
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA 2 0 -  Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ HETÉBEN

2. Jeles napok
3. Utazás ’94

Aszódon történt -  januárban 
Felolvasóestek a Városi Könyvtárban

4. Önkormányzati hírek
5. DIGITEL-2001 Rt. tájékoztatója
6. Dr. Asztalos István megyei tanácsnok 

beszámolója
7. Tervek és célok 1994-ben -  Beszélgetés 

Bagyin József polgármesterrel
8. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

tájékoztatója, pályázatai
9. Tájékoztató a köztisztasági díjak emeléséről 

Pályázati felhívás: falugazdász kerestetik
10. Ma nekem, holnap neked -  a véradókról
11. Vasárnapi karosszék 

Vénám nem vén ám...
12. Hulladékgyűjtés 

Nem történt törvénysértés
13. Megállapodás: Aszód Város Önkormányzata 

és a Magyarországi Evangélikus Egylet között 
A város fenyőfája

14. Fejezetek a demokrácia történetéből
15. “Paliasz aszódi lándzsája’! -  Az Aszódi 

Városszépítő Egyesület rovata
16. Remények és kívánságok 1994-re

18-19. Petőfi-nap a Petőfi Gimnáziumban
20. VKHV Művelődési Ház februári programjai
21. Fiatalságunk pillanatképei 

Bálint-nap
22. G yermekrej tvény

24-27. Kereskedők, vállalkozók Aszódon
28. Postai díjszabás ’94
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daiak augusztus 20-án jönnek Aszódra. Beszélgetés 
a  Polgárm ester úrral (7. oldal)
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ASZÓDI

Jeles napok
1. Újév, az évkezdés ünnepe a Gergely-naptár szerint.
6. Vízkereszt ünnepe: a víz- és házszentelés ideje. A megszentelt ház ajtajára felúják a három napkeleti király: Gáspár, 

Menyhért, Boldizsár nevét. A Vízkereszt utáni hétfőt a régi kalendáriumok regölő hétfőnek nevezték.
22. Vince napja. Vince a szőlősgazdák védőszentje.
25. Pál napja: E napon vált a bibliai Saulus Paulussá a damaszkuszi úton.

JANUÁR -  Boldogasszony hava
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TÜKÖR

UTAZÁS ’94
Egy fantasztikus játék indul az Aszódi Tükörben. A játék 

12 hónapon keresztül tart. Minden megjelenő számban de
cemberig 2-3, a világ legkülönbözőbb és legcsodálatosabb 
pontjain készült fényképet mutatunk be Önöknek. Egy képhez 
két kérdés tartozik. Minden helyes válasz 1 pontot jelent, így 
év végére, aj átékban részt vevő és hibátlan megoldást beküldő 
olvasóink 50 pontot érnek majd el.

A hibátlan megfejtők értékes jutalmat és 1 éves előfizetést, 
a 2. és 3. helyezettek -  nyilvánvalóan többen is lehetnek -  
értékes jutalmakat vehetnek át az Aszódi Tükör decemberben 
tartandó évzáró beszélgetéssel egybekötött sorsolásán.

A megfejtéseket a következő címre küldjék:
Aszódi Tükör -  Utazás ’94
2170 Aszód, Szabadság tér 10., VKHV Művelődési Ház. 
Személyesen is leadhatják Pardi Lászlóné igazgatóhelyet

tesnél.
A megfejtések leadási határideje: minden hónap 18-a,

mely egyben az újság lapzártája is.
A helyes megfejtéseket mindig a következő lapban olvas

hatják.
Jó szórakozást kívánok!

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak, 
akik az Idősek Klubjában megrendezésre került kará
csonyi ünnepséget adományaikkal illetve részvételükkel 
támogatták:
-  Általános Iskola zenei tagozat tanulóinak és tanárá

nak, Tarr Gábornak,
-  a Zeneiskola fúvós tanulóinak és tanárának, Koch 

Ottónak,
-  a gimnázium versmondó diákjainak,
-  Varga Mária, Bangó Istvánná, Geri Mihályné 

virágboltosoknak.
-  Külön köszönet illeti az Aszódi Postahivatal dolgo

zóit a Gondozási Központ által kibocsátott szóróla
pok lelkiismeretes kézbesítéséért.

Gondozási Központ
_______________________________________7

Aszódon történt -  
januárban

1658. január 17. Aszód földesura, Szelényi János és Bag 
földesura, Eszterházy Miklós birtokperben álltak. A vitatott 
határrész tisztázása érdekében határjárást tartottak, amelyen 
több szomszéd falu jobbágya mellett részt vett a mácsai, a 
vérségi bíró, továbbá Aszódszentkeresztről Raxani (Raksá- 
nyi) János prédikátor, Ádám pap és a bagi fráter is.

1682. január 2. Megtartották az első tárgyalást a gyilkos 
végvári katonák perében. Szántó Gergelyt és Dávid Istvánt 
azzzal vádolták, hogy egy prédálás alkalmával Aszódon meg
ölték a falu népének védelmére kelt Krisan Gyurkát.

1723. január 6-án született az aszódi Podmaniczky-család 
fiatalabb ágának a megalapítója, I. Sándor, akit fivérével 
együtt 1782-ben II. József császár bárói rangra emelt.

1740. január 10-én, 52 éves korában meghalt Podmaniczky
I. János, a család aszódi ágának a megalapítója.

1773. január 21-én kötött Aszódon házasságot Petrovics 
Tamás és Kamhall (Salkovics) Zsuzsanna, Petőfi Sándor atyai 
nagyszülei.

1834. január (160 éve!). Korén István megkezdte működé
sét az aszódi “schola latináéban.

1836. január 23. Petőfi első ismert prózai írásának a kelet
kezése: levele Sárkány Jánoshoz.

1901. januárban hunyt el Aszódon Mocskonyi Józsefné 
született Cancrínyi Emília, Petőfi Sándor aszódi diákköri sze
relme.

1911. január 29-i számában az Aszódi Hírlap hírül adta, 
hogy a községben új képviselő-testület alakult. A bíró Walla 
Ákos kéményseprőmester lett, aki ezt követően 21 évig töltöt
te be -  közmegelégedéssel -  tisztségét.

1911 januáijában tartotta fennállásának 50. évfordulóját az 
aszódi betegápoló és szegénysegélyező egylet.

1911 januárjában az Aszódi Hírlap hasábjain -  többek 
között -  az alábbiak hirdettek:

Dénes Jenő vas-, fűszer- és gyarmatáru-nagykereskedő
Diamant Márton vas- és fűszerkereskedő
Gottesmann Géza órás
Hermann József áruháza
Kochlács Lajos, az Első Aszód és Vidéke Temetkezési 

Vállalat
1926. január 27. Alakuló ülést tartott az Aszódi Járási 

Ipartestület.

FELOLVASÓESTEK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Örkény Egypercesei február 15-én

Az Aszódi Kamaraszínpad néhány tagja különböző magyar és külföldi szerzőktől felolvasóesteket rendez ebben a tanévben.
Az első est február 15-én, a Városi Könyvtár belső helyiségében, Tóth Andrea, Kádár András és Barabás Tamás 

részvételével Örkény: Egyperces novellák címmel kerül megrendezésre. A felolvasóest két részből építkezik. A szerző rövid 
életrajzi bemutatását követi a művek előadása. A műsor egyórásra tervezett.

Júniusig 3 előadóestet tartanak majd a Kamaraszínpad tagjai, melyeket videokamerával rögzíteni szándékoznak, és a könyvtár 
polcain mint kölcsönkazettákat kívánják elhelyezni. Á bemutatandó szerzők kiválasztásánál fontos szempontként szerepel, hogy 
illeszkedjék az iskolai tananyaghoz, így segítve a helyi és környékbeli iskolák oktató-nevelő munkáját. A kölcsönkazettákat 
március 1-től vehetik igénybe az érdeklődők.

Kölcsönözhetővé szeretnék tenni azt a videoanyagot is a Kamaraszínpad tagjai, melyet az elmúlt néhány évben rögzítettek 
az előadásaikról.

Újabb információkat a Tükör hasábjain és a Városi Könyvtár plakátjain olvashatnak.

-s -s
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képvi

selőtestülete 1993. december 14-én és 
15-én tartotta ülését, melyen az alábbi 
napirendi pontok kerültek megtárgya
lásra.

1993. december 14.
1. Rendelettervezet a lakások és he

lyiségek bérletére, valamint az elidege
nítésükre vonatkozó helyi szabályok
ról.

A Képviselőtestület a rendeletet elfo
gadta, s jogérvényesnek mondta ki.

2. A Petőfi Sándor Gimnázium Evan
gélikus Egyház által történő vissza
igényléséről tájékoztató.

A Képviselőtestület a tájékoztatót el
fogadta.

1993. december 15.
1. Köztisztasági tevékenység veszte

ségeinek megszüntetése.
Aszód Város Képviselőtestülete a te

lepülés lakossági szemétszállítás díjá
nak 20%-os emelését 1994. január 1-től 
szükségesnek mondta ki. A háztartási 
szemétszállítási díj érinti a magántulaj
donú és az önkormányzati bér- és szol
gálati lakásokat. A Képviselőtestület az 
aszódi kommunális szemételhelyezési 
díj 15%-os emelését 1994. január 1-től 
szükségesnek mondta ki.

2. Volt költségvetési üzem készle
teinek értékesítése.

A Képviselőtestület a készletértéke
sítésről készült beszámolót tudomásul 
vette.

3. Aszód Város Önkormányzat Kép
viselőtestületének 1994.1. félévi mun
kaprogramja.

A Képviselőtestület a munkaprogra
mot elfogadta.

4. Ingatlanforgalmi értékek megálla
pítása.

A Képviselőtestület az ingatlanok 
forgalmi értékét elfogadta azzal, hogy 
a telkek műszakilag oszthatatlanok, 
oszthatatlan közös tulajdonba kerül
nek, és a telekárak kimutathatók a laká
sok forgalmi értékénél.

5. Aszód, Falujárók útja 5/22., 5/23. 
garázsok forgalmi értékbecslése.

A Képviselőtestület az értékbecslést 
nem fogadta el. Felkéri az ingat- 
lanbecslő szervezetet, hogy kiegészítő 
szakvéleményét adja meg.

6. Surányi Jánosné Aszód, Falujárók 
útja 5/23. sz. alatti lakos kérelme.

A Képviselőtestület Surányi Jánosné 
lakására vonatkozó értékcsökkentő ké
relmét elutasítja, mivel a lakás forgalmi 
értékmegállapításánál a hiányosságo
kat, hibákat értékcsökkentő tényező
ként már figyelembe vette.

7. Kamatmentes szociálpolitikai köl
csönök odaítélése.

A Képviselőtestület az alábbi kérel
mezőket jelölte ki kamatmentes köl
csönre:
Családi ház építéséhez
Boross Attila és neje
Aszód, Benedek u. 28. 100.000,- Ft
Családi ház felújításához
Kelemák Pál és neje
Aszód, Tükör u. 8. 50.000,- Ft
Urbán László
Aszód, Siklaki hegy 14. 50.000,- Ft

8. Koczmann Mihály Iklad, Szabad
ság út 1. sz. alatti lakos és Karácsondi 
Mihály Gödöllő, Palotakert 2. sz. alatti 
lakos területvásárlási kérelme.

A Képviselőtestület a területvásárlá
si kérelmekhez hozzájárult.

9. Pályázat kiírása a Városi Könyvtár 
vezetői állásának betöltésére.

A Képviselőtestület a pályázat szö
vegét elfogadta.

10. Képviselők delegálása az Iskola
székbe.

A Képviselőtestület a delegálással 
kapcsolatban javasolja a Művelődési 
Bizottsággal történő előzetes egyezte
tést.

11. Rácz József Aszód, Berek u. 4. 
sz. alatti lakos kérelme.

A Képviselőtestület a kérelmező ré
szére az aszódi megrendelők felé hoz
zájárul az ÁFA nélküli szennyvíz-le
eresztési díj elszámolásához.

12. Gamesz és Gondozási Központ 
vezetőjének átsorolása.

A Képviselőtestület a két intézmény- 
vezetőt -  iskolai végzettséget figye
lembe véve -  vezető beosztásúnak mi
nősíti. Vezetői pótlékukat 200%-ban 
határozza meg 1993. augusztus 1-től.

13. Danis Miklós Aszód, Rákóczi u. 
14/A sz. alatti lakos bejelentése dr. Jó
lesz József ellen.

A Képviselőtestület Danis Miklós 
bejelentését további intézkedések vé
gett átadja az AMEDIK Orvos
szövetkezet vezetőjének.

14. 1993. évi pénzügyi átcsoportosí
tások.

A Képviselőtestület a 25/1993. 
(XII. 15.) ÖR rendeletét jóváhagyja, s 
jogérvényesnek mondja ki.

15. A Petőfi Sándor Gimnázium pót- 
finanszírozási kérelme.

A Képviselőtestület a gimnázium 1 
millió Ft-os pótfinanszírozási kérelmét 
fedezet hiányában nem támogatja.

Laukó Józsefné

/  '  \

Tisztelt A szódi Polgárok!

Köszönetét szeretnék mondani mindazoknak, akik felhí
vásunkra jelentkeztek ruhaadományaikkal.

Mai rohanó világunkban öröm volt tapasztalni, hogy 
milyen sokan megmozdultak a rászorulók érdekében.

Adományaikkal körülbelül száz család idős és fiatal 
tagját tudtuk megörvendeztetni. Külön tolmácsolom az ő 
köszönetüket is.

Folyamatossá szeretnénk tenni a segítségnyújtásnak ezt 
a formáját, ezért továbbra is váijuk adományaikat (felnőtt- 
és gyermekruha, játék, használt bútor).

Ezúton is felhívom azok figyelmét, akik betegségük 
vagy nehéz szociális helyzetük miatt segítségre szorulnak, 
forduljanak bizalommal a Gondozási Központhoz.

Ruhaakciónkkal továbbra is várjuk a rászorulókat
kedden és csütörtökön 13-16 óráig.

Varga Jánosné, 
a Gondozási Központ vezetője

—  \

FELHÍVÁS
Távközlési részvénytársaság felvételre keres:

-  felső- és középfokú végzettségű szakembereket (háló
zatépítési, valamint digitális rendszerű kapcsolás- és átvi
teltechnikai berendezések üzemeltetésére) fóti és gödöllői 
munkahelyre

-  fóti munkahelyre számviteli és pénzügyi felső- és 
középfokú végzettségű munkatársakat

vezetői és alkalmazotti munkakörbe.
Angol nyelvtudás előny.

Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: 1994. január 17-től munkanapokon 10 órá

tól 14 óráig a 06-(27) 358-293 vagy 06-(27) 358-081 
telefonon.

Jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk!

DIGITEL-2001 
Önkormányzati Telekommunikációs és 

Informatikai Részvénytársaság 
^  2153 Fót, Vörösmarty tér ly



TÜKÖR 5

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 
Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állat
orvosi ügyelet február havi beosztása az alábbiak szerint

Február 5-én 8 órától február 7-én 8 óráig
Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Telefon: 207

Február 12-én 8 órától február 14-én 8 óráig
Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

Február 19-én 8 órától február 21-én 8 óráig
Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51.
Telefon: 62

Február 26-án 8 órától február 28-án 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Telefon: 413

Dr. Németh Mihál) 
körzeti állatorvos

TISZTELT LEENDŐ ELŐFIZETŐINK!
Engedjék meg, hogy jelen lakossági 

körlevelünkkel tájékoztassuk Önöket 
telekommunikációs hálózatunk meg
valósításának aktuális kérdéseiről.

1. Amint azt a legutóbbi -  1993. de
cember 20-i -  tájékoztatónkban jelez
tük, ez év január 3-án lezárult a megha
tározott primer körzetekre szóló kon
cessziós pályázatok beadásának idő
szaka. A DIGITEL-2001 Rt. mind a 
27-es, mind a 28-as primer körzetre be
adta pályázatát, amelyeket az Értékelő 
Bizottság érvényesnek fogadott el.

A pályázatok értékelése során a fő 
hangsúly a következő három szempont 
teljesítésére esik:

a) a megvalósítás pénzügyi háttere,
b) a megvalósítás és üzemeltetés mű

szaki-technikai háttere,
c) a lehető legrövidebb időn belüli 

megvalósítás.
a) Az önkormányzati és lakossági 

hozzájárulásokon kívül -  a közöttünk 
fennálló érvényes szerződés értelmé
ben -  a TAL-GILTEK izraeli konzor
cium vállalta a projekt teljes finanszíro
zását, amibe bevont több bankot és 
pénzintézetet, többek között a Világ
bank egyik fiókját, az IFC-t is. Ez utób
bi nemcsak hitelnyújtásra, hanem a tár
saság tőkéjéből való részesedésre is ko
moly szándékát fejezte ki. Az így kiala
kult pénzügyi háttér nemcsak fedezi a 
projektet, hanem annak gyors ütemű 
megvalósítását is lehetővé teszi.

b) A megvalósítás és üzemeltetés 
műszaki-technikai hátterét a világ 
egyik legdinamikusabban fejlődő, a 
legmodernebb technológiát alkalmazó 
telekommunikációs társasága, Izrael ál
lam nemzeti távbeszélőhálózat-építője 
és -szolgáltatásnyújtója, a BEZEQ biz
tosítja.Tekintettel arra, hogy a MA
TÁV több primer körzetben is a BE- 
ZEQ-kel együtt, közösen nyújtott be 
pályázatot, nyilván megalapozott az el
képzelésünk, hogy a BEZEQ vezetésé
vel olyan hálózatot sikerül kialakíta
nunk és később üzemeltetnünk, amely

kielégíti nemcsak a hazai, hanem a vi
lág vezető távközlési társaságai által 
szabott igényeket is. Ezen túlmenően a 
BEZEQ vállalta a magyar szakemberek 
kiképzését, elméleti és gyakorlati to
vábbképzését is, ezzel is biztosítva a 
projekt magas szintű megvalósításához 
szükséges szakember-hátteret.

c) Az Önöket talán leginkább érdeklő 
értékelési szempont -  a hozzánk eljut
tatott kérdéseik is ezt erősítik meg -  a 
megvalósítás ütemezése. Pályázatunk
ban kötelezettséget vállaltunk arra, 
hogy a nyertességünk esetén, a koncesz- 
sziós szerződés megkötése után 3 hó
nappal átvesszük a jelenleg működte
tett hálózatokat, és ezzel párhuzamosan 
megkezdjük az általunk újonnan épített 
rendszerek beüzemeltetését is.

Ehhez alapul szolgál a SIEMENS- 
szel kötött szerződésünk, amely szerint 
a világ egyik legnagyobb távközlési- 
rendszer-szállítója és -létesítője a feb
ruár-márciusi szállításokat követően, 
az év közepe táján felszereli és üzembe 
állítja a megrendelt 40 telefonközpon
tot. Miután az ezekhez szükséges épü
letek túlnyomó többsége már megépült, 
és a többi is az első negyedévben elké
szül, nem lehet kétséges, hogy az ígért 
ütemezést tartani tudjuk.

2. A 28-as primer körzetben, rajtunk 
kívül a BÖRZSÖNY-COM nyújtott be 
érvényes pályázatot, így a verseny e két 
társaság között áll fenn. Miután a fen
tebb leírtakon túlmenően mind a helyi 
önkormányzatok, mind pedig Önök, te
hát a lakosság teljes egészében minket 
támogat garanciákkal és szándéknyi
latkozatokkal éppúgy, mint készpénz- 
befizetésekkel, ezeket a feltételeket ne
héz, sőt lehetetlen felülmúlni.

A 27-es primer körzetben némileg 
bonyolultabb a helyzet, hiszen itt, a már 
említett BÖRZSÖNY -COM-on kívül a 
MATÁV is versenytársunk, de hason
lóan, mint a másik primer körzetben, itt 
is meglehetősen jók az esélyeink a biz
tos nyeréshez.

