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Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
1994. március 4-én 18 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye:

1.sz. Általános Iskola Aszód, Csengey út 30.

M E G H Í V Ó
GYEREKEK! FIATALOK! FELNŐTTEK! 

Tisztelettel és szeretettel 
várunk mindenkit 1848. március idusának 

tiszteletére rendezett ünnepségre 
1994. március 15-én a Petőfi Múzeum elé. 

ÜNNEPI PROGRAM 
9.30-10.00k Térzene a Zeneiskola 
fúvós növendékeinek előadásában 

10.00k Ünnepi megemlékezés 
Az I. sz. Általános Iskola tanulóinak köszöntő műsora 

Az Evangélikus Egyház kórusának fellépése

1994. március 19. 10.00 óra az Aszód Helyőrségben állomásozó 
katonai szervezetekhez bevonult fiatalok 

KATONAI ESKÜTÉTELE 
Aszódon, a Szabadság téren lesz.

PÁRTOK, FIGYELEM!
Aszód Város Önkormányzata kéri a pártokat, a 
választásokon részt vevő képviselőjelölteket, va
lamint a kampány irányítóit, lebonyolítóit, hogy 
csak az Önkormányzat által kijelölt helyeken — 
szabad hirdetöfelületeken és a'külön e célra elhe
lyezett nagy reklámtáblákon hirdessék magukat, 
melyeket a város négy forgalmas helyén március 
1-től helyez el a Camesz (lakótelep, főtér, Kon
doros tér, volt Mily. Ház )
Falra, fára, mások által megvásárolt hirdetőfelület
re, kirakatra (kívül), útjelző táblákra ragasztani 
vagy egyéb módon elhelyezni hirdetést TILOS!
A rendeletet figyelembe nem vevők ellen az Önkor
mányzat SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST indít!
A választások kulturált lebonyolítása érdekében 
köszönettel

Aszód Város Polgármesteri Hivatala.

TARTALOM

2. Kómár emlékünnepség és állatorvos 
képzőművészek kiállítása Aszódon

3. Februárban történt Aszódon 
Utazás '94

4. Tisztelt Aszódi Polgárok. Bagyin József 
polgármester éves beszámolója

5. Az ipari és kereskedelmi miniszter 
rendeletéi

6. Összefoglaló jelentés a Műszaki Iroda 
1993. évi munkájáról. Bártfai László 
beszámolója.

7. Önkormányzati hírek
8-9. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal 1993. évi munkájáról. 
Kissné Kulybus Gizella, jegyző beszámolója 

10-11. Közérdekű információk 
12-13. Az aszódi Nyugdíjas Klub életéből

14. Egyházi hírek
15. Megragadni minden szépet
16. Gondolatok egy népzenei hangversenyről 

Családpedagógusok egy katonai bázison
17. Kontrasztok

18-19. A V.K.H. és Városi Művelődési Ház 
közleményei

20. Három hatos
21. Kalán néni fakanálja...

Néhány gondolat dr. Rácz Zoltán 
"Fejezetek a demokrácia tankönyvéből" 
c. cikkéhez

22. "Március 15." Kupa
23. A veszettségről

Vasárnapi karosszók. Benedek Zoltán 
versei.

24. Választás '94. (Agrárszövetség, Független 
Kisgazda és Polgári Párt)

25. Aszód Ifjúságért Alapítvány felhívása, 
közleménye

26-27. Választás '94. (Munkáspárt)
28-29. Hogyan építsünk várost?
30-31. Magyarnak lenni. 3. befejező rész.

32. A Posta közleményei
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FEBRUÁR — BÖJTELŐ HAVA 
Jeles napok

2. Gyertyaszentelő ünnepe
3. Balázs napja. A katolikus egyház 

Szent Balázs napján osztotta a 
Balázs—áldást, torokfájás ellen.

