, szerelvények, b ilincsek , csavarok  

H Á Z T A R T Á S I K É S Z Ü L É K E K  
hűtőgépek 
fagyasztók 
m osógépek 

m ikrohu llám ú sü tők
KÁRPÓTLÁSI JEGGYEL IS LEHET FIZETNI!

A m egvásáro lt árukat házhoz szá llítjuk ! 
SZAKTANÁCSADÁS

Nyitva tartás:
Hétfő -  Péntek 8.00 -  17.00 óra 

S zom bat 8.00 -  12.00 óra

AZ IDŐSEK KLUBJA KÖSZÖNETÉT MOND: 

DAUK GÉZÁNAK
egész évben végzett lelkes, önzetlen segítségéért, 

KIRÁLYNÉ SZABÓ KAROLÁNAK 
“Élet fája” c. előadásáért,

BANGÓ ISTVÁNNÉNAK (virágbolt) 
cserepes virágok adományozásáért.

A Városi Nyugdíjas Klub 
köszönetét fejezi ki 

FODOR MIKLÓSNAK 
az Idősek Világnapja rendezvényen 

nyújtott segítségéért!

Köszönetny ilvánítás

Ezúton m ondunk őszinte köszönetét 

m indazoknak, k ik fiunk,

JÓZAN LÁSZLÓ

temetésén részt vettek 

és osztoztak fájdalm unkban.

A gyászdó család

Megkezdtük hidegkonyhai készítményeink 
árusítását is.

A KÍNÁLATBÓL:
•*’ francia saláta 
«• svédgomba

ketchupos virsli 
fif joghurtos virsli 
«*" burgonyasaláta

majonézes kukorica

Hidegtálakra rendelést 
felveszünk!

VÁRJUK
KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT!
Aszódon,

a Falu járók útja 7. sz. 
alatt,

hétköznap 12-18, 
szombat-vasárnap 

10-18 óra között 
Szerda: szünnap

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!

Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy használt, de még 
használható ruhaneműjét (gyermekruha és játék is lehet) 
felajánlani szíveskedjék a rászorulók megsegítésére.

Akciónkkal szeretnénk, ha az üres karácsonyfák alá is ke
rülne ajándék az Önök segítségével.

Adományaikat várjuk a következő' címeken:
Idősek Klubja (Aszód, Petőfi u. 6/a„ Aszód, Falujárók ú 5.)

Szeretettel várjuk a rászorulókat december 13-tól -7 .30  
-1 5  óra között -  a Gondozási Központban.

Helye: Idősek Klubja, Aszód, Petőfi u. 6/a.
Gondozási Központ
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A Kossuth Lajos úti új üzletsoron 
nagyon sok szeretettel várja mindhárom üzlet a kedves vásárlóit 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNVA MINDENKINEK! 
Temlékeinkkel mi is örömet szeretnénk Önnek szerezni!!!

PORST S Ü  MÓNI FOTÓ PORST
Karácsonyi ajándékakció

december 1— 22 között.

1000 Ft feletti vásárlásnál "ZSÁKBAMACSKA" ajándékot választhat,
1500 Ft feletti vásárlásnál nyereményjegyet adunk, 

mely 1993. december 23-án 15.00 órakor kerül kisorsolásra.
FŐDÍJ: CONCORD MOTOROS FÉNYKÉPEZŐGÉP 5000,— Ft értékben 

II-III. díj: ajándékcsomag 1000,— Ft értékben.
ÖTLETEK A KARÁCSONYFA ALÁ:

automata fényképezőgépek O fotótáskák O fotóalbumok O walkmanek O videojátékok 
audio-video kazetták O látcsövek O számológépek O képkeretek O színes filmek

FESTÉK 515 TAPÉTA &§5 ILLATSZER
Boltunkban nagy választékban kaphatók:

» karácsonyi képeslapok, szalvéták 
» díszmasnik, karácsonyi csomagolópapírok 
» bőráruk — pénztárca, levéltárca stb.
» arckrémek, desodorok 
» parfümök 
» hab- és tusfürdők 
» és még sok apró ajándékcikk

DÍSZCSOMAGOLÁS!

2 5 0 0  F t f e l e t t i  v á sá r lá s  e s e t é n  a já n d é k o t  ad u n k !

ADIDAS SPORTBOLT
Szíves figyelmükbe ajánljuk termékeinket!

A Adidas, Puma, Nika, Patrich Ewing - Reebock CIPŐK 
❖  Adidas pulóverek, nadrágok, termo pulóverek, szabadidőruhák

a  Adidas illatszerek
A más sport- és divatáru — gyermekek és felnőttek részére 

❖  dán és svájci síruhák nagy választékban 
❖  síkesztyűk, sapkák, sálak, táskák, hátizsákok (Adidas, Budmil márkákban)

KARÁCSONYI MEGLEPETÉSÜNK:
6000 Ft feletti vásárlás esetén ajándékot kapnak vásárlóink!
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