Mindezek magabiztos kijelentésnek 
tűnhetnek, de ha figyelembe veszik, 
hogy az eddigi befektetéseink, terveink 
és elkészült kivitelezésünk nagysága, 
valamint a megkötött kivitelezési és be
szállítói szerződésállomány mennyisége 
a primer körzetek egészét tekintve meg
lehetősen magas, akkor megalapozottnak 
fogják majd tartani magabiztosságunkat.

3. Ahhoz, hogy a várt sikert elérhes
sük, természetesen le kell folytatni az 
előírt eljárást. E szerint: a pályázatok 
értékelését 1994. február végéig befe
jezik, és az Értékelő Bizottság javasla
ta alapján, a közlekedési, hírközlési 
és vízügyi miniszter az eredményhir
detést követően, március hónapban 
koncessziós szerződést köt a pályáza
tok nyerteseivel.

Ezután nyílik lehetőség a lakosság és 
közületek számára, hogy -  az új díjsza
bási szabályzat alapján -  jelezhessék 
csatlakozási szándékukat telekommu
nikációs hálózatunkhoz.

4. Mi úgy ítéljük meg, hogy az eddig 
általunk elvégzett igen kemény munka 
eredményeképpen, a közlekedési, hír
közlési és vízügyi miniszter számunkra 
pozitív döntést hoz, ami azonban csak 
a jogi megerősítése eddigi ténykedé
sünknek, hiszen a DIGITEL-2Ö01 Rt. 
a pályázat meghirdetése előtt és az alatt 
már folytatott kivitelezési tevékenysé
get és utána gyorsított ütemben -  immár 
akadálytalanul -  folytatni fogja telekom
munikációs hálózatának megvalósítását.

Sajnos, vannak olyanok is, akik nem 
bízván bennünk, tamáskodva követik 
nyomon az eseményeket, és hangot ad
nak “rossz előérzetüknek”, de higgyék 
el, egy ilyen hatalmas beruházást meg
valósítani csak töretlenül erős hittel, a 
siker elérésének megingathatatlan 
szándékával lehet.

Ehhez kérjük az Önök további szíves 
támogatását!

DIGITEL-2001 Rt.
Igazgatósága



6 ASZÓDI

KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓ
Természetes kötelességemnek tar

tom, hogy Aszód nyilvánossága előtt 
évente rendszeresen beszámoljak a Pest 
Megye Önkormányzatában betöltött 
tisztségemről, munkámról. Azéntermé- 
szetes, mert a törvény nem írja elő, hogy 
a megyei képviselők külön-külön tartsa
nak tájékoztató beszámolót, hanem csak 
a megyei közmeghallgatásról rendelke
zik. Mindazonáltal én a demokrácia 
alapkövetelményének tartom, hogy a 
megyei munkámról folyamatosan tájé
koztassam mindazokat, akik a területi 
önkormányzatba delegáltak. Ezt teszem 
akkor, amikor Aszód város képviselő- 
testületének felkérésére rendszeresen, 
évi egy alkalommal az elmúlt esztendő 
munkáj át ismertetem és teszem Ikladon és 
Domonyban, ha erre alkalmanként meg
kérnek. Mindezeken túl Aszód város, Ik- 
lad és Domony polgármestereit folyama
tosan tájékoztatom a megyei közgyűlés -  
a Galga vidéket is érintő -  munkájáról.

Ennyi bevezető után néhány statiszti
kai adattal kezdem: az 1993. évben egy 
ízben kórházi műtét miatt három hétig, 
egy másik betegség miatt négy hétig 
betegállományban voltam. Az év folya
mán a 14 közgyűlés közül három a 25 
bizottsági ülésből szintén három alka
lommal voltam távol, a fenti okok miatt. 
Mint a Közművelődési és Oktatási Bi
zottság (KÖB) elnöke (megyei tanács
nok), a második betegségem idején 
másfél hónapig kénytelen voltam a ve
zetést a helyettesemnek átadni.

Bizottsági tevékenység
Az általam vezetett bizottság fő fel

adatának tekintette (és tekinti), hogy a 
megye alá tartozó közművelődési intéz
mények (múzeumok, levéltárak, könyv
tár stb.), továbbá az oktatási intézmé
nyek (középiskolák, szakmunkáskép
zők, nevelőotthonok) a meglévő gazda
sági gondok-bajok és a társadalmi átala
kulás nehézségei mellett is talpon ma
radhassanak. A vezetők váltásakor olya
noknak a pályázatát támogattuk és java
soltuk a közgyűlésnek elfogadásra, akik 
a megváltozott körülményeket figye
lembe véve nemcsak a szűk szakmai 
képességekkel rendelkeznek, hanem 
közgazdasági felkészültségűek, akik az 
intézmények jelenlegi és távlati érdekeit 
is képviselik, akik nem pénzért rohan
gálnak a fenntartóhoz, hanem képesek 
önállóan és alkotó módon menedzselni 
a rájuk bízott intézményeket.

Az 1993. esztendőben a fő törekvé
sünk a közalkalmazotti törvény élet- 
beléptetése volt. Ez két ütemben (január
1., május 1.), mindenkinek a nagy meg
elégedésére megtörtént.

Kiemelten kezeltük a megyében meg

alakult civil szerveződéseket és ezen be
lül a kulturális (közművelődési, oktatá
si) indíttatású kezdeményezések anyagi 
támogatását. A többi bizottsággal kar
öltve összesen 100 millió forintban ré
szesítettük a megye 182 településéből 
érkezett pályázatok alapján a különböző 
szervezeteket, intézményeket.

(Csak zárójelben! -  Ennek a folya
matnak a során az aszódi Orvosi Rende
lőintézet 1,1 millió forint értékben orvo
si műszert, a Mentőállomás számítógé
pet; a Petőfi Gimnázium oktatási prog
ram támogatására; az I. és H. sz. Általá
nos Iskola különféle rendezvények, ki
rándulások stb.; a Művelődési Ház az 
Aszód Fesztivál, a Petőfi vers- és próza
mondó verseny, az Aszódiak az aszó
diaknak rendezvények megsegítésére; a 
Petőfi Múzeum történeti kutatásra, a 
Filmtár megmentésére; a Városszépítő 
Egyesület kiadványra és a Schossberger- 
mauzóleum felújítására jelentős összege
ket kapott. Karácsony előtti napon érke
zett a jó hír, hogy a római katolikus temp
lom felújítására benyújtott pályázatot a 
bíráló bizottság elfogadta, és 400 ezer fo
rinttal segíti a nagy vállalkozást.)

Annak érdekében, hogy egy-egy in
tézmény munkáját helyesen, a valóság
nak megfelelően tudjuk megítélni, 
mindegyik közművelődési és oktatási 
intézményünket felkerestük, és különö
sen az 1994. évi költségvetés előkészí
tésekor szigorúan megköveteltük a leg- 
maximálisabb takarékosságot. (Az 1994. 
évi költségvetés nem haladhatja meg az 
1993. évit, kivéve a közalkalmazotti tör
vény bevezetése miatti változásokat!)

A Bizottság mindezeken kívül ülé
senként 8-10 különböző témát megtár
gyalva hozott döntéseket, javaslatokat.

Bizottságunk kezdeményezte, és a 
Hivatallal közösen rendezte meg az Ön- 
kormányzati Kulturális Bizottságok I. 
Kongresszusát, amelyen a 19 megye, 
számos megyei város és Budapest köz- 
művelődési bizottságai vettek részt.

Bizottságunk javaslatát fogadta el a 
Közgyűlés, amikor a Pest megye Díszpol
gára kitüntetést első ízben dr. Kosáry Do
mokosnak, az MTA elnökének ítélte oda.

A bizottság minden tagja lelkiismerete
sen végezte munkáját. Hogy ez megfelelő 
színvonalú volt, azt annak köszönhettük, 
hogy Pest megye Önkormányzatának 
Hivatalával és annak Társadalompolitikai 
Osztályával kitűnően együttműködtünk, 
munkánkat mindenben segítették.

A KÖB jó munkájának az elismerése 
is volt, amikor az első ízben kiadott, a 
színvonalas önkormányzati és közéleti 
munka elismeréseként dr. Asztalos Ist
ván tanácsnoknak adták át a Nyáry Pál- 
díjat.

Közgyűlési munka
A Közgyűlés ülésenként 15-30 témát 

tárgyalt meg és hozott döntést. E hatal
mas munka részleteiről -  a korlátok mi
att -  nem lehet beszámolni. Annyit min
denképpen el kell mondani, hogy a me
gye intézményeit a helyi önkormányzatok 
intézményeinek átlagán sikerült működ
tetnünk. A pénzügyi lehetőségek ennél 
több mozgásteret alig engednek meg a 
Közgyűlésnek, ezért az önként vállalt fel
adatokra, mint pl. a területfejlesztés, a 
környezetvédelem, EXPO stb. már nem 
jutott megfelelő nagyságú anyagi eszköz.

Mindazonáltal a szűk mozgástérből a 
Közgyűlés próbált kitömi, ezért is tá
mogatja -h a  szerényen is - a z  EXPO-ra 
készülődést, a Pest Megye Monográfia 
tudományos programot (ennek vezetője 
e sorok írója!), a Pest Megyei Szimfo
nikus Zenekart, a különböző külföldi 
kapcsolatokat.

Az önkormányzati törvény nem kellő 
alapossággal és körültekintéssel fogal
mazta meg a területi önkományzatok 
feladatrendszerét, amiből több működé
si zavar keletkezett. Ezt a körülményt 
tetézte, hogy Pest Megye Ónkormány
zatának legfelsőbb vezetői között nincs 
meg a megfelelő összhang. Az év végé
re a Közgyűlés és annak elnöke között 
is megromlott a viszony. Ezen a téren a 
jelen helyzet rosszabb, mint volt egy 
éve, és a változásra alig van remény.

•
A fenti beszámoló csupán körvona

lazni tudta Pest Megye Közgyűlése és 
annak Kulturális és Óktatási Bizottsá
gának a munkáját. Mint megyei képvi
selő és mint megyei tanácsnok kezdettől 
fogva dolgozni kívántam azért a Me
gyéért, amelyben 1955 óta élek, amely
nek alkalmazásában 1955 óta állok. Sok 
esetben ezt a munkát, ezt a feladatválla
lást erőn felül is végeztem, részben en
nek is “köszönhetem” az egészségi ál
lapotomban bekövetkezett kisebb zava
rokat. Nem vagyunk egyformák. Min
denki másképpen éli meg az eseménye
ket, a történteket. Ezért is személy sze
rint nehezen viselem el (bár megváltoz
tatására megtettem minden tőlem telhe
tőt) azt az áldatlan állapotot, amit a me
gye vezetésében nap mint nap tapasz
talhatunk. Számomra nem az egyéni 
karrier, a hivatali vagy a politikai rang
létrán való előbbrejutás a cél, hanem 
annak a feladatnak és elvárásnak erőm- 
höz képest legjobban megfelelni, ami
vel megbízóim küldtek a területi önkor
mányzatba, amivel Pest megye 182 te
lepülését és az itt élő egymillió embert 
szolgálhatom.

Dr. Asztalos István 
megyei képviselő, tanácsnok



TÜKÖR

TERVEK ÉS CÉLOK 1994-BEN
Beszélgetés Bagyin József polgármesterrel 

(1994. január 13-án és 20-án)

A Petőfi Gimnázium sor
sa minden Aszódban gon
dolkodó polgár számára 
fontos. Milyen eredmény
nyel kívánják zárni a tár
gyalásokat?

Január 19-én ülnek 
össze az érintettek. Kérem, 
téijünk vissza a kérdésre 
20-án.

(Január 20.) A megbe
szélésen jelen volt dr. 
Platthy Iván, a Művelő
dési és Közoktatási Mi
nisztérium Egyházi Kap
csolatok Főosztályának 
vezetője, dr. F edor T ibor, 
e főosztály vezetőhelyette
se, dr. Asztalos István, a 
Pest Megyei Önkormány
zat művelődésügyi tanács
noka; az Evangélikus Egy
ház részéről dr. Veperdi 
Zoltán osztályvezető, 
Detre János esperes, aDé- 
li Egyházkerület képvise
letében Baranyai Tamás 
tanügyiesperes-helyettes; 
az egyházmegye képvise
letében, Fischlné dr. Hor
váth Anna az aszódi gyü
lekezet nevében; a Petőfi 
Gimnázium részéről Fraj- 
na Miklós igazgató, Haj- 
dúné Zmák Júlia, Kovács 
Ferenc igazgató-helyette
sek, Kovács István tago
zatvezető, Nagy Tibor né, 
az Iskolaszék elnöke, több 
gimnáziumi tanár. A Kép
viselőtestület 14 tagjából 
12-en vettek részt a tárgya
láson.

A Képviselőtestület 
egyöntetűen foglalt állást. 
(Érdeklődő Olvasóink a 
Megállapodás- tervezet cí
mű hivatalos okiratot ol
vashatják a 13. oldalon. -  
Szerk.)

A gimnázium tantestü
letének jelenlévő tagjai 
nem zárkóztak el az egyhá
zi iskola indításától, de el
zárkóztak, hogy az evan
gélikus gimnázium a jelen
legi gimnázium épületé

ben működjék. Többek kö
zött kevésnek ítélik a he
lyet.

Idén szeptemberben a 
plusz egy francia két- 
tan-
nyelvű osztállyal és az in
duló két evangélikus osz
tállyal 24 tanulócsoport 
kezdi majd tanulmányait 
az iskola falai között.

(Január 13.) Már nagyon 
várjuk a 27-es és 28-as 
körzetekre (telefon) kiírt 
koncessziós pályázat vég
eredményét. Mire számít
hatunk telefonügyben 
Aszódon ?

Február 3-ára várható a 
döntés. Biztos befutónak, 
nyerőnek tartom a DIGI- 
TEL-2001 Rt.-t. A gerinc
hálózat védőcsöveit lefek
tették, végpontjai a volt 
szovjet laktanyánál és a 
bagi elágazásnál vannak. 
A belső hálózatot és az 
aszódi központot várható
an áprilisban kezdik építe
ni. 1994 decemberénél ha
marabb szerintem nem te
lefonálhatunk Aszódról 
fénykábelen. 1995 január
jától várhatóan évente 
15%-kal kell bővíteniük a 
rendszert. Magyarul: 
évente ennyivel több vona
lat épít majd ki a kon
cessziós pályázatot elnye
rő társaság.

Testvérvárosi kapcsola
taink szépen építkeznek. 
Egyre több aszódi fogadott 
obernburgi és nyárádsze- 
redai vendéget, illetve egy
re többen jutottak el test
vérvárosainkba. Milyen 
csúcspontokat terveznek 
az idei évre?

Obernburg.
A májusi Alma virág Fesz
tiválra a Sparkasse kiállí
tást kért a Petőfi Múzeum
tól, a múzeum munkatársai 
már dolgoznak az előké
szítésen. Idén mi fogadjuk 
a németeket, várhatóan az

országgyűlési választások 
függvényében tavasszal 
érkezik egy népes küldött
ség. Wendelin Imhof pol
gármester úr február végén 
a tőle megszokott villám- 
látogatást tervez, s akkor 
kerül igazi formába a me
netrend. Akkor kerül 
konkrétan terítékre a közös 
idegenforgalmi iroda kér
dése, melynek előkészíté
sén kollégáimmal munkál
kodom. Jelenleg e program 
az elképzelés szintjén áll, 
de a körülmények -  reáli
san szemlélve -  szerencsés 
egybeesése esetén 1995 
nyarára elkészülhet az uta
zási iroda étteremmel, 
szállodával egybekapcsolt 
intézménye.

Nyárádszereda. 
Augusztus 20-án az Aszód 
Fesztivál '94 nyitó műso
rába szerkesztve szeret
nénk hivatalosan aláírni a 
testvérvárosi kapcsolatot a 
kastély dísztermében. Ek
kor az obernburgi delegá
cióhoz hasonló méretű er
délyi küldöttségre számí
tunk.

A sok elismerés mellett 
érik kritikák is a gázveze
ték-építést. Mikor kezdik a 
munkát, mire számítha
tunk? Hányán kötöttek 
mára rendszerre... stb?

Mégjanuárban indulnak 
a munkával. Az ideiglenes 
helyreállítással kezdenek, 
és folytatják a Karácsony 
előtt abbahagyott szaka
szon, ott, ahol nem kell 
aszfaltot bontani: Városré
ti út, Régész út. Körülbelül 
300-an kötöttek rá a rend
szerre. Jó hír, hogy a TI- 
GÁZ kirendeltséget nyit 
Aszódon, a GAVIT iroda
házának a felét bérli majd.

Milyen egyéb hírei van
nak olvasóink számára ?

Van több bizonytalan 
ügy. A Tengelmann élel- 
miszeráruház-lánc január

15-ig ad ajánlatot az álta
lunk meghirdetett Kossuth 
L. u. 3. sz. alatti területre. 
Az épület lakói számára 8 
lakást biztosítunk a volt 
szovjet laktanya lakóépü
leteiben.

Meghirdetjük a Városi 
Könyvtár épületét. Előre 
kívánjuk kifizettetni az árát 
-  van esélyünk rá -, melyet 
a volt művelődési ház épü
letében tervezett zeneisko
la, könyvtár együttesére 
költünk majd.

Bíróság, ügyészség lete
lepítésének ügye folya
matban van. Siker esetén 
az Önkormányzat az egyik 
lehetőségként a Szabadság 
téri gyógyszertár mellett, a 
foghíjtelken, Jánosi János 
tervei alapján megépítené 
az épületet. Ez a II. félév
ben tervezett.

Szó van arról, hogy a 
Váci Kereskedelmi Válla
lat bővíteni kívánja a “kö
zépső népboltot”, így a 
könyvtár és a bolt helyreál
lításával, illetve bővítésé
vel megindulna a belváros 
tervek szerinti beépülése 
két oldalról. Továbbá nem 
zárkózik el a VKV a Kon
doros tér előtti bevásárló- 
központ megépítésétől 
sem.

Amennyiben a bíróság 
vagy az ügyészség intéz
ménye igényt tartana az 
aszódi részlegre, akkor idén 
nem, de jövőre megkezdőd
hetne a Kossuth L. u. 99. sz. 
épület tetőtér-beépítése, 
valamint a Breda-híd mí
vesebb átalakítása. így két 
év alatt rendeződhetne a 
Kondoros tér és környéke 
is.

Mindannyiunk érdeké
ben sok sikert, megalapo
zott, merész lépéseket, és 
nagy pályát kívánok a cé
lok megvalósításához!

[ h d > Í A



ASZÓDI

A  P e s t M e g y e i  R e n d ő r - fő k a p itá n y s á g  

k ö z le m é n y e i

Pest megye
Területe: 6394 km2
Népessége: 990.000 lakos.
180 helyi önkormányzat, 13 rendőrkapitányság.
A megyei rendőr-főkapitányság állományában 2223 fő, 

ennek 80%-a hivatásos. A 2800 km-nyi úthálózatot (250 km 
autópálya, autóút) naponta 400.000 járm i veszi igénye.

A megyei járműpark: 250.000 db.
Leggyakoribb baleseti helyszín az M l-M 7-es főváros felé 

vezető közös szakasza, valamint az M3 autópálya.
Közel 30.000 trafipax gyorsfelvétel készült 1993-ban, 

zöme a sebességtúllépés miatt.
A bekövetkezett balesetek száma 1993-ban 15,2%-os 

csökkenést mutat.
Az autópályarendőrség (tel.: 06 28 330-893) Közú ti Ellen

őrző Parancsnokság és Balesetmegelőzési Bizottság tevé
kenysége jelentősen hozzájárulhat a kedvező tendencia állan
dósulásához.

Bűnügyi helyzet
Az ország bűnözésének 10%-a a megye területén történik.

A fővárossal együtt a térség az összbűnözés 40%-át pro
dukálja. A maradék 60%-on osztozik a többi 18 megyei 
rendőr-főkapitányság.