14. Bálint, azaz Valentin napja.
Minden szerelmi varázslásnak 
kedvez.

24. Mátyás napja. Ha talál jeget 
megtöri, ha nem, csinál.

KOMAR em lékünnepség és állatorvos 
képzőm űvészek kiállítása Aszódon

Aszód szülötte Kómár Gyula, az állat
orvosi sebészet professzora, születésének 
90. évfordulója alkalmából a város Önkor
mányzata és a Pest Megyei Állategészség
ügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás, a Me
gyei Állatorvosi Kamara emlékünnepséget 
szervez, melynek során megkoszorúzzák a 
professzor szülőházán elhelyezett emlék
táblát.

Az ünnepséggel egyidejűleg kerül meg
nyitásra az állatorvos képzőművészek kiál
lítása is, mely az országos vándorkiállítás 
Pest megyei rendezvénye.

Az ünnepség, a koszorúzás és a kiállítás 
tisztelgés Kómár professzor emléke előtt, 
aki maga is értője és kedvelője volt a kép
zőművészetnek.

Kómár professzor életútját és emberi 
kvalitását röviden az alábbiakban ismerte
tem:

1904. március 5-én született Aszódon. 
Apja Kómár József csizmadiamester, anyja: 
Zsemberi Amália. Szülőháza a Petőfi u. 30. 
sz. alatti ház.

Elemi és középiskolai tanulmányait is 
Aszódon végezte. A középiskola befejezése 
után felvették a Budapesti Állatorvosi Fő
iskolára, ahol 1928-ban "summa cum lau- 
de" eredménnyel diplomát szerzett. 1929- 
ben Manninger professzor intézetében dok
torált, miközben már a sebészeti tanszéken 
dolgozott gyakornokként Berrár Mihály 
professzor mellett. Itt később tanársegéd, 
majd első tanársegéd lett. 1931-ben közel 
egy évet töltött Bécsben, az első európai 
röntgenológiai intézetben, melyet Pommer 
professzor vezetett.

A tiszti vizsgát — ami akkor előfeltétele 
volt minden magasabb állami állatorvosi ál
lás betötésének — 1933-ban szerezte meg. 
1934-ben Gyomán tölt be állatorvosi állást,

majd 1937-ben Orosházán járási főállator
vos lesz. Itt részt vett az akkor kísérlet jel
leggel meginduló gümőkórmentesítés mun
kájában, s elért eredményeit miniszteri el
ismeréssel honorálták.

A háború végén, 1944. december 10-től 
itt,Aszódon, a katonai kórházban dolgozott 
sebészorvosként. 1945 márciusától Csong- 
rád megye törvényhatósági állatorvosi tisz
tét töltötte be.

1948. október 15-én megbízták a Sebésze
ti és Szemészeti Klinika vezetésével. Kine
vezése az egész állatorvosi kar egyhangú tá
mogatásával történt. Nagy lelkesedéssel lá
tott hozzá a tanszék átszervezéséhez: a hang
súlyt elsősorban az oktatásra, a hallgatók el
méleti és gyakorlati képzésére helyezte.

Kómár Gyula professzor nemcsak elmé
leti oktató volt, hanem a gyakorlatból — a 
diagnosztikai és műtéti munkából — is ki
vette részét Tanszéki működése alatt segí
tette az akkor induló állatkórházak tevé
kenységét is. Kedvenc területe a végtagok 
sebészete volt: a pata betegségei és műtét
tana. Számtalan új műtéti eljárást dolgozott 
ki. Tanszéki oktató és gyakorlati munkát 
végző tevékenységét szakította meg 1957 
márciusában a Földművelésügyi Miniszté
rium szakoktatási főigazgatósága és a mi
niszter első helyettese, amikor tanszékve
zetői állásától megfosztotta. Az ok ".... nem
alkalmas szocialista típusú állatorvosok ne
velésére." Megaláztatása láttán az állator
vos-társadalom fogott össze érdekében: 
előbb a Nyársapát tanyaközpont körzeti ál
latorvosa, majd 1958-ban a ceglédi ambu
lancia, később állatkórház igazgatójává ne
vezték ki.

Kómár Gyula professzor gyógyíthatatlan 
betegségben 1968. október 24-én hunyt el 
Budapesten.

Kómár Gyula professzor elhivatott taní
tómester volt, valóságos iskola alakult ki 
körülötte munkahelyein.

Az Egyetemen, a Sebészeti Klinika élén 
a tanítást, a tudás közkinccsé tételét tekintette 
elsőrendű feladatának. Előadásai és betegbe
mutatói, melyet kizárólag maga tartott, tö
mörek, logikusak és közéithetőek voltak.

Az állatorvosképzést segítette szakírói 
tevékenységével. Megjelent tankönyvei:

Az állatorvosi szemészet (1953,1961)
Az állatorvosi sebészet. A fej és a törzs 

sebészete (1955)
Az állatorvosi sebészet. A végtagok se

bészete (1960)
Tierarztliche Augenhbeilkunde — német 

nyelven 1968-ban (1972-ben Tokióban ja
pán nyelven is kinyomtatták — társ
szerzővel megjelent mű)

1992-ben Aszód és a megye állatorvos- 
társadalma emléktáblát állított szülőháza fa
lára Kómár professzornak. Most, szüle
tésének 90. évfordulóján az emlékünnepség
gel és képzőművészeti kiállítással kíván fejet 
hajtani, tiszteletét kifejezni a település nagy 
szülöttének, az állatorvos-társadalom tanító- 
mesterének a város lakossága és a magyar 
állatorvosi kar.

Az emlékünnepség március 4-én, pén
teken 10 órakor a Petőfi utcai szülőház 
emléktáblájánál koszorúzással kezdődik, 
majd a Podmaniczky kastély dísztermé
ben folytatódik: Moór Marianna színmű
vésznő mond verset, dr. Tóth Péter megyei 
igazgató főállatorvos és dr. Nagy Attila 
FM-főosztályvezető főállatorvos mondanak 
emlékbeszédet.

Ezután kerül sorra a képzőművészeti ki
állítás megnyitására, mely a kastély dísz
termében egy hétig tekinthető meg.

Dr. Németh Mihály
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Februárban történt Aszódon
1800. II. 25-én Galgagyörkön 

halt meg Petrovics Tamásné, szüle
tett Salikovics (Kamhall) Zsuzsan
na, Petőfi Sándor apai nagyanyja, 
akit kérésére rokonai mellé, Aszó
don temettek el.

90 éve

14- én A Polgári Kör műkedvelő 
előadása és farsangi mulatsága — a 
800 koronás bevételt a könyvtárak 
fejlesztésére használták fel.

15- én Zene- és színielőadás volt 
a Leánynevelő Intézetben.

80 éve

Az aszódi mozi vasárnap és hét
főn tartott előadást. A hónap első 
felében a következő filmeket vetítet
ték:

Trója pusztulása — dráma két fel
vonásban, Pali a villamosárammal
— humoros, Móric, mint zsonglőr
— humoros, Bandika és a hálós 
ponty — természeti, Max Linder, 
mint asszonyszöktető — kacagtató

f  \

TALPRA M A G Y A R !

Nem akarom most végigidéz
ni Petőfi Sándor Nemzeti dal c. 
költeményét. Ez a kiáltvány, 
felhívás, nemzethez szólás már 
az általános iskolai tananyag
ban a kötelezők közé van sorol
va. A gyerekek megtanulják a 
verset, tanulnak keletkezéséről, 
az 1848-as eseményekről... Ta
lán megjegyzik a ritkán előfor
duló x betű hatására a Pilvax 
kávéház nevét, Landererét is, 
mert neki nyomdája volt... Ta
nulnak Batthyányról, Tán
csicsról, Vasváriról, Széchenyi
ről, Kossuthról, Jókairól... Fel
nőnek a gyerekek, s ma már 
csak futva lapozzák a naptárt, 
s közben rábukkannak egy pi- 
rosbetüs ünnepre, örülnek, 
hogy végre munkaszüneti nap 
lesz!

V.M.

\___________ J

továbbá még egy műsoron kívüli 
szám.

8-án Petőfi-bál a Szoborbizottság 
rendezésében a szoboralap javára. 
Tiszta jövedelem 39 korona. Ezzel 
együtt az alap összege 150.243,02 
korona.