A főváros után Pest megyében legtöbb az emberölés.
A bűncselekmények 80%-a vagyon elleni. Az ismereüen 

elkövetők ellen indult élj árások száma az összes bűnügyek 82 %-a. 
A szervezett bűnözéssel is rendszeresen szembe kell nézni.

Fegyverügyek
6207 vadász-, 2603 golyós-, 883 kisgolyós-, 1431 marok- 

fegyver, valamint közel 500 sport és 853 gáz-riasztófegyver 
engedélyezése, nyilvántartása tartozik a rendőri szervekre 
Pest megyében.

Az engedély nélküli fegyverek száma a becslések szerint 
az utóbbi években négyszereződött.

ORFK-értékelés
Az ország legjobban terhelt megyei közbiztonsági szervei 

Pest megyében dolgoznak. Ennek ellenére a fajlagos telje
sítménymutatók az első helyre minősítik az apparátust és a 
testületet a megyék között.

(T
A Pest megyei Rendor-főkapitányság 

Balesetmegelozési Bizottsága

100.000 Ft összértékű

SAJTÓPÁLYÁZATOT
hirdet a közigzgatási egység területén elhelyezkedő 

kapitányságok mindennapi tevékenységét, eredményeit 
és áldozatvállalását bemutató, a nyomtatott sajtóban 
megjelent, rádióban elhangzott, vagy képernyőre került 
riportokra, sorozatokra, dokumentum-összeállításokra, 
montázsokra, melyek eredményesen segíthetik a testület 
munkájának társadalmi elismertségét, a megelőzést, illet
ve a közbiztonság fokozásának mikéntjére, a közösségek 
segítségnyújtására adnak követendő példát.

A pályadíjak elbírálását héttagú független szakzsűri 
végzi, és a fentieken túl figyelembe veszi a pályamű
-  hitelességét
-  irodalmi értékét
— érdeklődést keltő' címét
— érzelmi hatásának fokát

A pályázatok elbírálása után a díjkiosztásra első alka
lommal 1994. október 23-a alkalmából kerül sor, a továb
biakban minden évben a magyar sajtó ünnepén, március 
15-én.

A pályadíjak 50-30-20.000 Ft értékben kerülnek oda
ítélésre. A pályázatok beadási határideje a díjkiosztás 
hónapjának első munkanapja.

Cím: PMRFK. Balesetmegelőzési Bizottság
Budapest VI., Aradi u. 21-23.
(témafelelős: Nádor István)

Budapest, 1994. január 7.

Nagy Károly r.alezredes 
Balesetmegelőzési Bizottság

Dr. univ. Komáromi István 
rendőr ezredes

Szakemberek állítják, 
hogy az öv használatával

a sérülések száma és különösen a sérülések foka 
30-35 %-kai is csökkenthető, sőt 

100%-os övhasználat esetén 
a súlyos sérülések 50%-a és a könnyű sérülések 80%-a

elkerülhető.

J
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TÁJÉKOZTATÓ
a  köztisztasági díjak em eléséről

Aszód város Képviselőtestülete 1994. január 1-től meg
emelte és minden aszódi ingatlanra kivetette a szemétszállítási 
díjat.

Az emelés szükségességéről szeretném tájékoztatni a tisz
telt Aszódi Polgárokat!

A javaslatot a tevékenység végzője, a Gamesz teijesztette 
a Képviselőtestület elé, melynek szükségszerűségét a követ
kezők igazolják:

A lakosság felé a szemétszállítás 1991. január 1. óta válto
zatlan áron került számlázásra. Az eltelt időszak alatt viszont 
a szállítás feltételei igen megváltoztak.

Ezek közül néhány:
-  az üzemanyag, illetve kenőanyag-árak a háromszorosára,
-  az alkatrész-árak 100%-ban emelkedtek,
-  a kötelező biztosítás 92-ben került bevezetésre.

A megemlekedett költségeket ez ideig sikerült a hulladéklera
kó telepen elhelyezett lerakási díj emelésével kompenzálni.

Az 1994. évi költségvetés tervezésekor, figyelembe véve a 
várható költségnövekedést, a szemétszállítás veszteségesnek 
mutatkozott. Javított a helyzeten a szemételhelyezés szigo
rúbb ellenőrzése, valamint a telep nyitva tartásának meg
hosszabbítása. A veszteséget azonban csak az árak mérsékelt 
emelésével lehetett kompenzálni.

A helyzetet alaposan elemezve a Képviselőtestület a sze
métszállítás, illetve a szemét-elhelyezés díját a következők 
szerint módosította:

1991. januártól érvényes árak:

1 szobás 2 szobás 3 szobás 4 szobás

216 ,-Ft/év 420,- Ft/év 600,- Ft/év 7 8 0 ,-Ft/év

+ ÁFA

1994, január 1-től érvényes árak:

1 szobás 2 szobás 3 szobás 4 szobás

270 ,-Ft/év 5 2 5 ,-Ft/év 7 5 0 ,-Ft/év 8 7 5 ,-Ft/év

+ ÁFA
A megemelt díjak minden ingatlanra vonatkoznak, ami 

megegyezik a Képviselőtestület által elfogadott új lakásren
delettel.

Az elhelyezési díjak területén:
• szilárd hulladék telepen történő elhelyezése 

után 132,- Ft/m3 + ÁFA
• folyékony hulladék telepen történő elhelye

zése után 69,- Ft/m3 + ÁFA
A díjemelés javaslatánál figyelembe vettük a lakosság nagy 

részének rossz anyagi helyzetét is.
Sajnos, elég sok panasz érkezik a szemétszállítás alacsony 

színvonalára, amit igyekszünk az adottságokhoz képest ma
gasabb színvonalra emelni.

Tolmácsi Miklós 
Gamesz-vezeto

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Földművelésügyi Minisztérium a Kormány 1994. január 
13-ai döntése alapján a gazdaságfejlesztő intézkedések köz
vetítése céljából pályázatot hirdet

falugazdász tevékenységre.

A falugazdász főbb feladatai:
-  A falugazdász az a szakember, aki részletesen ismeri a 

Kormány agrárgazdaságot érintő rendelkezéseit, a hatályos 
törvényi jogszabályokat és ilymódon hathatós segítséget tud 
nyújtani a körzetében induló, illetve működő vállalkozások 
beruházási, fejlesztési, termesztési, tenyésztési stb. elképze
léseinek szakmai megalapozásához, illetve a különböző pá
lyázatokra benyújtandó tervek, elképzelések elkészítéséhez.

-  A piacgazdaság sokrétű és változó információi alapján 
képes a legfontosabb termékpiacok követelményeinek, ten
denciáinak, változásainak a termelők számára történő közve
títésére, ugyanakkor hasznos információkat nyújthat a helyi 
termelői szándékokról, piaci feszültségekről, az agrárpiaci 
rendtartás számára, elősegítve ezáltal a termék-előállítás, -fel
dolgozás és -forgalmazás jobb összehangolását.

-A  falugazdász segítséget nyújt a gazdáknak, a gazdaságuk 
fejlesztéséhez felhasználható különböző pályázatok összeál
lításában, szakmai megalapozásában.

-  A falugazdász segíti a gazdák és a mezőgazdasági szak- 
tanácsadási tevékenység közötti, a kölcsönös bizalomra épülő 
kapcsolat létrejöttét.

Pályázhatnak:
-  a helyi gazdaközösségek, a falugazdász személyének 

megjelölésével
-  szakemberek egyéni pályázattal.

A munkakör betöltésének feltételei:
-  egyetemi, főiskolai végzettség
-  mezőgazdasági gyakorlat
-  a feladat ellátáshoz szükséges döntés-, szervező-, tárgya

lási és kapcsolatteremtő készség
-  személygépkocsi, gépjárművezetői engedély
-  működési körzetében lakjon.
A pályázathoz mellékelni kell:
-rövid  szakmai önéletrajzot
-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-  a gazdaközösségek javaslatát (amennyiben a körzetben 

ilyen szervezet működik)
-  rövid (1—2 gépelt oldal) elképzelést a körzetet illető 

jövőbeni munkájáról
-  a körzetből legalább egy önkormányzat ajánlását.
A pályázatot a területileg illetékes Megyei Földművelés- 

ügyi Hivatalhoz 1994. február 4-éig kell benyújtani.
A pályázatokat a Megyei Földművelésügyi Hivatal bírálja 

el, a beérkezési határidőt követő 15 munkanapon belül, és az 
eredményről írásban ad értesítést.

A megye körzetbeosztását a polgármesteri hivatalokban vagy 
a megyei földművelésügyi hivatalokban lehet megtekinteni.

A falugazdász javadalmazása megbízási szerződés alapján, 
megegyezést szerint, a körzet nagyságától függően történik. 
Az eredményes pályázókkal a Megyei Földművelésügyi Hi
vatal 1994. december 31-éig köt szerződést. A megbízási 
szerződést a feladat teljesítése esetén a Földművelésügyi Hi
vatal automatikusan meghosszabbítja.

A pályázatokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a me
gyei földművelésügyi hivatalok adnak.

Budapest, 1994. január 17.
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A véradók nem mindennapi emberek.
Nagy Éva, Ambrus Szilárd, Szo- 

vics Szilvia bizonyára már másutt is 
szerepeltek nagyobb közönség előtt, de 
az egyik november végi pénteken igen
csak izgultak saját sikerükért is, hiszen 
nem mindennapi emberek előtt kellett 
bizonyítani tehetségüket. Szerencsére 
Fodor Mária zenetanámő kellő tapin
tattal segítette át őket a szereplés okozta 
lámpalázon, így méltán kaptak elisme
rést azoktól az ünnepeitektől, akik a 
véradók találkozóján megjelentek a 
Podmaniczky-kastélyban.

Az ünnepélyes hangulatot fokozták 
Kerekes Barbara és Zsíros Anita 
versmondók is. S hogy Kárász Niko
letta se maradjon ki a sorból, ő Stündl 
Gáborné felkészítő tanár segítségével, 
élőszóval köszöntötte a vendégeket. 
Hangsúlyozta: nem jelöli piros betűvel 
a mai napot a naptár, mégis ünnep van. 
“Ünnepelni és köszönteni jöttünk azo
kat a felnőtteket, akik rendszeresen a 
legtöbbet adják embertársaik megtartá
sára: a saját vérüket. Szeretettel és tisz
telettel köszöntjük mi, fiatalok azokat a 
felnőtteket, akik a mai véradó-találko
zó részesei, ünnepeltjei. Mi Önöket 
példaképeinknek tekintjük a segítség- 
nyújtás és a gyógyítás fáradhatatlan 
gyakorlásában. Nagyobb szeretete sen
kinek sincs annál, mint aki vérét adja 
embertársainak. Az élet jelképe a vörös 
színű vér, mely bennünk lüktet szüle
tésünktől kezdve, egészen az életünk 
végéig. Mondják: aki vért ad, életet ad! 
Életet a születés nagyszerű pillanatá
ban, a baleseti sebészeten, a súlyos mű
téten átesett betegeknek, reménykedve 
abban, hogy egyszer mégiscsak egész
ségesek lesznek. És amint a szeretet, 
úgy az életmentő vér sem pótolható, 
helyettesíthető más gyógyszerrel. Kö
szönetét mondunk tehát minden vér
adónak, minden egészségügyi dolgo
zónak, s nem utolsósorban a véradáso
kat megszervező vöröskeresztes akti
vistáknak. Tudjuk jól, hogy a véradók 
önzetlensége embertársaink felépülé
sét szolgálja. Éppen ezért ígérjük mi, 
fiatalok, ha mi is felnövünk, az Önök

nemes példáját fogjuk követni. Az em
berbaráti szeretet drága örökségét át
vesszük, vigyázva, védve és gyarapítva 
továbbadjuk a mi gyermekeinknek, 
gondolva arra, hogy az ember igazi 
gazdagsága az a jó, amit a világban 
véghezvitt. Kívánjuk, hogy ez a mai 
nap az ünnep melegségével, fényével 
hassa át Önöket. Adjon bensőséges, 
szép érzelmeket, hogy a jövőben to
vábbra is életmentő vérükkel!”

Kár, hogy akkor, s ott azt a tapsot 
sokan nem hallhatták (talán “Az aszó
diak az aszódiaknak” kulturális rendez
vény miatt?!), hiszen az ifjú szónok 
elismerésén túl a jövőbe vetett remény
ségek megvalósulását is megerősítették 
az össze-összeverődő tenyerek.

A felfokozott érzelmek világából a 
jelen valóságába dr. Kalász László, a 
Gödöllői Vértranszfúziós Állomás fő
orvosa vezette vissza a közönséget, aki 
nem kis büszkeséggel osztotta ki a 
többszörös véradásért járó társadalmi 
elismerést jelentő emléklapokat.

Sajnos, a legtöbbször, százszor is 
vért adó fiatalembert -  Frajna Györ
gyöt -  nem köszönthette személyesen, 
de a nagyszámú “középcsapatot” már 
igen. Szerencsére bizonyították: van
nak még közöttünk olyan embertársa
ink, akik nemcsak szóban, de tettekben 
is tesznek értünk.

Az ünnepséget követően sikerült 
hosszabban beszélgetnem Kalász Lász
ló főorvos úrral. Többek között el
mondta: Úgyszólván hagyománnyá 
vált, hogy ő adja át a kitüntetéseket. 
Szívet melengető érzéssel hallgatta az 
ifjúság fogadalmát. Ám a mostani vér
adók között szívesen látna újabb arco
kat is, hiszen csak 4-5 százaléknyi az 
új vállalkozók száma. S ez nem elegen
dő az egyenletes vérellátás folyamatos 
biztosításához. Hogy milyen okok ve
zetik az egyéneket a segítségnyújtás e 
formájához, az mindenkinek a magán
ügye, de az egészséges embereknek fel
tétlenül arra kell gondolniuk: Ma ne
kem, de holnap talán neki lesz szüksége 
az életet mentő vérre.

Balogh Jánosné, Aszód város vö

röskeresztes titkára szerint a véradók 
nem mindennapi emberek. Tapasz
talata szerint az apák után rendszerint a 
fiaik jönnek. Bár mostanában nem szo
kás nagyobb csapatokban részt venni a 
szervezett véradásban, mégis csaknem 
százhúszan jöttek el az IMI-ből leg
utóbb.

Gáspámé Csókás Rita körzeti szer
vező hozzátette. E számadat is igazolja 
saját tapasztalataimat. Aszódon két év 
után újra nem csökken a véradók szá
ma. Ez nemcsak a donorok elhatározá
sán, hanem a tárgyi feltételek optimális 
biztosításán is múlik. Éppen ezért sze
retnék köszönetét mondani a 2. sz. Fiúne
velőintézetnek az állandó tortúráért, hi
szen a véradások mindig ott zajlottak le 
ez idáig.

Ha már eddig is sokszor esett szó az 
ifjúságról, nem hagyhattam ki Ná- 
dasdy Ferencné, gimnáziumi tanárnő 
személyét sem, aki a gimnazisták kö
zött olyan eredményes szervezőmunkát 
folytatott, melynek eredményeként 100 
százalékkal emelkedett a véradók szá
ma. Nemes hagyománnyá vált, hogy az 
érettségire készülődő maturánsok, 18. 
életévük betöltésekor itt Aszódon ad
nak vért először életükben. De részt 
vesznek vöröskeresztes szakkörének 
tagjai a mindennapi szervezőmunká
ban is. Hadd említsem meg tehát azok
nak a fiataloknak a nevét is, akik a 
véradók találkozóján ott segédkeztek a 
vendéglátásban: Lovász Adrienn, Né
meth Mónika, Papp Melinda, Ná- 
dasdy Eszter. S hogy vendégkínáló 
munkájukra igencsak szükség volt, bi
zonyították a gyorsan fogyó lekváros 
bukták, amelyeket -  természetesen -  
ingyen sütöttek az 1. sz. Általános Is
kolában.

írásom végére hagytam Borbély Er- 
nőné harminchatszoros véradó szűk
szavú üzenetét: Végtelenül szeretem 
embertársaimat, ezért is segítek rajtuk 
névtelenül. Bensőmből indíttatva nem 
haragszom senkire. Csak azokra, akik a 
véradásért bármiféle anyagi térítést el
várnak.

Kovács István

~ E gyb e v a g y  k ü lö n ?  ~
A hivatalos álláspont egyértelműen a képviselő-testület írásmódot javasolja. A nyelvi szabályozók és az akadémiai álláspont 

ismerete mellett, annak tiszteletben tartásával, de a másság kimondásának jogával élve eltérő véleményem van.
A szavak, elsősorban az összetett szavak nemegyszer jelentésváltozáson mennek keresztül. Előfordul, hogy az összetétel tagjai 

egyre közelebb kerülnek egymáshoz és egymást feltételezve egyre hétköznapibbá -  értsd: gyakrabban használttá -  válnak közösen.
Időben szemlélve, 1990-ben inkább kötőjeles volt a képviselő-testület, mint most. Most inkább egybe kívánkozik, mivel az 

akkor még alig használt összetétel ma mindannyiunk számára evidencia.
Tisztában vagyok azzal, hogy a kérdést inkább a filozófia, mintsem a grammatika oldaláról vizsgáltam, de a világ változásában 

hívő emberként, hiszek a nyelvészet folyamatos megújulásában, a nyelvészek álláspontjának megváltozásában.
E megfontolásnak megfelelően írja az Aszódi Tükör következetesen egybe a képviselőtestület szót.

A.T.
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^D r^RáczZÖ Ítán:

FO H Á S Z M A G YA R O R SZÁ G É R T

Adtál a töröknek, adtál a tatárnak.
Minket odaadtál minden pusztulásnak.
Húgaink vetetted idegen prédára,
Bennünket szétszórtál szerte a világba.
Viharos tengeren rengő véres bölcső,
Kiszakad a sírás, de felelet nem jő.

Szenvedéseinknek nem lesz soha vége?
Mikor küldesz napot fel a magyar égre?
A dolgáért remeg itt is minden ember.
Láss meg végre minket megenyhült szemekkel! 
Tüzes korbácsoddal minket de megvertél!
Nem volt elegendő a kiontott sok vér?
Úgysem kaphatnak már életet a holtak,
Kiknek nyelvét tépték, mert magyarul szóltak.

Élünk idegenben szerte a világban,
Egy maroknyi magyar csendes megadásban.

Vasárnapi

Demse Mártonná:

T A V A S ZO D IK

Tavaszodik késve, lassan,
Hó födi még a világot, 
de láttam kinyílni óvatosan 
két félénk kis hóvirágot.
Előjött a Kati-bogár is 
elindult fűszál-útjain, 
készül az ibolya, barka lombja, 
s üzenget már a kankalin.

De szép a tavasz, ha minden feléled! 
Illatos minden: a rét, a táj, 
ébred a világ, pezsdül az élet, 
úgy feszül az élet, hogy szinte fáj.

karosszék

Ósz Éva:

S Z Á L L N I VÁGYÁS

Sziklapart tetején állt a lány, 
fehér ruhában, hideg éjszakában. 
Távolban a kék habok tetején 
vitorláshajó suhan felé.
Mit hoz a hajó a partra, 
mi található fedélzetén?
A lányszív álmait hozza tán, 
szállni vágyás örömét, amire vár. 
Vágyai elúsznak a kék habok tetején, 
Eltűnik a lány is, a szikla peremén. ,

VÉNÁM NEM VEN AM H úzzuk meg újra a hum or kulacsát!
(Baudelaire, Totya és vitéz M onostori újabb szörnyűségei)

Sem öregkorban, sem bocs korban 
Nem jár a medve fűzős bocskorban.

Van egy falu: Csámpa.
Ott terem a csempe.
Aki ott él: csempész.
A járása csámpás.

Mata Hari: Még egy fiút apává tettem, 
Mikor utoljára (a) pávát ettem.

A helyzet rossz bár, de 
Talán egyszer ideér a crossbar.

Az árokban pihen egy Zil,
Vigyázz rá, mert elgázil!

Fiatalságodat ebben a korban 
Megtalálod egy liter vörösborban.