15- én az aszódi iparos- és keres
kedő ifjak kabaréval egybekötött 
táncestélye

16- án Szórakoztató est a Javító
ban — fellépett az Aszódi Dal- és 
Zenebarátok Egyesületének Zenekara

17- én Polgári Kör közgyűlése — 
beszédet mondott Bolla Lajos 
gimn.tanár — elnöknek ismét Ben- 
tsok Jánost választották.

22-én Az Aszódi Gazda Egyesü
let keretében a földműves ifjúság 
bemutatta a "Gyimesi vadvirág" c. 
népszínművet, Roth (Siklósi) Kál
mán ev. tanító rendezésében. A kö
vetkezők szerepeltek: Izrael Márton, 
Pataki jános, Masznyik Erzsébet (ő

/ -------------------- 7------------------ á

"UTAZÁS ’94"

A januári (kék) számban megje
lent 1. és 2. sz. képeinek a he
lyes megfejtése a következő:
1. sz. kép MORITZBURG a kas
tély és a település neve is egy
ben, mely Drezdától néhány km- 
re található. Erős Ágost, N. D. 
PÖPPELMANN-t bízta meg az 
átépítéssel. A tervező nevével, 
ha Drezdában járunk találkozha
tunk a Zwingerben is.
2. sz. kép E neves híd a PONTÉ 
VECCHIO és Olaszország egyik 
leggyönyörűbb városában, FI
RENZÉBEN található.
Helyes megfejtést küldött be: 
Eperjesi Ernőné (Aszód, Hat
vani út 7.)
Bartók Jánosné (Aszód, Beth
len G. út 26.)
Várjuk megfejtéseiket! Játssza
nak velünk! (A nyereményekről 
előző havi számunkban olvas
hatnak.)

V _______________________________ )

volt a vadvirág), Valent Mária, 
Masznyik János, Boldis János, Ko- 
vacsik Erzsébet, Csobán Márton, 
Szvitán János, Zsige Mária, Vaskor 
Júlia.

23-án Az Aszódi Gazda Egyesü
let rendes évi közgyűlése

Az Aszódi Takarékpénztár éves 
beszámolója alapján az 1903. évi 
tiszta jövedelemé 133.492,25 koro
na, az Aszódi Hitelbank és Takarék- 
pénztárnak a tiszta jövedelme pedig 
41.306,70 korona volt.

A hónap legnagyobb esküvőjét az 
izraelita templomban tartották, ahol 
is Gara Zoltán budapesti legény ve
zette oltárhoz az aszódi téglagyáros 
és kereskedő lányát Englánder Sári
kát.

1945. febr. 16. Képviselőtestületi 
ülés Smelki Pál javasolja, hogy a 
Podmaniczky tér (főtér) nevét vál
toztassák meg, legyen Sztálinról el
nevezve, aki "a világ egyik legna
gyobb zsenije..."

NÉNIK, BÁCSIK 
FIGYELEM!

"Nagyon friss az élmény 
Alig, hogy születtem...
Anyukám! Apukám! 
írjatok helyettem!

Ne sokat! Csak annyit:
Eggyel több a létszám...
Majd ha szeretni kell — 
Számítsanak énrám!"

Örömmel tudatom a kedves 
Nénikkel és Bácsikkal, hogy 

1994. február 6-án megszülettem! 
Nevem:

ASZÓDI KAMARATEÁTRUM
Tagjaim:

Magyar Zoltán, Aranyos Péter, Ba
logh Dániel, Barabás Tamás, Füleld 
Henrietta, Gyórfi János, Hajdú Szil
via, Hegedűs Szilvia, Kádár András, 
László Ferenc, Módos Tibor, Odler 

Zsolt, Ősz Éva, Péter Balázs, 
Sóváry Péter, Szilágyi Ramóna, 

Tóth Andrea, Tóth Attila, Varga Mária. 
Tudjuk, hogy sokan vagyunk. De 

azért jól megvagyunk!
Sok puszit küldök!