Vidáman énekel a Papp Rita,
Hiszen megtermett a paprika.

A kukta ereje a lekváros derelye.

Gyufagyári munkás mondta egyszer: 
milyen kár, hogy begyulladt a vegyzer.

Tegnapelőtt Kohn Ferenc híján 
Mindenki ott volt a konferencián. 
Találjátok ki, hol kelt át Feri?
Csak nem az Óperencián?!E

Miközben a hajadon főtt virslit evett, 
Én hajadonfőtt sétáltam veled.

Gönyü 
Szörnyű 
Mint a nyű

Szüléink: Alma Mater, Pater-noszter
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S Z . k é p  1-Hol található ez a kastély?
*  2. A XVIII. században Erős Ágost megbízott egy híres építészt a kastély átépítésével. Ki volt ez a híres építész?
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HULLADÉKGYŰJTÉS •  •  •

Mese az Aszódi Kamaraszínpadról, úgy, ahogy Andersen látta, írta (volna)

Volt egyszer, nem is olyan messze és nem is olyan rég az 
Aszódi Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház
ban, az emeleten lévő színházteremben egy csodálatos könyv. 
“Mesekönyv”. Csodálatos, egymástól különböző oldalakat 
foglalt magába, mert bizony a különbségek ellenére egy borító 
közé kerültek ezek a lapok. A borító 1970. szeptember 23-án 
látta meg a napvilágot. Tehát ez a kemény, “öreg” borító 
tartotta össze a 18 egymásra simuló lapot. Igen, igen. Pontosan 
18-at!

Az 1. oldalon vers volt valakinek a verseskötetéből. A 2. 
oldal -  érthető módon közel áll az elsőhöz -  már igen komoly 
főiskolai tananyagba enged betekintést. A 3. oldal levelekkel, 
postai küldeményekkel volt díszítve, s a hozzá közel álló 4. 
lapon egészen más téma: autista gyerekek mindennapi prog
ramja. Az 5. oldalon alsósok magyar tananyaga volt leírva 
fantasztikus stílusban, illusztrációval. A lap alján mintha va
lami üzleti téma is kezdene nagy betűvel kibontakozni! A 6. 
oldal igen jó barátságban áll a 7-kel, talán mert a számítógépek 
a GATE-n és a Bánkin hasonlóan gondolkodnak. Bár néha 
egy önálló vélemény sem ártana! A 8. oldalon megzenésített 
versek és Petrarca-idézetek találhatók. Ezek mellett egyre 
erősebben rajzolódik ki egy T betűs Skoda és egy felvételi lap. 
A 9. oldal dilemmája (benne lenni vagy nem lenni -  a könyv
ben) már megoldódott. így új témával, a kétnejűséggel és a 
romantikával foglalkozik. A 10. és 11. lapok a GÁTÉ tananya
gát tartalmazzák. A 10. oldalról kádárok, a 11-ről a kis Balá
zsok tanulhatnak. És itt a 12. oldal, amely fontos oldal e 
könyvben. Felügyel a gyerekekre, akár övéi, akár nem. A 13. 
oldal tölgyfája már ősszel lehullatta leveleit, de derékba nem 
törhetik. Á 14. oldal a Pethő Intézetről szól, aztán ki tudja, 
lehet, hogy majd a Színművészetiről. A 15. aranyos oldal 
felkiáltójel helyett pontot akar tenni a mondatok végére. A 16. 
oldal tót tananyag; vagányság, jókedv, csupa élet ez az oldal, 
így van ez a 17-kel is női kiadásban. És milyen ötlet! Kártyat- 
rükkök oldala ez, amit meg lehet tanulni! A legutolsó, a 18.

oldal még csak félig-meddig van tele. Próbálja megismerni az 
előtte lévő 17-et!

Hát, ilyen ez a könyv! Pontosabban, ilyen volt. Mert történt 
egy megrázó dolog e könyv életében. Valaki úgy gondolta, 
hogy a könyv borító nélkül is csodálatos, népszerű, olvasható 
marad. A lapok először azt hitték, borítócsere lesz, de lassacs
kán rá kellett jönniük: borító nélkül maradtak! Hát kedves 
Olvasó, mi történt az Ön otthoni borító nélküli könyvével? 
Azt hiszem, ugyanaz, mint ezzel a könyvvel.

Ennek a könyvnek nem maradt egyebe, mint 18 lapja, 18 
lelke, 18 szíve. Teltek a hetek, s a lapok már nem álltak olyan 
szorosan, stabilan egymáshoz. Lazulni kezdett a könyvkötő 
munkája. Nem volt, mi összetartsa az amúgy is igen különböző 
lapokat. Csoda volt, hogy együtt voltak. De ez a csoda elmúlt, és 
a lapok kezdtek elválni egymástól. És mit ér egymagában egy 
lap -  legyen az egy csodálatos könyvből vagy bármiből?

Széthullott a könyv. Hulladék lett belőle, melynek darabjai 
összevissza kóboroltak Aszódon és környékén. Szél fújta 
őket, eső verte és áztatta betűit, rajzait. A kívülállók nem 
értették -  vagy talán nem akarták érteni, nem voltak rá kíván
csiak -  miért történt ez. Hisz csak egy könyv volt. Egy könyv, 
amely borító nélkül a színházterem színpadáról lecsúszott. 
Lett nagy csattanás, lett nagy puffanás! És a könyvborító? 
Hiányoznak neki a lapjai? Ugye igen?! Mondd, hogy: szük
ségünk van egymásra, lapoknak borítóra, borítónak lapokra! 
Ne álljon senki a gyűjtés útjába! Mert össze kell gyűjteni a 
lapokat! Nehéz munka! Kérdés, hogy vajon összeáll-e valaha 
is újból a csodálatos könyv, összesimulnak-e -  különbségük 
ellenére -  valaha ezek a lapok, lesz-e borítója a megkerült 
lapoknak? Hát, igen, mindez csodálatos lenne számomra és 
tudom, hogy a 18. oldal is végig megtelne, boldogan zárná 
szívébe a többi tizenhetet! És ha a borító is rákerülne, együtt 
állna régi pompájában a könyv, s akkor jöhet szél, eső vagy 
bármi más, nem félnének ők a farkastól sem!!!

Varga Mária

NEM TÖRTÉNT TÖRVÉNYSÉRTÉS!

Sajnos, elhunyt a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. 
Elsőnek Budapest főpolgáimestere rendelte el a főváros köz
épületeire a gyászlobogó kitételét, és egyúttal kérte a főváros 
lakosságát, hogy lakóépületeikre tűzzék ki a gyászlobogót. 
Egy későbbi időpontban ezen kérés országosan is elhangzott.

Mindenkinek jogában áll egy miniszterelnököt szeretni 
vagy nem szeretni, jogában áll vele egyetérteni vagy éppen 
neki ellentmondani, de ahhoz is joga van mindenkinek, hogy 
egy ilyen szomorú esemény bekövetkeztekor valamilyen mó
don lerója kegyeletét iránta, még akkor is, ha vele nem értett 
egyet, vagy éppen nem szerette. Ezt a kegyeleti jogot senki 
senkitől el nem veheti.

Épületünk néhány lakójával történt megbeszélés után, úgy 
véltük, hogy kegyeletünk jeléül mi is kitűzzük a nemzeti 
szalaggal ellátott gyászlobogót az épületre. Mind a 16 lakóval 
nem volt szükséges megbeszélni, hisz az épület még nem

társasház, nincs alapító oklevelünk. Ennek hiányában hívtam 
fel a város jegyzőjét (a polgármester úr távol volt), és tanácsot 
kértem tőle, hogy nem követünk-e el törvénysértést, ha a 
gyászlobogót kitesszük, vagy nem ellenkezik-e ez a Város 
Önkormányzatának elképzelésével. A jegyzőnő megköszönte 
a tájékoztatásunkat és azt, hogy lerójuk kegyeletünket az 
elhunyt miniszterelnök emléke előtt.

A délutáni órákban az egyik lakótól felelősségrevonást 
kaptam, hogy miért mertem kitenni a gyászlobogót, amikor 
nem értettem egyet a miniszterelnökkel, és nem beszéltem 
meg a ház 16 lakójával, hogy kitehetem-e az épületre a gyász
lobogót, amikor egy épületen sincs, és a városban is csak 
három helyen van.

Úgy érzem, nem követünk el törvénysértést, amikor egy köz
ismert ember emléke előtt így adjuk meg a végső tiszteletet.

Dancs Antal

Z S E B T Ü K Ö R

Egyszer egy napsütéses reggelen az egérke kiment az erkélyre sütkérezni. 
Hirtelen meglátta, hogy jön a villanyszámlás. Mivel nem tudott fizetni, egy 
csodára várt. Ez megtörtént, mert tartozását kifizette a szomszédja, aki szintén 
ott levegőzött.
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MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) a továbbiakban Önkormányzat
másrészről a Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.) a továbbiakban Egyház között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. ) Szerződő felek megállapítják, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi 

XXXII. tv. kölcsönös lehetőséggel biztosítja a szerződő felek részére az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola (2170 Aszód, Hatvani út 3.) ingatlana tulajdonjogának megállapodás útján történő rendezését.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező aszódi 1309. tulajdoni lapon 1237. helyrajzi szám alatt 
felvett 20.941 m2 nagyságú ingatlan tulajdonosa -  az ingatlan-nyilvántartás szerint -  Aszód Város Önkormányzata, mely 
kártalanítás nélkül került 1948-ban az Evangélikus Egyház tulajdonaként államosításra.

2. ) Az Önkormányzat kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan épülettel, amely elhelyezésül szolgálna az egyházi, vagy az 
önkormányzati iskolának, továbbá nem áll rendelkezésére saját anyagi erő új iskolaépület létesítéséhez.

Ennek megfelelően az Önkormányzat kijelenti, hogy az épület tulajdonjogának átadására kizárólag csak központi 
költségvetési forrás igénybevétele esetén kerülhet sor.

3. ) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.) pontban hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően az Önkor
mányzat átadja az egyház részére az aszódi 1309. tulajdoni lapon 1237. hrsz. alatt felvett, természetben Aszód, Hatvani út 
3. sz. alatt található ingatlant a rajta található felépítményi épületekkel együtt.

4. ) A 3. pontban írt átadás elengedhetetlen feltétele, hogy az ingatlan tulajdonjogának átengedése ellenében az Önkor
mányzat egy, ajelenlegi gimnáziumés szakközépiskola feladatait ellátni képes gimnáziumés szakközépiskola felépítéséhez, 
illetve létrehozásához szükséges pénzösszeget a létesítményjegyzék alapján, vagyis minimálisan 620.355.000,- Ft, azaz 
hatszázhúszmillió-háromszázötvenötezer forint kártalanítást kapjon a központi költségvetésből és ezt kormányhatározat 
tanúsítsa, az alábbi részletezésben, az építési tanulmánytervben reálisan ütemezhető időpontokban:
Kormánydöntés időpontjában, de legkésőbb 1994. IX. 30. 20%

1995. VI. 30. 40%
1996. VI. 30. 40%.

5. ) Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban megjelölt ingatlan birtokba és a tulajdonba adására csak egyszerre, és csak 
abban az időpontban kerülhet sor, ha a 4. pontban írt költségvetési kártalanítás teljes egészében kiegyenlítést nyer.

A 4. pontban rögzített összegnél kisebb kártalanítási összeg megajánlása szerződésbontó feltétel, valamint az éves 
ütemezéstől való elmaradás szerződésmegszüntető feltétel.

6. ) Felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba és tulajdonba adásáig az 1994. évi őszi tanévkezdéstől indulóan az 
Egyház az I. osztállyal kezdődően évfolyamonként 2 osztály oktatását kezdheti meg. Ehhez az Önkormányzat 1994-től 2 
db, 1995-től 4 db osztálytermet és a szociális helyiségek közös használatát biztosítja, melyről külön megállapodás készül.

7. ) Mindkét fél vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely károsan érintené a középiskola működését.
8. ) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló 

1991. évi XXXII. tv. rendelkezései az irányadók.
Budapest, 1994. január 19.

Aszód Város Önkormányzata Magyarországi Evangélikus Egyház

A VÁROS FENYŐFÁJA

Nemzeti ünnepeink megrendezése mellett egyre több ese
mény színtere a Szabadság tér, városunk főtere. Immár két 
alkalommal került lebonyolításra a katonai eskü e téren, az 
Aszód Fesztivál ’93 rangját is emelte már az itt tartott térzene, s 
most a mindenki számára talán legszebb ünnep dísze, egyben 
jelképe, a fenyőfa, a város szívében. Aszód főterén lett fölállítva.

Gál Tibor, a Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelő
dési főelőadója kezdeményezésére, a 40. Galga Vezetésbizto
sító Ezred és a városi Gamesz, Sztán István ezredes, lakta
nyaparancsnok és Tolmácsi Miklós Gamesz-vezető, vala
mint Sisa János és Barlai Gyula vállalkozók tevőleges segít
sége mellett, tisztelegve a Podmaniczky-ős előtt, ki -  jelesül 
Podmaniczky Károlyné -  meghonosította Magyarországon e 
szép ünnep ékét, hosszú évek óta először újra fenyőfát állított 
a város.

Remélem, jövőre -  a már tervekben létező -  egy városi 
igényeknek megfelelően átalakított főtéren áll majd a fenyőfa. 
Sajnos, a VKHV Művelődési Ház nem kapcsolódott be -  a 
93-as városi karácsony ünnepélyességét fokozva -  valamilyen 
programmal. Hiszem, hogy jövőre akad majd egy, vagy még 
szebb lenne, több civil szervezet vagy városi intézmény, akik egy 
ünnepséget rendeznek majd, esetleg ajándékosztással a fa alatt.

A.T.
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G A Z D A S Á G , P O L IT IK A , D E M O K R Á C IA
Fejezetek a demokrácia tankönyvéből Km*®*.

Minden demokrácia alapja a stabil 
gazdaság. A stabilitás pedig nem más, 
mintkiszámíthatóság, adott időinterval
lumon belül. A stabilitás tehát nem ál
landó változatlanságot jelent, hanem fo
lyamatot, kiszámítható trendekkel.

“Város a levegőben”
Elkészült Aszód város 1994. évi költ

ségvetése és persze legalább olyan 
rossz, mint a tavalyi. (Ennyit a követke
zetességről.)

A deficit természetesen ismét fősze
repet kapott. Miatta nem jut pénz isko
lafejlesztésre, csak iskolarombolásra. Kit 
érdekel, ha a jövő generációja kisebb tu
dással, rosszabbul fog alkalmazkodni a 
megnövekedett követelményekhez.

A tokiói egyetem 1986 és 1990 között 
megvizsgálta, hogyan térül meg az ok
tatásra fordított pénz. Azt állapították 
meg, hogy a megtérülés akkor a legop
timálisabb, ha a ráfordítás folyamatos, 
már az óvodától kezdődik.

Minden dollár 10 éven belül meg
négyszereződik. Mi tehát a japánok tit
ka? íme, az egyik: ha bízol a jövőben, 
fejleszted az oktatást. (Ennyi!)

Egy rossz költségvetést csakis rossz 
érvekkel lehet megvédeni.

Fejlődés, vagy helyben topogás
Kétféle gazdasági stratégia létezik, az 

első a defenzív irányzat. Ezek képvise
lői nem szeretnek kockáztatni. Várjuk 
ki, hogyan alakulnak a dolgok -  mond
ják. Ez inkább a vegetálás ideológiája, 
na és a lusta, gondolkodni rest embere
ké.

A második irányzat az offenzív stra
tégia. Tudom azt, hogy mit akarok, és 
keresem a hozzá vezető utat. Az eléren
dő cél érdekében hajlandó vagyok áldo
zatot hozni, elsősorban szorgalmas és 
kitartó munkával.

Tehát a deficittel való tehetetlenke
dés nem más, mint a koncepció teljes 
hiányának a beismerése. Hogy egy fut- 
ballhasonlattal is éljek: ez az “el a kapu
tól a labdával, azután majd csak fúj a 
bíró” koncepciótlansága.

A fejlődés lehetséges útjai
Kezdjük tehát az alapoknál!
Egy térség fejlődését három fő ténye

ző befolyásolja igazán.
1. Domborzati és földrajzi körülmé

nyek. Aszód Budapest külső, úgyneve
zett agglomerációs gyűrűjében találha
tó. Szerencsére a város ahhoz távol van, 
hogy itt is szennyezzen, de ahhoz vi
szont közel, hogy bekapcsolódhatunk

III. rész

iparral, szolgáltatással a kétmilliós 
nagyváros kiszolgálásába.

Rajtunk keresztül vezetnek utak és 
vasút Nőgrád ellátatlan térségeibe. Ezt 
figyelmen kívül hagyni a hozzá nem 
értés “egyetemi” szintjét jelenti.

Hajózni és kereskedni muszáj. Nem 
véletlen, hogy a zsidó kereskedők itt 
olyan nagy számban telepedtek meg a 
múlt században. A 70-es években éppen 
ezt a kereskedelmi központot verte szét 
az akkori helyi párt- és tanácsi vezetés, 
nagy egyetértésben. Emlékezzenek a 
tsz-központ és az ÁFÉSZ elköltözteté- 
sére.

2. Természeti erőforrások. Aszódon a 
háború előtt kiváló minőségű téglát 
gyártottak. A nyersanyagot itt bányász
ták közvetlenül a Városi- rét mögött. De 
volt itt igazán míves kerámiagyártás is. 
A geológusok szerint érdemes volna 
Aszód határát feltárni, mert könnyen 
meglehet, hogy az az agyag, amit mi 
rossz minőségű termőadottsága miatt 
szidunk, valójában értékes nyersanyag; 
drága porcelán, míves kerámia készül
het belőle. Az aszódi téglaipart is annak 
idején a kommunista “vas és acél orszá
gának” rögeszméje sorvasztotta el.

3. Emberi tényező. Mind között ez a 
legfontosabb. Gondoljanak Japánra! Nem 
volt sem nyersanyaga, sem jól megművel
hető termőföldek. Ma a világ vezető ipari 
hatalma, és a mezőgazdasága is fejlett. 
Ennyit jelent az emberi tényező.

Aszódon olyan demokratikus önkor
mányzatra van szükség, amely a lakos
ság ötleteit, véleményét igényli és nem 
zárkózik el betegesen minden lakossági 
kezdeményezés elől -  ahogyan azt 
1993-ban tették a lakosság népszavazás 
iránti kezdeményezésével.

Úgy tűnik, hogy a város vezetése el
fáradt. Minden újra, szokatlanra inge
rülten reagál. A város pedig stagnál, az 
adottságaiban rejlő lehetőségeket messze 
nem képes kihasználni, egyszerűen csak 
azért, mert képtelen szót érteni a lakosság
gal, együtt és külön-külön. Azt, hogy van 
lehetőség a fejlődésre, számos közeli és 
távoli település ma is töretlen növeke
dése bizonyítja.

Itt élnek közöttünk azok az emberek, 
akik a gazdaságban, egyéni vállalkozá
sukban, tudományban, művészetekben 
figyelemre méltó eredményeket értek 
el, csak éppen az önkormányzat nem 
volt rá kíváncsi, hogy hogyan! Komo
lyan azt gondolják, hogy a lakosság be
vonása nélkül is rendben lesz minden? 
Vagy elegendő a látszat is? Mintha 
rendben lenne minden!

Arról van szó és nem kevesebbről, 
hogy itt iskolaváros épülhet, művészte
leppel és élénk kereskedelmi, turisztikai 
élettel. Ehhez nyílt és koncepciózus ön- 
kormányzatra és aktív, a feladatokból 
részt vállaló lakosságra van szükség. Ne 
feledjék, minden városnak olyan vezetői 
vannak, amilyent megérdemel.