V _____________ __________________

A LAP EGYIK MUNKA TÁRSUNK HIRTELEN MEGBETEGEDÉSE MfA TT KERÜL NÉHÁNY 
NAPPAL KÉSŐBB KEZÜKBE. SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ÉS ELNÉZÉSÜKET KÉRJÜK!

Szerkesztő
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Tisztelt Aszódi Polgárok!

Szeretném Önökkel ismertetni a város 1994. évi pénzügyi 
lehetőségeit, gondjait és azokat a legfontosabb feladatokat, 
amelyeket az önkormányzatnak a település működtetése ér
dekében el kell látnia.

Aszód Város Képviselőtestülete ez év Január 25-én fogadta 
ei 1994. évi költségvetését. Mindezt megelőzően a költségve. 
tés készítése már 1993. szeptemberben megkezdődött 1993. 
november 23-án a Képviselőtestület a költségvetési koncep
ciójában meghatározta azokat az elveket és fő Irányvonalat, 
amire a végleges költségvetés épült. Most is elsődleges cél 
volt a város Intézményeinek működtetése, az alapellátás biz
tosítása, Már a tervkoncepció $ millió Ft működési hiányt 
tartalmazott, annak ellenére, hogy az intézmények költség
vetései szigoré ellenőrzés után csak az alapműködés ellátá
sára nyújtanak pénzügyi fedezetet.

Fentiek ismeretében 1994. évi költségvetésünk főbb számait az 
alábbiakban szeretném ismertetni:

A város 1994. évre tervezett összbevétele: 306 millió Ft.
Az önkormányzat bevételi forrásai az alábbiak:
I. Állami támogatás összege: 149 millió Ft, mely 49%-ot kép

visel költsévetésünkben.
Az állam a különböző feladatok ellátásához normatív támogatási 

összegekkel járul hozzá. Sajnos ezek az összegek 1993. évi szinten 
maradtak, nem növekedtek 1994. évtől.

Településüzemeltetésre 3.820 Ft-ot ad állandó lakosonként 
Az állandó népesség száma Aszódon 5586 fő.
A szociálpolitikai feladatokra szintén állandó lakosonként 2.837 

Ft-ot kapunk. Az intézmények a létszámok alapján fejkvótát kapnak, 
ez azonban a feladatok ellátásához a legtöbb esetben nem elegendő. 
A különbözetet az Önkormányzat más bevételéből biztosítja.

Ilyen normatív fejkvótát kapnak: 
Óvoda 27.500 Ft/fő
Gimnázium 62.500 Ft/fő
Iskola 41.000 Ft/fő
Szakközép 66.000 Ft/fő
Zeneiskola 25.100 Ft/fő
Kollégium 66.000 Ft/fő
Kéttannyelvű oktatás kiég. 16.500 Ft/fő
Idősek Napközije 30.850 Ft/fő
Fogyatékos gyerm. oktatása 70.700 Ft/fő
II. Helyi bevételek összege 68 millió Ft.
Ebből a jelentősebbek: Aszódi lakosok által befiz. személyi jöv.

adó 30%-a 30 millió Ft. Kommunális és iparűzési adó tervszáma 
1 millió Ft. Továbbá lakbér, gyermekélelmezési díjak, egyéb bér- 
leményi díjbevételek, szemétszállítási díjak, közmunkára és keres
kedelmi társulás működtetéséhez átvett pénzeszközt tartalmazza

III. Társadalombiztosítástól átv. pénzeszköz 55 millió, mely a 
Rendelőintézet és Tüdőgondozó Intézet működtetésének pénzügyi 
fedezete.