A vidék bankja
A fejlődéshez persze tőke kell. A je 

lenlegi bankrendszer csak a befektetők 
érdekeit preferálja. Úgy tűnik, hogy a 
banktőke nem akar részt venni a terme
lésben. Tőke nélkül viszont a termelés 
folyamatosan visszaesik, mert a terme
lés szintentartásához lépést kell tartani 
a fejlett világ fejlett technológiájával. 
Csökkenő termelés esetén -  itt a nemze
ti össztermelés csökkenésére, a GDP 
csökkenésére gondolok -  nőnek a járu
lékos költségek. Tehát a csökkenő telje
sítményű gazdaságnak kell a változat
lan népességet eltartani. Ráadásul a 
banki befektető is itt szeretné realizálni 
a profitját, ez elindítja az inflációt, nö
veli az adóprést, és mindez újból a ter
melés csökkentése irányába hat. A ban
kok jelenlegi pénzpolitikája nemcsak a 
gazdaságot bénítja meg, de magát a 
bankrendszer összeomlását is eredmé
nyezheti. Az a pénzpiaci körforgás, 
amely tőkeként nem táplálja a gazdaság 
vérkeringését, káros. A pillanatnyi ér
dekekért mindent kockáztatnak ennek a 
koncepciónak a kiagyalói.

De miért is foglalkoztam ezzel a kér
déssel ilyen részletesen? Hiszen ez or
szágos probléma. Csakhogy: ha maguk 
az önkormányzatok elsősorban a saját 
érdekükben kezdeményezőleg lépnek 
fel a vidék bankjának a megteremtésé
ben, befektetők és hitelezők lehetnek 
egyszerre. Azaz maguknak a bankok
nak az alapítói.

Az önkormányzatok a térségek fele
lős gazdái. Ezért ott lehetséges a fejlődés, 
ahol az egyes települések nem egymás 
rovására munkálkodnak, mert ennek a la
kosság látja kárát. Ettől még minden tele
pülés megőrizheti önálló arculatát.

Tanulság, vagy amit akartok
Amit tegnap tettünk, az ma már törté

nelem, holnap kevés. A tehetetlenségre 
mindig akad mentség. De a siker fan
tasztikus dolog. Higgyék el, megéri a 
fáradságot! Csak éppen nem adják 
ingyen.

Ezt üzenem Kedves Olvasóimnak.

Dr. Rácz Zoltán
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“PÁLLASZ ASZÓDI LÁNDZSÁJA"
Schossberger-m auzóleum

Megköszönöm az anyagi fedezetet biztosító intézmények
nek, alapítványoknak, hogy munkánkat megtisztelték támo
gatásukkal!

Elnyert pályázatok (1990-1993)
Mazsihisz: 600.000 Ft
Aszód Város Önkormányzata: 200.000 Ft
OMH: 200,000 Ft
Pest Megye Önkormányzata: 160.000 Ft
Aszód Városért Alapítvány: 100.000 Ft
Nemzeti-Panteon Alapítvány: 100.000 Ft
Raoul Vallenberg Alapítvány: 100.000 Ft
Aszód Ifjúságért Alapítvány: 70.000 Ft
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: 15.000 Ft

1.545.000 Ft

A korábbiakban már több ízben beszámoltam a Schossber- 
ger-mauzóleumés a zsidó temetőfölújításáról. 1993 igen jeles 
dátuma az 1990-től tartó helyreállítási folyamatnak.

Míg az első években a növényzettel és a meggyalázott 
épületben és temetőben fölhalmozott szeméttel és törmelék
kel, melyet folyamatosan pótolt a környék lakossága, vívtunk 
közelharcot, a tavalyi év már megengedte számunkra, hogy 
hozzákezdjünk az épület rekonstrukciójához.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsi
hisz), az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (ÖMH), az 
aszódi Petőfi Múzeum (PM) és az Aszódi Városszépítő 
Egyesület (AVE) hivatalos megbízottjaként, a helyreállítás 
kezdeményezőjeként rengeteg pályamunkát készítettem, ké
szítek és próbálok minden e célt támogató szervezetet, intéz
ményt, alapítványt megnyerni ügyünknek. A munka nem 
könnyű, de szép!

Nagy örömömre szolgál, hogy már nem csupán az én par
tizánakcióm a helyreállítás, hanem városunk tiszteletben álló 
tagjai közül is egyre többen érzik magukénak a feladatot. 
Megköszönöm hát komoly segítségét:

Bagyin József polgármesternek, 
dr. Asztalos István múzeumigazgatónak,

Bártfai Lászlónak, a polgármesteri hivatal 
műszaki osztályvezetőjének,

Tolmácsi Miklós Gamesz-vezetőnek,
Jánosi János városi főépítésznek.

Szakmai segítségével nagyban hozzájárul a rekonstukció 
sikeréhez Klaniczay Péter, az OMH vezető felügyelője és 
Tamás Péter, a Mazsihisz munkatársa.

Kassa András épületszobrász 3 pályázó közül a legkedve
zőbb ajánlatot nyújtotta be, és a következő részmunkákat 
végezte/végzi el.

1. A megsüllyedt terasz szerkezeti helyreállítása: az oldalfal 
ciklopköveinek visszarakása, szegélykövek elhelyezése, ide
iglenes betonburkolás, lépcsőépítés.

2. Kriptába vezető lépcsőház: ledöntött elemek visszahe
lyezése, tetőszerkezet ácsolása, vörösréz borítás.

3. Kupola: téglaboltozat pótlása, héjszerkezet ácsolása, le
döntött, de meglévő attikaelemek visszahelyezése, vörösréz 
borítás, csúcsdísz, vízelvezetés.

Kassa András fölajánlotta, hogy a temetőben található 
összes homokkő sírkövet ingyen felületkezcli, az OMH-val 
egyeztetett anyaggal.

Már megkötésre került a következő szerződés, melyben a 
hiányzó attikaelemek kivágását és visszahelyezését, az épület 
nagyobb sérüléseinek javítását és 22 ledöntött sírkő (tavaly 
már egyszer folállíttattuk!) helyreállítását vállalta a kivitelező.

Idén, 1994-ben a holocaustot követő 50. évben mindenkép
pen elsőrendű feladatunk a lerombolt mártíremlékmű fölállí
tása, az áldozatok nevét tartalmazó márványtábla újbóli elhe
lyezése.

Célom 1994-ben a temető, a mauzóleum, az emlékmű, a 
sírok, a kerítés teljes műemléki helyreállítása, mely még kb. 
5.000.000,- Ft összköltségűre tervezett.

Vállalásom igen komoly, megvalósítását pályázatok útján 
elnyert pénzeszközökkel tervezem. Ennek érdekében készí
tettem 15 bő információs csomagot, melyeket több helyre 
postázok.

Ezentúl szükség van emberi segítségre is, társadalmi ala
pon, hiszen én is így végzem munkámat. Várom mindazok 
jelentkezését, kik szívesen segítenek tuskót ásni, terepet ren
dezni ! Várom továbbá mindazok segítségét, kik a mauzóleum 
belsejét ábrázoló fényképpel rendelkeznek, illetve emlékez
nek a márványpadló rajzolatára és a mozaikfreskó képére. 
Mindezekre nagy szükség van a pontos rekonstrukciós munka 
érdekében, annak sikeréhez.

Asztalos Tamás 
AVE tagja

Cím: Petőfi Múzeum, Aszód, Szontágh lépcső 2.
Telefon: 14.
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REMÉNYEK ÉS KÍVÁNSÁGOK 1994-R E
Első helyen az egészség!

Ugyan ki tagadja, hogy 
gondolatainkat át- meg át
szövik az elmúlt esztendő 
történései? S, mit tesz a szil
veszter? Láthatatlan időkü
szöbével könyörtelenül elvá
lasztja a múltat ajelentől. Ám 
ha el is választja, ugyanakkor 
össze is köti cselekményeink, 
gondolataink történeti folya
mát. Magam ennek jártam utá
na, amikor megkérdeztem al
kalmi riportalanyaimat:

-  Önnek milyen volt az el
múlt esztendő, s mit vár az 
1994. évtől?

Bíróné Gazsó Judit, óvó
nő: Küzdelmes, kemény év 
volt az elmúlt esztendő. Sze
rintem ugyanilyen lesz ez az 
év is. Örömeim közé tarto
zott családom nyugodt lég
köre, s az óvodai gyermekek 
és szülei vidámsága, életsze- 
retete. Csakúgy az obembur- 
giak látogatása. Ez évben -  
remélem -  a családi életem
ben ugyannyi boldogságom 
lesz! Mint óvónő, szeretném 
sikeresen útjára engedni 
nagycsoportos óvodásaimat. 
Városunk életében jótékony 
változásokat várok a válasz
tások után. Meggyőződé
sem, hogy tovább mélyül az 
obernburgi kapcsolatunk. 
Kívánom, hogy az 1994. év, 
ami köztudottan a családok 
éve, ne csak szellemiségében, 
de tartalmában is sok örömet, 
nyugalmat, békét és bizton
ságot hozzon minden család
nak!

Ondrik Pálné, dajka: Ne
héz volt az elmúlt esztendő, 
de túléltük. Magam békessé
get, anyagi biztonságot kívá
nok. Legfőképp azt, hogy 
minden ember a maga terüle
tén és a magánéletében is 
próbáljon meg emberséges 
ember maradni.

Hrncsár Pál magángaz
dálkodó családja: Kívánjuk, 
hogy Aszód polgárai béké
ben, szeretetben éljenek az új 
esztendőben! Mindenki őriz
ze meg egészségét, és közös 
erővel segítse ifjú városunk 
fejlődését!

Mayemé Masznyik Edit,
óvodavezető pedagógus: 
Legfőképpen békét kívánok

az egész világon. A felnőttek 
végre békében, boldog
ságban éljenek! Legyen 
munkahelyük, s munkájuk
hoz mérten a fizetésükkel is 
elégedettek legyenek!

Mint tősgyökeres aszódi, 
azt kívánom, hogy ha már 
városban lakom, ne csak a 
nevében legyen “Városréti 
utca” a mienk. Erőteljes 
ütemben folytatódjék a Kos
suth utca rendezése egészen 
a 99. számig. Csakúgy a 
Kondoros tér rendezése is, 
amely egyik központi helye 
lehetne városunk közéletisé- 
gének. Nap mint nap tapasz
talom, hogy bokáig ér a sár, 
ha az említett térről hazain
dulok. Éppen ezért szívesen 
venném, ha már ebben az év
ben megjavítanák a járdát, s 
rendeződne a közvilágítás 
helyzete is. (Ugyanis az osz
lopokon lévő 40 wattos égők 
fényt adnak, de a biztonságos 
közlekedést nem segítik.) 
Tehát idegen erre ne jöjjön 
sötétedés után, mert bizonyá
ra eltéved. Bár azt nem hall
gathatom el, hogy az utcánk 
legvégén, közvetlenül a 
szomszédos mező mellett, az 
őzikéknek tökéletes esti 
megvilágításban van részük. 
Remélem, ebben az évben 
végre mi is élvezhetjük már 
a korszerű világítás áldásos 
hatását. Az előbb elmondot
tak apróságnak tűnhetnek. 
De reggel és este, mikor jö 
vünk és megyünk otthonról, 
borzasztóak az állapotok. 
Ennek ellenére szeretem vá
rosomat.

Kustra László, hivatásos 
pártfogó: A családban na
gyon mozgalmas évünk volt, 
hiszen két lakodalomban is 
részt kellett vennem. A bá
tyám fiánál, s a húgoméknál, 
mint keresztapa. Nem várt 
szerencse révén elutazhat
tunk mindkét testvérváro
sunkba. Talán érthető, hogy 
jól éreztük magunkat mind
két helyen. Augusztus 20-án 
viszontlátogattak vendége
ink bennünket. Remélem, ők 
is jól érezték magukat. Hob
bim a kertészkedés. Az em
lékezetes nyári aszály sok

bosszúságot okozott e hasz
nos és örömöt jelentő időtöl
tésem mellett. A lányunk le
érettségizett, és felvételt 
nyert az egyik budapesti ta
nárképző főiskolára. Mint 
képviselő örülök, hogy végre 
elindult a lakásprivatizáció, 
ezzel megkoronázva a sok 
kínlódást és egyeztetést. A 
sok vihart kavart 2. sz. iskola 
ügye is nyugvópontra jutott.

S hogy mit várok az 1994. 
évtől? Áz elmúlt esztendő
ben elindított föld- és lakás
privatizációs ügyek befeje
zését. A gimnázium ügyének 
az igazságos megoldását. Hi
szen ha az evangélikus egy
ház visszakapja jogos tulaj
donát, úgy Ászód városát 
kárpótolnák 2-300 millió fo
rinttal, így lehetőség nyílna 
egy másik állami középisko
la megépítésére. Minden ma
gyar család két nagyon fon
tos esemény előtt áll: a parla
menti és a helyhatósági vá
lasztások a jövőnk szem
pontjából meghatározóak. 
Kívánom, hogy helyileg is 
induljon be a kisipar, s a ma
gánvállalkozás, valamint a 
földművelés. Ezzel minél 
több családnak legyen egész
séges életstratégiája, ami a 
boldogulásuk hosszútávú 
feltétele. Továbbá békessé
get, egészséget, minden em
bernek rendíthetetlen hitet, 
reményt a szebb és boldo
gabb jövőben, amit csak 
együtt építhetünk fel.

Balogh Jánosné, óvoda
vezető: Az elmúlt év folya
mán sok esemény részese 
voltam. Azt kívánom, hogy 
fogadott gyermekemet 
egészségben nevelhessem. 
Az intézményemben minden 
dolgozó részére sikereket kí
vánok. Aszód lakosságának 
békét, megértést és jótékony 
változni akarást.

Tolmácsi Miklós, Ga- 
mesz-vezető: Események
ben gazdag, kudarcokban és 
sikerekben bővelkedő évet 
tudhatunk magunk mögött. 
Kezdeném az elsővel: Nem 
sikerült mindig a városunk 
rangjához illő környezetet 
biztosítanunk, amihez az itt-

lakók is sokszor hozzájárul
tak. Természeti katasztrófák is 
érték településünket, amely
nek a következményeit csak 
igen nagy nehézségek árán le
hetett elhárítani. Mindezek
hez párosult rossz állapotú 
úthálózata, amely tovább 
romlott. Sikert csak alig 
könyvelhettünk el. Végre be
indult a gázvezeték építése. 
Az új fűtés révén -  remélhe
tőleg -  az ittlakók egész
ségesebben élnek majd. Jó 
úton halad a telefonprogram 
is, amit várhatóan ez évben 
fejezünk be.

Az elkövetkező évben leg
elsősorban városunk lakói
nak a jobb életét várom. Kí
vánom, hogy az egyre kemé- 
nyedő világban kevesebb 
aszódi állampolgár kerüljön 
arra a szintre, amelyben már 
a megélhetés a legfőbb gond. 
Továbbá azt is várom, hogy 
egy aktív helyhatósági vá
lasztás után, az újonnan 
megválasztott képviselőtes
tület olyan programot dol
gozzon majd ki, amelynek 
révén az egész város nyer, a 
választást követő években is.

Masznyik M árton nyug
díjas: Magam arra kérem az 
Istent, hogy ugyanilyen egész
séget adjon erre az évre is, 
amilyen az elmúlt évben volt 
nekem S ha már magamnak 
egészséget kívánok, másnak is 
ezt kívánom

Mint nyugdíjas sok rosz- 
szat és jót láttam eddig az 
életemben. Ezután már in
kább csak jót szeretnék látni, 
tapasztalni. Sajnos, erre igen 
kevés az esélyem, mert nap
ról napra olyan paragrafusok 
születnek jobbára, amelyek 
egyre lehetetlenebbé teszik 
ezt a lehetőséget is.

Kvaka István postahiva
tal-vezető: őszintén szólva 
igen örülök az első kérdés
nek is, hiszen összességében 
hivatalunk 101,7%-ra telje
sítette egész évi vállalásain
kat. S talán így szerénytelen
ség nélkül kijelenthetem: ve
zetői munkám nem volt hiá
bavaló 1993-ban.

Remélem, az elkövetkező 
esztendőben az új felállá-
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sunk is hasonló jókkal fog 
megajándékozni bennünket. 
Tudva azt, hogy az új posta- 
törvény és az új hírlap-árusí
tási rendszer még nem iga
zán üzemelnek zökkenő- 
mentesen. De remélem, ha
marosan megszokják az újat 
az ügyfeleink, s a kollégáim 
is egyaránt. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
az aszódi postások nevében 
boldog új esztendőt kívánjak 
minden aszódi lakosnak.

Rács Balázsné hírlap- 
árusító: Magam mindenféle
képpen egy jobb és boldogabb

évet szeretnék. A fiamnak 
békés leszerelést, másoknak 
jó  egészséget kívánok.

Mivel munkaidő alatt ke
restem fel a többi postai tiszt
viselőt -  érthető okokból - , 
igen röviden nyilatkozhattak.

Táskay Józsefné távbe
szélőközpont-vezető: Az
1994. esztendőben minden
kinek békét, jó egészséget, a 
munkanélkülieknek sok új 
munkahelyet kívánok.

Szenoráczkyné Seregély 
Gabriella: A mai rohanó vi
lágban kívánom, hogy job
ban figyeljünk ezután egy

másra. De ne feledkezzünk 
meg az egymás iránti türe
lemről sem.

Bagyal Istvánná és Sztán
Istvánná közösen fogalmaz
ták meg gondolataikat: mind 
magunknak, mind másoknak 
jó egészséget kívánunk. Mi 
ebben az évben is hasonló 
lelkiismerettel szeretnénk 
végezni a munkánkat, mint 
1993-ban. A telefonközpont
ban, s másutt is a postán jó a 
légkör, így a munkahelyi 
közérzetünk is. Reméljük, így 
lesz ez 1994-ben is! Csakúgy 
az, hogy nem csökken a hiva

tali létszámunk, s ugyan- 
ennyien fognak még év vé
gén is itt dolgozni, mint 
most.

S ha már a jókívánságok 
közös és rövid megfogalma
zásáról esett szó, békés és 
boldog, egészségben és gaz
dagságban szerencsés újesz
tendőt kívánnak az OTP dol
gozói: Kustra Jánosné, Re- 
menár Jánosné, Pásztor 
Lászlóné, Ondrik György- 
né, Moharos Jánosné, vala
mint Mészáros Lászlóné.

-A k i -

2. sz. kép
3. Melyik városban áll ez az ódon híd?
4. Mi a neve?

KIVERT KUTYÁK
Állt szegény a lakótelep forgatagos utcáján. Minden embert megnézett, megszagolt és kérőn nézett rájuk, hátha valaki 

befogadja, hátha valaki ráfütyül és magával viszi. Emberek jöttek-mentek. Volt aki belerúgott, olyankor mintha sírt volna; 
új helyet keresett és tovább figyelt. Szinte reszketett minden porcikája, amikor egy-egy embert látott morogva közeledni, 
félt: megint belerúgnak.

Figyeltem szegény kutyát. Ki volt az a szívtelen ember, aki elzavarta, kitette őt az utcára? Miért nem kellett neki? Milyen 
lehet az az ember, ha a kutyáját képes volt kitenni, elzavarni? Hol marad belőle a felelősségtudat? Miért is kellett neki kutya, 
ha most elzavarta?

A kutya ült és várt még mindig, szomorúan nézve az embereket.
Néztem szegényt. Pár ember megsimogatta, de egyik sem mondta: gyere velem, te kedves kutya. Sajnáltam őt, 

legszívesebben magamhoz vettem volna, de panellakásban nem lehet kutyát tartani. Az igazság az, hogy nemcsak ő van 
egyedül, akit kitettek, elzavartak. Rajta kívül még vagy 8-9 kutya szaladgál a városban, a lakótelepen, gazdát keresve. 
Olyan szomorúan, amilyen csak egy kivert kutya lehet, gazdátlanul, éhesen.

Emberek, kérlek benneteket, ne zavaq'átok el őket, és aki teheti, fogadja be szegényeket, mert meghálálják, ő k  azok, akik 
vigyáznak a házakra, gazdáikra, akik a világ leghűségesebb barátai. Akik nem kémek sokat, csak pár finom falatot, néhány 
simogatást, egy-két kedves szót. Olyan nagy kérés ez, mondjátok?

Ősz Éva
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PETŐFI-NAP A GIMNÁZIUMBAN
Harmadik éve a téli szünet utáni első 

hétvége egy napján vetélkedők, verse
nyek színhelye az aszódi Petőfi Gimná
zium. Ekkor tartjuk az immár hagyo
mányos Petőfi-napot, amelyet Hódi 
Gyuláné dr. indított útnak azzal a céllal, 
hogy megemlékezzünk iskolánk név
adójának születésnapjáról, de ne csu
pán egy szokásos ünnepség keretén be
lül, hanem aktív tevékenységgel, jó 
hangulatú műsorokkal.

Ebben az évben nagyon gazdag prog
ramot szerveztek a gimnázium tanárai a 
diákok számára. A feladatokat még a szü
net előtt kijelölték, így kellő idő állt min
denki rendelkezésére a felkészüléshez.

A versenyek már csütörtökön elkez
dődtek. Az angol nyelvű műfordító-ver
senyen huszonhatan vettek részt. Carroll 
Aüce Csodaországban és Salinger Zab
hegyező című műveknek egy-egy részle
tét kellett hűen, de egyben művészi for
mában magyarul megszólaltatniuk.

Pénteken került sor a francia nyelvű 
műfordító-versenyre, Van Lerberghe 
versét 24 diák ültette át magyarra.

Január 15-én, szombaton a tornate
remben kezdődött a nagy nap. Az ünne
pélyes hangulatú megnyitón Petőfi 
Galga partihoz című költeménye mel
lett (amelyet Pálházi Gábor, III. B osz
tályos tanuló mondott el), elhangzott 
Kölcsey Ferenc Himnusza is, mert így 
emlékeztünk meg a Magyar Kultúra 
Napjáról, január 22-ről. Frajna Miklós 
igazgató úr nyitóbeszéde után az osztá
lyok képviselői megkoszorúzták az ud
varon álló Petőfi-szobrot.

Ezután a diákok ellepték az iskolát, 
és megkezdődött a versengés.

Az első, második évfolyamnak szer
vezett logikai vetélkedőt két teremben 
kellett leonyolítani a jelentkezők nagy 
száma miatt. Ugyanez történt a rejt
vényfejtő versenyen is: itt hetvenhárom 
páros tört az első helyre.

Az első emeleten közben megkezdő
dött a szavalóverseny. Kötelező vers
ként Petőfi Hazámban című költemé
nyét adta elő a tíz résztvevő, majd 
Arany- vagy Vörösmarty-műveket 
hallgathattak meg az érdeklődők.

A francia nyelvű szavalóversenyen is 
Petőfi-vers volt a kötelező, termé
szetesen francia fordításban. A kilenc 
versmondó szabadon választottként a 
francia költészet legszebb alkotásai kö
zül adott elő egy-egy művet.

A program “második fordulója” tíz 
órakor kezdődött.

A tornateremben tartottuk a hangsze
resek bemutatóját -  tanulva a múlt év 
eseményeiből, mert akkor az énekte
remben gombostűt sem lehetett leejteni 
a jelentkezők és az érdeklődők magas 
száma miatt. Most tizenkilenc produkciót 
(hegedű-, zongora-, fuvola-, gitárszóló
kat; cselló-fuvola-zongora triót; rockze
nei előadást) hallgathattak meg a diákok.

A rajzteremben helytörténeti vetél
kedő zajlott. A négyfős csapatok Aszód 
és a Galga mente történelmének isme
retéből adtak számot a változatos, játé
kos-komoly fordulókban.

Közben lassan véget ért a reggel óta 
folyó sakkverseny; a közönség eldönt- 
hette, hogy az első emeleti folyosón 
elhelyezett képzőművészeti kiállítás 
huszonhárom alkotása közül melyik 
tetszett a legjobban.

A művelődéstörténeti vetélkedő té
mája ebben az évben a kiegyezés. Vaj
da János költészete, Szinyei Merse Pál 
és Paál László festészete volt. A tizen
négy, háromfős csapat minden tagja 
komolyan felkészült a versenyre; a zsű
ri örömére alig volt pontkülönbség a 
helyezettek között.

Az úszóversenyeken szinte minden 
osztályból indultak. Talán ennek a 
programnak volt a “leghangosabb” 
sikere, hiszen itt a diákok tapsolva, 
kiabálva biztatták a társaikat.

Az ebédszünet idejére a pályadolgo
zatok értékelése is megtörtént. Hagyo
mány már, hogy a Petőfi-napra komoly, 
a téli szünetben elkészített munkákat 
nyújtanak be az érdeklődő tanulók. Eb
ben az évben már nemcsak irodalmi, 
hanem matematikai, pszichológiai tár
gyú dolgozatokat is írhattak a jelentke
zők.

A Petőfi-nap vetélkedőinek ünnepé
lyes eredményhirdetésére 1/2 12-kor 
került sor a -  ismét boldogan láttuk, 
hogy diákokkal teli -  tornateremben. 
Az osztályok közötti pontversenyt a II. 
A osztály nyerte. Jutalmuk egy szabad
nap, amelyet majd közös kirándulásra 
használnak fel.

A program végén, délután a IV. D 
osztály rockegyüttese játszott olyan 
nagy sikerrel, hogy műsorukat többször 
meg kellett ismételniük.

Az eredményes programot látva jö 
vőre még több lehetőséget adunk majd 
arra, hogy a diákok megmutathassák, 
mit tudnak; hiszen óriási nevelő hatása 
van mindannak, amivel a Petőfi-napon 
találkozhattunk.

Frajna Miklós igazgató bevezető szavai
Kedves Vendégeink,
Kedves Kollégák,
Kedves Gyerekek!

Harmadik éve kialakult szokás isko
lánkban, hogy a Petőfi születésnapjához 
legközelebb eső tanítási hét egy napján 
ünnepelünk: megemlékezünk az aszó
di gimnázium legjelesebb tanulójáról, 
névadónkról, Petőfi Sándorról.

Az imént hallott költeményt Petőfi 
már nem Aszódon, hanem innen na
gyon távol írta, akkor, amikor nagy szo
morúságában az aszódi évek szép em
lékeiben keresett vigasztalást. Azt ol
vastam valahol, hogy “nincs a jövő élet
re hasznosabb, egészségesebb, erősebb 
és magasztosabb, mint valami jó emlék, 
kivált az, amely még a gyermekkorból... 
származik... Ha az ember sok ilyen emlé
ket visz magával az életbe, akkor meg van

mentve egész életére.” Petőfi az aszódi 
gyermekévekben találta meg ezt a hasz
nos, egészséges és magasztos élményt.

Ám az előbbi gondolat más értelme
zésben is igaz, rólatok, a mostani diá
kokról is szól. Hasznos, erős és magasz
tos emlékeket kell gyűjtenetek most, a 
gyermekkorotokban, és ezek egész éle
tetekre szóló útravalót jelentenek majd. 
Megmentő emlékké válhat majd egy 
Petőfi-napi siker, öröm, kiemelkedő 
szereplés is, amelynek alkotó vagy 
szemlélő részese voltál. A Petőfi-nap 
alkalmat teremt arra, hogy érezd: együvé 
tartozunk. Hogy tapasztald: milyen öröm 
megismerni mások sokszínűségét! Hogy 
milyen öröm, ha mások is megismerik a 
te sokszínűségedet! Hogy mindannyi
unkban lakozik valami, amiben mások, 
különbek vagyunk, mint a többiek!

A mai nap a megemlékezésen kívül

a játéké, a versengésé is. Néhány mai 
vetélkedés legjobbjai közül kerülnek 
majd ki azok, akik 1994 márciusában 
Kiskunfélegyházán a mi iskolánkat 
képviselik a Petőfi nevét viselő közép
iskolák országos találkozóján. Ott egy 
olyan nagyobb közösségben kell majd 
öregbíteniük az aszódi Petőfi Gimnázi
um hírnevét, amelynek tagjai hozzánk 
hasonlóan büszkék Petőfire, és évente 
megemlékeznek róla. Ugyanúgy, aho
gyan ma is tesszük.

A mai ünnepségsorozat egy közeli, 
másik ünnep fényével is gazdagabb a 
szokásosnál. Jövő héten, január 22-én 
ünnepli hazánk a Magyar Kultúra Nap
ját. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
írta a később nemzeti himnuszunkká 
vált ódáját. Néhány éve ezt a napot a 
Magyar Kultúra Napjaként tartjuk szá
mon. Szerénytelenség nélkül állíthat-
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juk, hogy a mi iskolánk hajdani tanuló
ja, Petőfi Sándor igen előkelő helyet 
foglal el nemzeti kultúránk nagyjai kö

zött, és neve méltóképpen kapcsolja 
össze ezt a két ünnepet, a mait, a mién
ket, és a néhány nap múlva elérkező

nemzeti ünnepet. E gondolatok jegyé
ben az 1994-es Petőfi-napot ezennel 
megnyitom

r
ANGOL MŰFORDÍTÓ VERSENY

1. Vidovszki Noémi (II. A)
2. Balázs Katalin (II. A), Schnell András (II. B) 

3. Barta Judit (II. A)
Hegyi Tamás (IV. C)

Kiss Krisztián (III. A)
Mogyoróssy Tamás (II. A)

Paksi Ferenc (III. A)

FRANCIA MŰFORDÍTÓ VERSENY
1. Vass Krisztián (II. A)

2. Hombolygó Ferenc (I. A)
3. Péter Katalin (III. A)

SZAVALÓVERSENY 
1. Sziráki Béla (IV. C)

2. Pálházi Gábor (III. B)
SerfőzőSzilvia (IV. B)
3. Borsos Kinga (I. B)

FRANCIA NYELVŰ SZAVALÓVERSENY 
1. Balázs Katalin (II. A)

2. Pávics Krisztina (III. A)
3. Poissonneau Alexandra (I. A)

LOGIKAI VETÉLKEDŐ 
1. NyírőNóra -Szavrák Kata (I. A)

2. Balázs Mihály -  Simon Csaba (II. D) 
Hatvani Csilla -  Vanó Péter (II. A)

3. Kovács Róbert - Böffler Krisztián (I. B)

HANGSZERES VETÉLKEDŐ 
I. Sára Éva (III. B)
Kiss Ilona (Hl. C)

II. Szavrák Kata (I. A) 
Varga Zsuzsa (I. A)
III. Gerlai Pál (I. B) 
Kovács Gergő (II. A)

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ
1.1. A

(Pantali Bence, Tóth Zsuzsa, Tihanyi Andrea, Varga Zsuzsa)
2 .1. A

(NyírőNóra, Sinka Bernadett, Szalóki Ildikó, Szavrák Kata) 
3. H. C (Bán Zoltán, Budai József, Földes Noémi)

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 
1 .1. A (NyírőNóra, Szavrák Kata, Varga Zsuzsa)
III. A (Blahó Kata, Paksi Ferenc, Péter Katalin)

2. IV. B (Nagy Bernadett, Káré Szilvia, Kiss Katalin)
3. III. A (Prohászka Viktória, .Ságodi Anikó, Szálkái Eszter)

KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY
1. Barta Judit (II. A)
Szabó Gábor (II. B)
2. Barta Judit (II. A)

Közönségdíjas: Grózsmik Melinda (I. C)

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY 
1. Jakus Zsuzsanna -Csordás Annamária (II. B)

2. Mihálka Zsófia -  Sáfrány Tamás (III. A)
3. Gergely Bernadett -  Csányi Réka (IV. B)

SAKKVERSENY 
Lányok: 1. Diós Ágnes (IV. C)

2. Pjéter Éva (III. B)
3. Őszi Barbara (III. B)

Fiúk: 1. Kopka Ferenc (III. B)
2. Gulyás Csaba (III. B)
3. Kiss Krisztián (III. A)

DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁK 
1. Bán Zoltán (II. C): Igazságkereső 

gyermekhősök a magyar regényirodalomban 
2. Maldrik Erzsébet (III. C):

Tanárok és diákok kapcsolatai 
3. Szászi Viktória (II. C): Igazságkereső 

gyermekhősök a magyar regényirodalomban

Úszás
I. évfolyam:

lányok: 1. Nikolényi Vera (0. A) 
2. Győré Katalin (0. A)

3. Kiss Márta (0. A)

fiúk: 1. Dóra Géza (I. E)
2. Bajusz Gergő (0. A)
3. Koncz Péter (0. A) 

váltók: lányok: 1.0. A
2 .1 . B
3 .1 . B 

fiú: l .I .E
2 .1. D

3.0. A - 1. C
II. évfolyam:

lányok: 1. Kondor Melinda (I. A) 
2. Szavrák Kata (I. A)

3. Varga Zsuzsa (I. A) 
fiúk: 1. Kolozsvári Gábor (II. D)

2. Urbán Péter (I. A)
3. Tóth József (II. C) 

váltók: lányok: 1 .1. A -II . B
2. II. B
3. II. C 

fiúk: 1. II. E
2. II.D 
3 .1.A

III. évfolyam:
lányok: 1. Princz Yvett (II. A)

2. Varga Ildikó (Hl. D)
3. Salomváry Dóra (II. A) 

fiúk: 1. Mogyoróssy Tamás (II. A)
2. Tegze Dávid (III. C)

3. Gulyás Csaba (III. B)

váltók: lányok: 1. H. A 
2. II. A 

3 .1 .A -II . A 
fiúk: 1. II. A -III. C 

2. III.D 
IV. évfolyam:

lányok: 1. Bereczky Szilvia (EH. A) 
2. Tukora Veronika (IV. C)

3. Ságodi Anikó (III. A) 
fiúk: 1. Béres Roland (IV. C)

2. Tegze György (IV. C)
3. Balogh Péter (IV. E) 
váltók: lányok: 1. III. A

2. III. A -IV . B 
fiúk: 1. HL A -IV . C 

2. IV. E
3. IV. B -  III. B -  II. A

Az osztályok közötti pontverseny eredménye: 
1. II. A 2 .1. A 3. III. A
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A VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
FEBRUÁRI PROGRAMJA

4. 20.00 BLUESTÉLY- Lator B.B.
Belépő: 2 5 0 ,-Ft

10. 15.00 NYUGDÍJASOK FARSANGJA
11. 17.00 -  20.00 TINI BULI

ált. isk. 7-8. osztályosok részére 
15. 10.00 RUHAVÁSÁR
18. 20.00 NOSZTALGIA KLUB-Átryum  együttes 

Belépő: 250- F t
24. NYUGDÍJASKLUB 

Erdők-mezők patikája 
Árusítással egybekötött előadás 
Előadó: Dr. Virág Ildikó

25. 20.00 BLUESTÉLY -  Tengs-Lengs együttes
Belépő: 150,-Ft

Számítógépes szövegszerkesztői tanfolyam 
Időtartam: 30 óra 
Tandíj: 10.000,-Ft

Gépjárművezetői tanfolyam
Időtartam 30 óra + 25 óra kötelező gyakorlat
Tandíj: 16.750,-Ft
Tanfolyam kezdete: 1994. február 16. 18.00 óra

Nyelvtanfolyamok:
-  Kezdő német
-  Kezdő angol
-  Középhaladó német
-  Kezdő francia

4.500, -  Ft/60 óra
4.500, - Ft/60 óra
6.000, -  Ft/60 óra
5.000, -  Ft/60 óra

Tanfolyamok

A Helyőrségi és Városi Művelődési Ház az alábbi tanfolya
mokat kívánja indítani megfelelő létszámú érdeklődés esetén:

Gázvezeték- és gázkészülékszerelő szakmunkásvizsgára fe l
készítő tanfolyam
Jelentkezési feltétekközpontifűtés- vagy vízvezetékszerelői 
szamunkás végzettség vagy gimnáziumi érettségi + ív- és 
lánghegesztői vizsga
A tanfolyam tandíja: 18.000,- Ft (tandíj + vizsgadíj + tan
könyv). A tanfolyam indulási ideje: február közepe. 
Szakmunkásvizsga lehetőség: május közepe.

Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (mindhárom fűtési 
mód: gáz, olaj, szén)
Elméleti + gyakorlati oktatás. A tanfolyam 3 hónapos, szak
munkás végzettséget ad!
Tandíj: 12.000,- Ft
Jelentkezési feltétel: 8 általános, betöltött 18. év, egész
ségügyi alkalmasság.

Számítógép alapkezelői tanfolyam 
Időtartam 30 óra 
Tandíj: 8 .000,-Ft

Nem küldjük el a kém ényseprőt... HA...

A Pest Megyei Kémény
seprő, Cserépkályhaépítő és 
Tüzeléstechnikai Vállalat az 
általuk ismertetett 26/1981. 
(XI. 14.) ÉVM számú ren
deletét magukra nézve is 
kötelezővé teszik és éven
ként a kétszeri ellenőrzést, 
tisztítást és a 4 évenkénti 
műszaki felülvizsgálatát a 
kéményeknek elvégzik. Ez a 
feladatuk?

Sajnos a rendeletben emlí
tettek betartását városré
szünk területén nem tapasz
talom. Közel tíz éve rendel
kezem házamon saját jogú 
kéményekkel. Az eltelt idő
szakban kb. 4 évvel ezelőtt, 
újév tájékán kopogtattak ná
lam is a kéményseprők (tisz
ta ruhában, nem kormosán).

boldog újévet köszönve és 
visszamenőleges kémény- 
seprési díj beszedésével fog
lalkozva (közel 2000 Ft).

A jókívánságokat szíve
sen fogadtam, a kéménysep
rői díjat, mint akkor közöl
tem velük, nem fizettem ki, 
mert úgy éreztem, hogy sem
miféle munkát-szolgáltatást 
-  6 évig -  nálam nem végez
tek. Ezt elmondtam nekik. 
Nem haragudtak meg, csak 
mosolyogva, tovább menve, 
kopogtattak a szomszédok
nál. Azóta sem jöttek.

Nem küld(jük)öm el a ké
ményseprőt, ha a munkáját 
jön elvégezni, de ha csak az 
említettek során teszik tiszte
letüket, megköszönj ük)öm 
szíves látogatásukat.

Egyéb tanfolyamaink:
virágkötészeti tanfolyam, sminkkészítő tanfolyam, kosárfonó 
tanfolyam, fazekasság, szabás-varrás tanfolyam.

Szívesen várunk új tagokat 
a VÁROSI ÉNEKKARBA 

(14 éves kortól)

Igény esetén
továbbra Is működtetnénk a 
JAZZBALETT tanfolyamon

HÁZASPÁROK, FIUK, LÁNYOK, FIGYELEM! 
Igény esetén

TÁRSASTÁNCTANFOLYAMOT
indítunk.

Régi és modern táncok -  keringőtól a rock and ro04g

Valamennyi tanfolyamra jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 

Művelődést Házban héttVStól péntekig 94)6-20.00 óráig.
Aszód, Szabadság tér

Köszönet a vállalatnak a 
Tükörben megjelent tájé
koztatójukért, mert megis
mertük, hogy milyen sok ve
szély, tragédia következhet 
be a szakszerűtlenül üzemel
tetett kémények esetében. 
Azonban mi, kéménytulajdo
nosok a veszélylehetősége
ket felismerni, felmérni, a 
hozzá nem értésünk követ
keztében nem tudjuk. A szak
emberek a vállalatnál ezért 
vannak. így felmerül a kér
dés, hogy a bekövetkezett 
tragédia következményei kit 
terhelnek. Úgy gondolom, a 
rendelet nem a végrehajtót 
terheli. Vagy nem?...