IV. Működési hitel felvétel 9 millió Ft. A kiadásoknál részletezett 
közalkalmazotti béremelés állami fedezet 50 % -a melyet a központi 
költségvetés hitel formájában biztosít

V. önkormányzat működési hiánya miatti hitelfelvétel 25 millió F t 
A szigorúan megtervezett működési kiadásokhoz a bevétel nem

nyújtott fedezetet ezért hogy a bevétel-kiadás egyezősége megle
gyen, a különbözetet működési hitelfelvételként tervezte meg az 
Önkormányzat

KIADÁSOK összege: 306 millió Ft
Az 1994. évi végleges költségvetés tervszámai változtak a köz

alkalmazotti törvény kötelező bevezetésével kapcsolatos törvény- 
módosítás hatásaival. Településünkön összesen 373 fő részesült a 
közalkalmazotti béremelésben az alábbiak szerint:

Fő Béremelés+TB-járulék éves kihatása 
Gimnáziumban 10 fő 8.398.00 Ft
Rendelőintézet
és Tüdőgondozó

GAMESZ-hoz tartozó 
oktatási, egészségügyi, 
művelődési és 
egyéb dolgozók 
Tűzoltók 
Összesen

73 fő 10.730.000 Ft 
(TB finanszírozás)

196 fő 15.243.000 Ft
3 fő 292.000 Ft

373 fő 34.663.000 Ft
A rendelőintézeti dolgozók béremelését a TB finanszírozza, így 

az önkormányzati körben csaknem 24 millió Ft a fentiekkel járó 
többletkiadás. Ennek megoldását az 1993. évi CXI. tv. előírásainak 
megfelelően központi és részben önkormányzati pénzügyi fedezettel 
kell biztosítani.

Aszód Város Önkormányzatnál az 1994. évi közalkalmazotti bér
emelés

finanszírozását:
25,5% önkormányzati 6.112 eFt, 74,5% állami 17.821 eFt
pénzeszközből kellett megoldani.
Az állami fedezetet a központi költségvetés csak fele részben 

tudja biztosítani, a másik felére (8.910 eFt) az Önkormányzatnak 
hitelt kell felvennie, melyet majd az állam fizet vissza kamataival 
együtt.

Fentiekből látható tehát, hogy a közalkalmazotti bérek emelése 
az Önkormányzatnál még 6,1 millió Ft többletkiadást eredménye
zett A költségvetés véglegesítését megelőző tárgyalások, megbe
szélések során a tervezésben részt vevő szakemberek és a Pénzügyi 
Eli. Biz. javaslatára a véglegles költségvetésbe bekerültek még 
olyan feladatok, melyek tervezése feltétlenül szükséges (így lakás- 
építési szociális támogatás, új szemétszállító autó beszerzése), ezek 
azonban az amúgy is meglévő hiány összegét még tovább növelték.

Az 1994. évi kiadás 56 millió Ft-tál több az előző évben terve
zettnél, azonban az intézmények és a város működtetésére így sem 
elegendő, általános és céltartalékképzésre nem maradt lehetőség. 
Kiadások ágazatokénti alakulása:

Gazdasági ágazat kiadása: 20 millió Ft Ez az összeg biztosítja 
a település üzemeltetését, utak karbantartását, közvilágítást, szemét- 
szállítást, lakóházak és egyéb bérlemények fenntartását Részaránya 
a költségvetésből 7%.

Feladat megnevezése
Tervezett gyerm. 

létsz. Össz. kv-e Ebből áll. saját Önkorm. támogatás

Két óvoda 236 fő 24,5 8,5 16,0 mFt
Két iskola 561 fő 56,0 28,0 28,0 mFt
Zeneiskola 300 fő 9,0 7,6 1,4 mFt
Gimnázium és Szki. 604 fő 68,0 68,0 -  mFt
Tanuszoda - 5,0 1,3 3,7 mFt
Könyvtár - 3,1 0,9 2,2 mFt
Műv. Ház — 1,7 0,9 0,8 mFt
Bölcsőde 40 fő 5,9 0,5 5,4 mFt
Idősek Napk. 30 fő 3,6 1,4 2,2 mFt

176,8 117,1 59,7 mFt
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Egészségügyi szoc.ágazat: 73 millió Ft Rendelőintézet, Tüdő
gondozó, Bölcsőde, Idősek Napközije és a szociálpolitikai feladatok 
előirányzatait tartalmazza. Részaránya a költségvetésből 24%.