Most a gáz bevezetésével 
területünkön a fokozottabb 
odafigyelés-ellenőrzés hat
ványozottabban szükségessé 
válik, ezáltal a vállalat kö-

!0. Telefon: Aszód 83.

vetkezetes tevékenységére 
jobban rászorulunk, és igé
nyeljük a körültekintőbb 
munkájuk végzését. Mert a 
gázfűtés a veszélyes kategó
riába tartozik. A rendelet be 
nem tartása pedig mulasztás, 
a mulasztásért pedig felelős
ségre vonás jár. A bekövet
kezett tragédia pedig az ese
tek többségében már nemor
vosolható, nem tehető jóvá. 
A felelősségrevonás ekkor 
márnemsegítazon, aki áldo
zatul esik (életét veszti).

Kérem, aki nem olvasta a 
Tükör decemberi számában 
a vonatkozó tájékoztatót, ne 
mulassza el áttanulmányo
zását, saját és mindennyiunk 
érdekében!

K.J.
Mosolygó A. u. 12. sz. alatti 

kéménytulajdonos
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FIATALSÁGUNK PILLANATKÉPEI
Baráti beszélgetés

Néhány héttel ezelőtt ta
lálkoztam egy nagyon jó ba
rátommal a volt művelődési 
ház klubjában, hogy beszél
gessünk sokunkat érintő do
logról: fiatalságunk helyze
téről. Elsőként felhoztuk a 
sportot, és az ehhez kapcso
lódó témát.

Meg is kérdeztem őt, hogy 
mi a véleménye a helyi spor
tolási lehetőségekről?

S. P.: Szerintem nem elég
gé biztosított ez a lehetőség 
az aszódi fiatalok számára, 
annak ellenére, hogy elég 
sok épület, illetve szabad tér 
van Aszódon, ami ezt bizto
síthatná, vagy helyt adhatna 
az ilyen célú rendezvények 
számára. Például van Aszó
don Body Building lehető
ség, de nem mindenki szeret
né ezt csinálni, mert van aki 
focizni, kézilabdázni, vagy 
kosárlabdázni szeretne, de 
nem igazán tudja megvalósí
tani a vágyát. Van ahol meg
tehetné, de ott már működik 
valamilyen sport (és itt nem 
a fiatalokra gondolok), ezál
tal megint csalódás éri.

T. A.: Mindezt az 1993-as 
évre vonatkozóan mondtad?

S. P.: Szerettünk volna ko
sárlabdázni, de nem sikerült 
elintézni. Ezt azért lett volna 
jó megvalósítani, mert talán 
több fiatalt lehetett volna 
sportolásra bírni.

T. A.: Szóval te itt magya
rul megmondva, a tömeg
sportra gondolsz?

S.P.: Igen, mert ha több 
ember sportol együtt, akkor 
nagyon jól érezheti magát, ki 
tud kapcsolódni, és közben

az egészsége érdekében is 
tesz valamit. Össze lehet köt
ni a hasznosat a kellemessel!

T.A.: Szép lassan áttér
tünk a szórakozásra, ami úgy 
gondolom, van olyan fontos, 
mint a sport. Erről mi a véle
ményed?

S. P.: Szerintem minden 
fiatal, sőt talán minden kor
osztály tudja, hogy Aszódon 
nem igazán van lehetőség 
szórakozásra! Van a “Tiszti 
Klubban” egy úgynevezett 
bluestély; ez nagyon jó, de 
csak szinte minden második 
hét péntekén van, ami nem 
igazán sok! Ráadásul ez csak 
pénteken van! Nem beszélve 
a hétköznapokról. Tudom, 
sokan gondolják azt, hogy a 
hétköznapokon munka van 
vagy iskola, de nem ártana 
valamilyen módon ezeken a 
napokon is szórakozási lehe
tőség. Szerintem erre igénye 
van a fiataloknak éppúgy, 
mint az idősebbeknek. Iga
zolja ezt az augusztus 20-án 
rendezett fesztivál -  ami sze
rintem egy óriási dolog -, 
ami, gondolom, mindenki
nek tetszett. Ezt a jelenlévők 
száma is megerősíti!

T. A.: Én már hallottam 
azt is, hogy talán idén még 
lesz egy fesztivál, aztán vé

ge-
S.P.: En is hallottam róla, 

s gondolom, sokan mások is! 
De remélem, ez nem igaz, 
már csak azért sem, mert azt 
hiszem, kb. 6000 ember él 
Aszódon, s ennek mimimum 
a fele eljött, hogy három nap
ra elfelejtse gondját-baját. A 
szomszéd községekből eljött

emberek száma sem elha
nyagolható! Azt hiszem, 
hogy ennyi ember örömét 
nem szabad elvenni. Ha egy
szer kitaláltak valamit, ami 
tetszik az embereknek (főleg 
hogy hagyománynak szán
ták!), azt nem szabad félre
tenni! Kár lenne érte!

T.A.: Jó lenne, ha több 
rendezvény lenne Aszódon, 
nem?

S. P.: De! Például több 
olyan dolog lenne, mint a 
szüreti bálok Kartalon, Ba
gón stb. Milyen nagy érdek
lődés van irántuk! Például 
ilyen is több lehetne. Renge
teg kiaknázatlan lehetőség 
van Aszódon. Jó lenne pár 
ötletet megvalósítani! Mert 
ez egy nagyon jó közösségű, 
összetartó kis város lehetne. 
Édesapámtól hallottam, hogy 
régen Aszód egy szórakoztató 
centrum volt, csak ez hamar 
elmúlt. Nem értem, miért?

T. A.: Szerintem jó lenne 
valami klubféleség, ahová 
minden ember szívesen járna!

S.P.: Igen, ez az! Ha klu
bok lennének, oda szerintem 
mindenki szívesen eljárna, 
akár diszkó helyett is. Ott 
tudnának beszélgetni, szóra
kozni, azaz jól éreznék ma
gukat az emberek. Ilyen klu
bok vannak például Hollan
diában. Sok jó ötletet lehetne 
meríteni ezekből a példák
ból. Hisz ha magunkat 
vesszük, fiatalokat, akkor rá
jövünk, hogy héköznap csak 
a munka, de főleg a tanulásra 
irányítjuk a gondolatainkat. 
Ilyenkor is jólesne a kikap
csolódás!

T.A.: Nagyon jó példa er
re a tiszti klubban működő 
nyugdíjasklub!

S.P.: Igen, ők a koruknál 
fogva is rájöttek arra, hogy 
az ember társaslény, legyen 
akár idős, akár fiatal, ügy, 
ahogy nekik, úgy nekünk is 
szükségünk van arra, hogy 
együtt legyünk, megismer
jük egymást. Megoldották a 
maguk szórakozását: szín
házba járnak, összejövetelek 
vannak, ami nagyon jó! Ne
künk is ilyesmiket kellene, 
csak segítség kell hozzá, 
amit manapság nagyon ne
héz megkapni. Ha segítséget 
kapunk és összetartunk, na
gyon sok jó  ötletet lehetne 
megvalósítani. Nagyon 
rossz az, hogy rengeteg em
ber közönyös ezek iránt, pe
dig ők is beszélnek róla, csak 
nekik ezek szerint mindegy, 
pedig nem az anyagiakról 
lenne itt leginkább szó. Jó 
lenne, ha valaki elindítana 
ilyesmit, példát mutatna, és 
utána már sokan segítenének 
neki. Mindez idő kérdése, de 
megvalósítható! A szórako
zásra visszatérve még az is 
igaz, hogy az aszódi fiatalok 
ha el akarnak menni szóra
kozni, akkor más községek
be kell menniük, ami nem 
igazán egészséges, mert sok 
baleset történt, ami elkerül
hető lett volna!!!

Utóirat: Remélem, sikerül 
nekünk fiataloknak össze
fognunk, és rövid időn belül 
kitalálunk valamit, amivel 
színesebbé, érdekesebbé te
hetjük hétköznapjainkat!

Mákvirág

Bálint-nap
Február 14-e Bálint-nap, Valentin-nap. A szeretet és a szerelem napja ez. Egy régi német krónika szerint valamikor egy 

Valentin (Bálint) nevű szerzetes 1 szál rózsával hozta titkos szerelme tudtára, hogy még mindig szereti.
A középkorban a szerelmi vallomásokat a lovagok a Bálint-napi nagy udvari ünnepségeken zengték el választottjuknak.
Igen sok idő eltelt már azóta, de a hagyomány világszerte megmaradt. Például Angliában elmaradhatatlanok a Bálint-napi 

levelezőlapok, a Valentin Cards. Amerikába -  az Újvilágba -  áttelepült férfiak csábító “Valentin-kártyákat” küldtek az öreg 
kontinensen maradt ifjú hölgyeknek. Válaszul a hölgyeket várták feleségnek a Vadnyugatra. Japán és Franciaország 
szerelmesei is buzgón küldik a Bálint-napi képeslapokat.

Magyarországon még elég friss ez a “hagyomány”. Az ajándék lehet vörös rózsa vagy bármilyen vörös színű virág, egy 
üdvözlőkártya, csokoládé, bármi, ami szív alakú (csoki, bizsu) vagy picurka, apró, bolondos meglepetéstárgy. Nemcsak férfiak 
ajándékoznak nőknek, hanem fordítva is. Tavalyi kedves emlékem, hogy egy hölgy kaktuszt vett “sivatagja egyetlen 
kaktuszának”.

Bálint-napnak egyszerűen hangulata van. Ne felejtsük el, vezessük be életünkbe ezt a szép hagyományt. A szeretet és a 
szerelem hagyományát. Varga Mária
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VELEMENYENEK

Várjuk
városunkért tenni akaró Olvasóink leveleit!

A POSTA 
NYITVA 

TARTÁSA: Magyar Posta

A hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17 óráig, 
a többi napokon 8-16 óráig

Szombat, vasárnap 
zárva tart a postahivatal.

A pénztár a nyitvatartás 
egész ideje alatt működik.

Anagrammák
Imegt'ejtés)

PESTI FŐNÁJXíR: Petőfi Sándor
NEM ŐSZÖL £ FÖLD; SzfilŐRadcnten
AZ  AGGLOPTA HÍR; Galga partihoz
PÓPÁT LÚRAfi F«íó Pál úr
ZÖLD A FAL: Az alföld
Ö T CSEH IVÁN, MÉSZ?: k tváo  öcsémhez
FÉKET NYERTEK-E?; Fekete kenyér. :
NYARAL A CINKE: Arany Lacinak 
O .S HOGY TETTEM ÉN!; Égy estém otthon 
A szerzőtől -  TÁMASZRÚD  -  elnézést kér a szerke$&#- 
ség, az eUízjS havi számban megjelent tévedéséért!

■ TISZTELT OLV ÁSÓINK! ; 
Továbbra is szívesen várjuk és fogadjuk 

a gyermekrejtvény díjazásához 
anyagi felajánlásukat!

VKHV Művelődési Ház, Aszód, Szabadság tér 10,

Eladót, kezdő'cukrászt márciusi belépéssel fapyUiltoz.őba 
felveszünk. Érdeklődni: Aszód, Pesti u. /., Barkáesbolt

Az Aszódi Tükör 
egyéni előfizetőinek 

rendezett j utalomsorsolás

1993. december 17-én első alkalommal került sor arra a 
jutalomsorsolásra, melyet az Aszódi Tükör egyéni előfizetői 
részére rendeztünk.

260 névre szóló meghívót küldtünk ki előfizetőink részére, 
köszönjük, hogy ötvenen megtiszteltek bennünket jelenlétük
kel.

A jutalomsorsoláson túl lehetőség nyílt beszélgetésre, 
melynek során arra kértük olvasóinkat, mondjanak véleményt 
az újságról; tetszik, nem tetszik, fontosnak tartják-e, mi az, 
amiről újunk stb.

Több észrevétel elhangzott: dicséret is, bírálat is. Az őszin
te, jóindulatú kritikát továbbra is szívesen fogadjuk, és lehe
tőségeinkhez képest maximálisan igyekszünk megfelelni Ol
vasóink elvárásainak.

Hogy a jutalomsorsolást meg tudtuk valósítani, ezt

a FERROMECHANIKA IPARI SZÖVETKEZET, 
a PETŐFI MÚZEUM

és a TYPOVENT NYOMDA ÉS KIADÓ KFT-nek

köszönhetjük, akik ez alkalomra ajánlottak fel díjakat. 

1993-ban a szerencse az alábbi előfizetőinknek kedvezett;

Egy éves előfizetést nyert:

Nagy János Aszód, Hajnóczy u. 3.
Rácz Ferenc Aszód, Rákóczi u 5.

Aszódi Vendeiné Aszód, Hunyadi u. 67.
Balogh János Aszód, Rákóczi u. 27.

Seregélyes János Aszód, Falujárók útja 5/4.

A Petőfi Múzeum ajándékát nyerték:

Juhász Tibor Aszód, Kinizsi u. 14. 
Agócs István Aszód, Széchenyi u. 15. 

Jung Zoltán Aszód, Hatvani u. 7.

A fődíjat, a FERROMECHANIKA IPARI SZÖVETKE
ZET 5000,- Ft értékű vásárlási utalványát

Dobák József Aszód, Arany J. u.

nyerte.

Kedves Előfizetőink és Olvasóink!
Köszönjük bizalmukat, őszintén reméljük, hogy az Aszódi 
Tükör hasznos információkat nyújt Önöknek a jövőben is. 
Köszönjük mindazok segíltségét, akik bármilyen formá
ban, de támogatták újságunkat.
Az Aszódi Tükörre a továbbiakban is elő lehet fizetni, ezt 
vagy piros postai csekken a Postán adhatják fel, vagy sze
mélyesen a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelő
dési Házban fizethetik be.

Éves előfizetési díj: 240,- Ft
Féléves előfizetési díj: 120,- Ft

Hirdetésfelvétel az Aszódi Tükörbe a Helyőrségi és Váro
si^MűvelődésnJázbaníPardiLászlónéMDto ______
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MAKONA TERVEI: Meglévő gyógyszertár bővítési javaslata
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(Lásd: Tervek és célok 1994-ben c. dkket a 7. oldalon)

Kedves Gyerekek! „________________________
Nagyon örültem a sok megfejtésnek, de kicsit el is szomo

rodtam, mert nem mindannyian néztetek utána, hogy valóban 
helyesek-e a válaszok.

A 2. és 3. feladat hibátlanul sikerült mindenkinek, probléma 
az 1. feladat — NÉZZETEK UTÁNA! — megoldásánál volt. 
A helyes megfejtés:
1. Mi a bambusz? - f ű  (3) 2. Közlekedési lámpa sárga után? -  
piros (1)3. Kérdezd meg, becsukták-e már az ajtót -  írásjel: 
felkiáltójel (2) (Mindig az első tagmondat határozza meg 
ilyen esetben az írásjelet.) 4. Hol van a tehén füle?- a szar
va alatt (2).

Ez alapján sajnos, mindössze 4 gyerek megfejtése volt 
teljeen jó. így mind a négyüket jutalmazzuk. A sorsolás utáni 
sorrend a következőképpen alakult:

I. ECKER GÁBOR Aszód, Ságvári E u. 16.
II. RÁCZ ANITA Aszód, Berek u. 4.

ü l. NAGY ÉVA Aszód, Falujárók útja 5/23.
IV. JUHÁSZ ÁKOS Aszód, Hajnóczi u. 2.

A nyertesek nyereményeiket a Vécsey Károly Helyőrségi 
és Városi Művelődési Házban vehetik át.

A GYERMEKREJTVÉNY SZPONZORAI: 
Harajka Jánosné Aszód, Dózsa Gy. u. 2. 

HÉVÍZCOOP BT Aszód 
Pásztor Attila Aszód, Hunyadi u. 33.

Januári rejtvény
I. Nézzetek utána!

1. Mit jelent az a szólás, hogy “majd ha az ártány hatot fia l”?
1 ha majd elmegy a hó, vagyis tavasszal
2 sohanapján
3 szerencsés időszakban

2. Az Egyenlítőtől észak felé haladva milyen sorrendben
fekszik az alábbi három város?
1 Moszkva — Berlin — London
2 London — Berlin —  Moszkva
3 Berlin — London — Moszkva

3. Mit neveztek a középkorban fekete halálnak?
1 pestis -  2 lepra -  3 kolera

4. Melyik állat fogja hálóval az eleségét?
1 hal -  2 pók -  3 szövőlepke

H. Az alábbi szótöredékben a pont helyére kell tenned a 
meghatározásnak megfelelő betűt!

. Á V A (Pl. európai folyó: SZ Á V A)
1 kráterből ömlik -  2 akkor is retteg, ha nincs baj -  3 szép 
tollú madár - 4  baj, ha az ember belekerül -  5 sziget Ázsiá
ban
III. Melyik szó nem illik a többi közé, miért?

biológus, geológus, katalógus, szociológus, zoológus.

GYERMEKREJTVENY Kérem, hogy a megfejtéseket 
legkésőbb február 15-ig juttassá

tok a a VKHV Művelődési Házba, vagy adjátok oda osztály- 
főnökötöknek! Jó szórakozást kívánok!

Pardi Lászlóné
/  " ^

Irányelvek
a választási és egyéb reklámok kezeléséhez

Mint a demokráciát, önmagunk, cégünk, vállalkozásunk 
reklámozását és a választási kampányok kulturált lebonyo
lítását is tanulnunk kell. Ki ne emlékezne a '90-es választá
sokat megelőző plakátháborúra? Amit nappal fölragasztot
tak, azt éjjel leragasztották. Találkozhattunk képviselőjelölt
jeink arcképével kilométerköveken, villanyoszlopokon, há 
zak frissen festett falán, fákra rajzszögezve, ablakokon, köz
lekedési stoptáblákon. Stop! Állj! Erre nincs szükség!

Kíváncsian kerestem p l  Bánfai Lászlót, a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályának vezetőjét, és érdeklődtem, miként állnak e 
probléma kezelésével?

A reklámtörvény hiányában, helyi reklámrendelet összeállításán 
már egy éve dolgozunk. A rendelet alkotása során fő szempontként 
tartjuk számon, hogy a reklámrendelet tartalmazza egyértelműen az 
alapvető kritériumokat, ugyanakkor ne legyen bürokratikus. És ez 
nem is olyan egyszerű feladat

A reklámrendelettel a következőket kívánjuk elérni:
1. Lehetőség legyen akülönféle hirdetéseket esztétikus kivitelben, 

jól látható helyen elhelyezni. Természetesen sem a gyalogos, sem a 
járműforgalmat nem zavarhatják, valamint az elhelyezésükkel nem 
takarhatják az épületeket és nem kelthetnek semmiféle zavart az 
épület munkájában. E lehetőség Aszód főutcáján biztosított. Lehe
tőség van állandó reklámfelületek bérelésére. A 30-as főút teljes 
hosszában a közvilágítási oszlopokon -  már 7 db elhelyezésre került 
-  és a belváros kihelyezett hirdetőtábláin.

További lehetőség van kihelyezhető hirdetőtáblák -  csak amilye
nek a főutcán találhatók -  legyártására és egyeztetés után történő 
elhelyezésére, amely a hirdető tulajdona lesz. Erről bővebb felvilá
gosítást a Polgármesteri Hivatalban adunk

2. Külön szükséges foglalkozni a választási kampány hirdetései
vel. A fönt vázolt lehetőségeken túl, kimondottan a választási kam
pány idejére a város 3-5 forgalmasabb helyén, csak a választási 
kampány céljaira reklámfelületeket tervezünk kihelyezni.

3. Építmények falára, fákra, villanyoszlopra, közlekedési táblára, 
továbbá minden olyan felületre, amely nem reklámhordozó, TILOS 
ragaszokat elhelyezni, különös tekintettel a műemléki környezet 
területén! (Műemléki környezet Aszódi Tükör ’93 decemberi szám, 
7. oldal, térképvázlat.)
Reméljük, a rendelet elkészül, és mi Városlakók betartjuk előírásait

______________________ -s  -s j
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KERESKEDŐK ASZÓDON
Sóvári Józsefné Kossuth L. u. 16.
Braun Jánosné Kossuth L. u. 11.
Varga Istvánné Kossuth L. u. 28.
Vasúti Tibomé Falujárók útja közterület
Pásztomé Braun Julianna Falujárók útja 8.
Péter Jánosné Mély u. 2/A.
Ágfalvi Imréné Kossuth L. u. 36.
Borkesz Tibor Kossuth L. u. 34.
Sóvári József Kossuth L. u. 16.
Juhász Attiláné Kossuth L. u. 24.
Jermi István Pesti u. 1.
Kerényi Mártonná Széchenyi u. 14.
Kővágó Péter Vásártér

Fodor Miklós Kossuth L. u. 36.
Éles Lászlóné Falujárók útja 5/15.
Maros Istvánné Falujárók útja 7.
Kollár Lászlóné Kossuth L. u. 72.
Szabó József Falujárók útja 17.
Kiss Gábor Kossuth L. u. 20.
Laczik József Kossuth L. u. 16.
Gubis Gábor Falujárók útja közterület
Kazi Jánosné Falujárók útja 14.
Szekszárdiné Szabó Erika Falujárók útja közterület
Karácsondi Istvánné Falujárók útja 5.
Szabó István Falujárók útja közterület
Győri János Falujárók útja 5/6.
Horváth Józsefné Kossuth L. u. 9.
Radics József Kossuth L. u. 53.
Gódor József Kossuth L. u. 4.

Jancsó László Pesti u. közterület
Pásztor Attila Deák F. u. 8.
Deák Erzsébet Pesti u. 13.
Sós István Kossuth L. u. 4.
Bálik János Kossuth L. u. 17.
Rácz Tibomé Rákóczi u. 17.
Boda János Széchenyi u. 12.
Laukó Józsefné id. Kossuth L. u. 93.
Gólya Imre Kossuth L. u. 29.
Barlai Gyula Kossuth L. u. 2.
Mayer Ferencné MÁV-álIomás
Kollár Lászlóné Kondoros tér 2.
Adamek Lajosné Szabadság tér 3.
Jermi Istvánné Pesti u. 1.
Hatalyák Jánosné Kossuth L. u. 34.
Masznyik Mártonná Kossuth L. u. 97.
Hajdú Ferencné Szent I. u. 15.
Gohér János Szabadság tér 3.
Radyk Györgyné Kossuth L. u. 66.
Füleki Tibomé Falujárók útja közterület
Kovácsné Tégen Sára Tükör u. 1.
Mészáros Vendel József A. u. 5.
Papp Józsefné Bethlen G. u. 11.
Valentínyi László Pesti u. közterület
Brecsok Rudolf Bethlen G. u. 25/A.
Blaskóné Laczik Éva Kossuth L. u. 12.
Józsa Tamás MÁV-állomás
Dr. Szász Károly Kossuth L. u. 3.
Péter Lajosné Falujárók útja közterület
Bangó Istvánné Falujárók útja közterület
Kaszásné Moór Erzsébet Csíki u. 4.
Rácz Péter MÁV-állomás
Koczmann Mihály Pesti u. közterület
Takács Lászlóné Kossuth L. u. 9.
Jermi Pálné Kondoros tér

zöldség-gyümölcs 
virág-ajándék 
virág-ajándék 
presszó
élelmiszer jellegű vegyesüzlet 
élelmiszer jellegű vegyesüzlet 
textil, ruházat, cipó, bazár, ajándék 
ruházat, cipő, bőráru, bazáráru 
vas-műszaki, üvegáru 
papír, írószer
vegyiáru, barkács, játék, dohány 
borkimérés
tüzelő-, építőanyagtelep,
gázkészülékek és kiegészítő kellékeinek árusítása 
élelmiszer jellegű vegyes üzlet 
bolti élelmiszer kisker., ruházat, vegyiáru 
fagylaltozó, hidegtálak
büfé
presszó
ruházat, cipő, bőráru-üzlet
mezőgazdasági cikkek
dohány, ajándék
vas-műszaki, üvegáru
élelmiszer jeli. vegyesüzlet
melegkonyhás vendéglátó
HTO kút üzemeltetése
élelmiszer jellegű vegyesüzlet
barkács, műszaki kölcsönző
vas-műszaki, ruházati, vegyiáru, kultúrcikk
textil, ruházat, cipő, elektronika, vas-műszaki, bútor,
kultúrcikk, ajándék, dohány, virág, kegytárgy
gumiszerelés, kerékkiegyensúlyozás
dohány, bazár, ajándék, könyv, hírlap, illatszer, játék
textil, ruházat, cipő, bőráru
autókereskedés
textil, ruházat, játék, ajándék
élelmiszer jellegű vegyesüzlet
élelmiszer jellegű vegyesüzlet
büfé
étterem
játék, ajándék, nyomtatvány 
dohány-, trafikáru, könyv, hírlap 
palackozott italok, dohány 
teázó
fagylaltozó
fotó-optikai cikk kereskedés
zöldség-gyümölcs
büfé
büfé, diszkó, játékterem
papír, írószer, játék, ajándék
eszpresszó
vendéglő
szik vízüzem
palackozott italok
vas-műszaki, üvegáru, palackozott ital 
zöldség-gyümölcs, palackozott ital 
rövid- és divatáru 
büfé
drogéria, gyógynövény 
ruházat, vegyiáru, írószer 
virág, ajándék, dohány, ruházat 
büfé 
büfé
autósbolt 
dohány-, trafikáru 
fagylaltozó
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Valentinyi László 
Makkai István 
Hársasiné Horváth Irén 
Szűcs Tibomé 
Geri Mihály 
Veselits Kálmánná 
Takács Istvánné 
Kristóf Sándomé 
Szabó Lászlóné 
Mácsai Imre 
Radics Sándomé 
Kelemen Jánosné

Kossuth L. u. 3. 
Falujárók útja 5/1. 
Falujárók útja közterület 
Kossuth L. u. 36. 
Kossuth L. u. 91. 
Kondoros tér közterület 
Kossuth L. u. 7.
Pesti u. közterület 
Arany J. u. 13.
Berkes u. 39.
Kossuth L. u. 56. 
Városréti u. 13. 
ősz u. 27.

gyermekruházat
videokazetta-kölcsönzés, dohányáru
ruházat, cipő, bőráru, kultúrcikk
zöldség-gyümölcs
virágkereskedés
büfé
presszó
büfé
büfé
palackozott italok, táp, termény
büfé
italbolt
vegyeskereskedés

VÁLLALKOZÓK ASZÓDON
Kis Imre Ősz u. 42. kőműves, építési vállalkozó
Kómámé Jancsek Magdolna Falujárók útja 5. kozmetikus
Körösi Gyula Falujárók útja 5/22. kertépítés, tervezés
Kiss János Nyáru. 13. építési vállalkozó
Kmety László Rákóczi u. 22. építési vállalkozó, külkereskedelmi tevékenység
Kiss János Madách tér 7. tehergépjármű fuvarozó
Kucsora Ljudmilla Podmaniczky u. 26. dísznövénytermesztő
Kurucz Albertné Ősz u. 23. nyomdaipari szolgáltatás, ruházati cikkek gyártása, 

híradásipari termékek gyártása
Katona Zoltán Falujárók útja 11/A. építési vállalkozó
Kiss János Benedek u. 5. tehergépjármű fuvarozó
Kakucs Ferenc Kossuth L. u. 75. szobafestő
Lipták László Falujárók útja 5/13. kőműves
Kurunczi Miklós Rákóczi u. 59. víz-, gáz-, fűtésszerelő, lakatos, hegesztő
Masznyik István Széchenyi u. 25. szerszámkészítő
Masznyik József Széchenyi u. 29. köszörűs
Masznyik János Berkes u. 25/A. géplakatos
Media Zoltán Ősz u. 1. autószerelő
Mészáros Mátyás Deák F. u. 5. cukrász
Mátó András Vörösmarty u. 7. takarító, lomtaianító
Mayer Ferenc Iskola u. 1. redőnykészítő
Masznyik Márton Hunyadi u. 47. általános lakatos, gázkémény-készítés és -szerelés
Mudri Csilla Rákóczi u. 22/A. fodrász
Molnár Józsefné Kossuth L. u. 95. füllyukasztás
Mudris László Kossuth L. u. 78/B. tehergépjármű fuvarozó
Marti István Ősz u. 2. karosszérialakatos és autófényező
Molnár Béla Kossuth L. u. 58. vállfagyártás
Mayer Pál Bercsényi u. 15. forgácsoló, szerszámkészítő
Németh Lajos Mosolygó u. 3. fényképész
Németi István Falujárók útja 5/2. festménykészítés géppel
Nagy G. Antal Baross tér 7/A. ügyviteli szolgáltatás
Nagyajtai Ferenc Podmaniczky u. 16. műszerész, felsőruházat-készítő
Németh Ferenc Falujárók útja 24. rádió-, tv-, háztartásigép-szerelő
Nagyné Király Csilla Szabadság tér 1. ötvös
Németh Imre Hunyadi u. 10. villanyszerelő
Nyíri Zsolt Szabadság tér 7. sporttevékenység oktatása
Ondrik István Széchenyi u. 76. házt. kisgépjavítás, lakatos, villanyszerelés, iratmásolás
Péter István Kondoros tér 14. asztalos
Pásztor Attila Bethlen G. u. 33. ecsetkészítő, takarítás, festés-mázolás, tgj. fuv., vili.szer.
Papp Gyuláné Petőfi u. 22. bőrdíszműves
Péter Istvánné Kondoros tér 29. állatforgalmazó
Pap Árpád Bocskai u. 31. vattacukor- és édességárus
Puskás Gézáné Baross tér 7/B. szőnyegtisztítás
Pálya Judit Kossuth L. u. 19. fodrász
Péter Ferenc Kossuth L. u. 80. tehergépjármű fuvarozó
Régi György Dózsa Gy. u. 6. autószerelő
Rácz József Berek u. 4/A. szennyvízszippantó
Ritecz Károlyné Kossuth L. u. 19. fodrász
Stvorecz Sándor Bocskai u. 15. kőműves
Sándor János Bocskai u. 22. tetőfedő
Sandrea László Széchenyi u. 20. gépjármű-villamossági szerelő
Bujdosó László Hunyadi u. 30. műkővésés
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Bodó Gyula Falujárók útja 5/22.
Bányász Rudolf Szőlő u. 16.
Barlai Gyula Malomköz 14.
Bagyin István Berkes u. 20/A.
Botka Csaba Kossuth L. u. 22.
Binger Vilmos Kossuth L. u. 5.
Budai Noémi Bethlen G. u. 10/A.
Bánfalvi Pál Hunyadi u. 12.
Bagi Gusztáv Bocskai u. 29.
Bálik János Kossuth L. u. 17.
Csitári Gábor Szőlő u. 3.
Czigány János Falujárók útja 5/10.
Csabai Tünde Dózsa Gy. u. 5.
Danis Miklós Rákóczi u. 14/A.
Dvorszki József ősz u. 25.
Dóra Lajos Bocskai u. 20.
Erdősi Kálmán Pesti u. 4.
Erdősi László Pesti u. 4.
Egervári Gábor Berek u. 18.
Ecker János Becsényi u. 16.
Farkas János Csengey u. 18.
Fábis Béláné Ady E. u. 22.
Gyöngyi Sándor Kossuth L. u. 23.
Gyöngyi Tibor Korén köz 2.
Gödény Ferenc Kinizsi u. 11.
Gendur Tibor Falujárók útja 5/22.
Gerlai Pálné Kossuth L. u. 80.
Gábor Pál Ady E. u. 25/C.
Gódor Ervin Ady E. u. 9/A.
Huszár József Siklaki u. 31.
Huszár László Ősz u. 29.
Hatalyák Jánosné Kossuth L. u. 34.
Hárs Dénes Csíki u. 2.
Heiczinger János . Arany J. u. 2.
Hegyesiné J. Mária Kossuth L. u. 80/A.
Jamrik Gábor Kossuth L. u. 83.
Jordán Imre Petőfi u. 36.
Jermi Pál Pesti u. 1.
Jakab Vera Baross tér 2/D.
Kővágó János Arany J. u. 2.
Kovács László Kossuth L. u. 50.
Kómár László Petőfi u. 30.
Kanizsa Józsefné Kossuth L. u. 39.
Kiss József Madách tér 8.
Kiss Károly Vörösmarty u. 1/A.
Kelemen János Siklaki u. 13.
Kvaka Ferenc Kossuth L. u. 93.
Kiss Józsefné Baross tér 2/D.
Kozjár Pál Hunyadi u. 28.
Kővágó Jánosné Arany J. u. 2.
Kurucz János Bethlen G. u. 4.
Kiss Viktor Tükör u. 1/A.
Kollár László Kondoros tér 1.
Kővágó Péter Arany J. u. 2.
Bíró Ferenc Benedek u. 6.
Borkesz Tibomé Kossuth L. u. 80.
Szénási Ferenc Nyáru. 1.
Sisa János Szabadság tér 8/A.
Szászi László Ady E. u. 17.
Székfi László Berek u. 10.
Szelényi Tamás Régész u. 29/C.
Sebák János Berek u. 5/B.
Szalay Péter Falujárók útja 5/9.
Szekér Sándor Deák F. u. 8.
Szamosvölgyi István Liget u. 10.
Stvorecz Gyula Berek u. 16.
Szoboszlai Lajosné Berek u. 28.
Szántai Jánosné Széchenyi u. 56.

víz-, gázvezetékszerelő, -javító
lakatos
műszerész
üvegező, asztalos
bádogos, tetőfedő
asztrológia, spiritizmus
kozmetikus
autószerelő
villamosenergia ip. technikus
ruhakészítés
szerszámkészítő
számítógép-programozás, -javítás
műhímzés
kőműves
ált. építőipari vállalkozó, árufuvarozó, autómentő 
építőipari vállalkozó
szerszámkészítő, tehergépjármű fuvarozó
lakatos, préselés
karosszérialakatos
őrzés-védelem
rovar- és rágcsálóirtás
lakatos
órás
órás
csomagolás
lakatos
marketing szakmérnök, oktató-könyvelő tevékenység 
villanyszerelő
gáz- és olajtüzelésű berend. üzembe helyezése és javítása
szobafestő-mázoló
elektronikai műszerész
látszerész
kutyakozmetikus
rádió- tv-, háztartásigép-szerelő
növényvédelmi szaktanácsadás
műszerész
villanyszerelő
lakatos, esztergályos, autószerelő
textilfeldolgozó
műszerész
szerszámkészítő, kulcsmásoló, könyvelés 
cipész
nőiruha-készítő
autószerelő
irodagép-műszerész, kulcsmásoló
villanyszerelő
szobafestő-mázoló
rovar-, rágcsálóirtó
takarító
elektrolakatos
üvegező
ács, állványozó
fakitermelő
háztartásigép-szerelő
szíjgyártó
fodrász
tehergépjármű fuvarozó 
fakitermelő
tehergépjármű fuvarozó, lakatos
személyszállítás
műsoros filmszalaggyártás
autószerelő, autómentő
tv-, rádióműszerész
autószerelő
épületgépészeti szerelő 
lakatos
nagybani piac, kötődé 
minőségellenőr
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Dr. Szőke Zsolt Kossuth L. u. 86.
Sóti Kornél Kossuth L. u. 8.
Tukora Miklós Falujárók útja 11/A.
Tóth Károly Pesti u.
Tőül László Bercsényi u. 11.
Tábik Mihályné Kossuth L. u. 19.
Tüke Józsefné Kossuth L. u. 19.
Tóth Sándor Kossuth L. u. 42-46.
Vladár László Ady E. u. 11.
Varga Sándomé Horváth I. u. 11.
Vladár László Fiúnevelő Intézet
Vörös László Falujárók útja 5/18.
Varga Sándor Horváth I. u. 11.
Valentínyiné Sz.Terézia Falujárók u. 5.
Agócs István Benedek u. 2. 

Szent I. u. 2.
Ambrus Pálné Baross tér 2/D.
Baczur Pál Kondoros tér 21.
Blaskó István Falujárók útja 5/21.
Bagi Zoltán Kinizsi u. 7.
Dicse Jenő Kossuth L. u. 78.
Franka László Falujárók útja 5/2.
Geigemé Agócs Ágnes Széchenyi u. 15.
Gödény Ferenc Kinizsi u. 11.
Halász Györgyné Régész u. 29/D.
Dr. Karayné dr. Lóska Izabella Pesti u. 2/4.
Könczöl Tamásné Madách tér 15.
Magyar Tünde Falujárók útja 5/21.
Nagy Rudolf Falujárók útja 5/23.
Pintér Ferenc Bercsényi u. 2.
Péter Ferenc Kossuth L. u. 80.
Szita Mária Falujárók útja 5/3.
Tauber Endre Kossuth L. u. 62.
Veselits Beáta Kossuth L. u. 6.
Balogh Mihály Béke kert 6.
Dr. Bucholcz László Kossuth L. u. 80.
Dr. Bucholcz Lászlóné Kossuth L. u. 80.

állatorvosi tevékenység
nyomdaipari kiegészítő tevékenység
padlózó-burkoló
műkőkészítő
szobafestő-mázoló
fodrász
kozmetikus
autószerelő
rádió-, tv-műszerész
ruhakészítő
fodrász
kulturális és szabadidő-rendezvények szervezése
kőműves
pedikűr, manikűr
termékforgalmazó
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
ügynöki tevékenység
szennyvízszippantó
szellemi szabadfoglalkozású (totó-lottó kulcsok készítése) 
szellemi szabadfoglalkozású (totó-lottó kulcsok készíté
se), számítógépes adatrögzítés, könyvvezetés, könyvelés, 
pénzügyi tanácsadás

Eladó 1 db folytonégő kályha.
Aszód, Falujárók útja 5/1. Hegedűs Imre.

GÁZ- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS

Vállalom rövid határidőre 
közületek és magánszemélyek részére 

a teljeskörű kivitelezést
(tervezés, kéményépítés, gázszerelés, anyagbeszerzés).

Vállalom továbbá az energiafelhasználásban igen 
kedvező eredményeket mutató 

RÉZCSŐVEL VALÓ SZERELÉST, 
mely bármilyen épületben (műemlék is) esztétikus, 

időtálló, nem igényel nagy bontást 
és kedvező árú (nem a csillagos ég!). 

Meghibásodás esetén a szervizelést és a garancián 
túli javítást is elvégzem.

MINDEZT Bodó Gyula
A SZOLGÁLTATÁST Aszód, Falujárók útja 5/22. 
EGY HELYEN ELÉRI! Telefon: 06 (60) 43-099

V______________________________ J
Felelős kiadó: Ccrlach (». knrnélné * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 

Szedés, tördelés: Gyiirky Illíré né (Petőfi Múzeum) *
Munkatársak: Pardi Lászlóné, Varga Mária, Laukó Józsefné, Kovács István Csaba, Repedik József 

Engedélyszám: III/PHF/27V/1VSV. * Készült a TYPOVENT Kiadó és Nyomda Kft-nél

ELAD? KERES? CSERÉL?
Hirdetéseit ne a fákra, házfalakra tegye! 

HIRDESSEN
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 

Művelődési Ház hirdetőtábláján! 
Apróhirdetéseit napi 10,- Ft + ÁFA árért 

max.10 napig nálunk kiteheti.
Keressen minket, vegye igénybe szolgáltatásunkat! 

Hirdetések felvétele: 
hétfőtől péntekig 10.00-17,00 óra között!

ASZÓDI TÜKÖR 
hirdetési díjai 1994. január 1-től

Apróhirdetés 12,- Ft/szó + 25% ÁFA 15,- Ft
1/8 oldal 4 0 0 - Ft + 25% ÁFA 500,- Ft
1/4 oldal 800,- Ft + 25% ÁFA 1000,- Ft
1/2 oldal 1500- Ft + 25% ÁFA 1875,- Ft
1 oldal 3000- Ft + 25% ÁFA 3750,- Ft
Különbetét 6000,- Ft + 25% ÁFA 7500,- Ft

Hirdetésfelvétel:
Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

(Pardi Lászlóné) Aszód, Szabadság tér 10.
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