Oktatás, kulturális ágazat: 170 millió Ft Óvodák, iskolák, Gim
názium és Szakközépiskola, Könyvtár, Művelődési Ház, Zeneiskola 
fenntartására és kiadásaira nyújt fedezetet. Részaránya a költségve
tésből 57%.

Közösségi, közigazgatási ágazat kiadása: 36 millió Ft Polgár- 
mesteri Hivatal, Gamesz, Tűzoltók, Szeszfőzde, Önvédelmi csoport, 
Közhasznúak foglalkoztatása, támogatások kiadásait tartalmazza 
Részaránya a költségvetésből 12 %.

A működési kiadások közül szeretném ismertetni néhány intéz
mény és feladat pénzügyi előirányzatát, melyek jelentősebbek költ
ségvetésünkben.

Szociálpolitikára: - idősek részére 5,6 millió Ft. Ebből rendszeres 
szociális segélyt kap 15 fő, évi 1 mFt összegben. Cukorbetegek 
támogatása 200 élt. Rendkívüli szociális segély 1,3 mFt összeggel 
terveztünk. Közgyógyellátásra 0,5 mFt a lehetőség. Szociális étkez
tetésre (idős, egyedülállóak és rászorultak részére) 1 mFt a lehető
ség. Ápolási díjat 16 fő részére 1,8 mFt támogatási összeggel ter
veztük meg.

-  Gyermekes családok részére 3,8 millió Ft. Rendszeres nevelési 
segélyt 25 család részére terveztünk, évi 1,1 mFt-tal. Rendkívüli 
nevelési segélyt, és gyermekélelmezés szociális és aszódi gyermek
ek élelmezési támogatására összesen: 2,7 mFt áll rendelkezésre.

-  Munkanélküliek jövedelempótló támogatására 1,0 mFt, melyet 
csak 50 %-ban fizet az Önkormányzat, jelenleg 33 fő kapja, havi 
5.450 Ft összeggel.

Fenti számok bizonyítják, hogy a szociálpolitikai támogatások 
összege jelentős helyet foglal el költségvetésünkben. Az előző évek 
tapasztalatai szerint ez sem elegendő, az évközi pályázatokkal bő
vítjük még lehetőségeinket

Fejlesztési kiadások között: Lakásépítési szociális támogatásra 
2,5 mFt-ot tervezünk és gyűjtőedényes szemétszállító autó beszer
zésére pedig 4,5 mFt-ot.

F I G Y E L E M !

Az ipari és kereskedelmi miniszter az üzletek működéséről 
szóló többször módosított 6/1990/ IV.5/ KeM. rendeletet az 
alábbiak szerint módosította:

A vállalkozó köteles üzletének megnyitását az üzlet fekvése 
szerint illetékes település jegyzőjének (formanyomtatványon 2 
pld.-ban) bejelenteni.

A bejelentéshez csatolni kell a szakhatósági hozzájárulást 
(hozzájárulásokat).

Ennek hiányában az üzletnyitási engedélyt a jegyző köteles 
megtagadni.

Ez a rendelet 1994. február 1-én lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésekor már jogszerűen működő üzletet 

a kereskedőnek nem kell ismételten bejelenteni, de az előírt 
szakhatósági hozzájárulásokat a rendelet hatálybalépésétől szá
mított 90 napon belül köteles az üzlet helye szerint illetékes 
jegyzőnek bemutatni.

A már meglévő üzletnyitási engedéllyel rendelkező vállal
kozók a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a 
következő napokon mutathatják be a szakhatósági hozzájáru
lásokat:

1994. február 21—22. 
március 21—22. 
április 25—26-án.

A szakhatósági engedélyek bemutatásakor a már meglévő 
üzletnyitási engedélyüket és adószámukat is hozzák el a Vál
lalkozók.

A fent említett rendelet a Magyar Közlöny 1994. évi 4. 
számában jelent meg.

Aszód, 1994. január 28.
Polgármesteri Hivatal

Tovább folytatódik a gázvezetéképítés. Teljes befejezése az első 
félév végén várható. A most következő szakaszok jelentős részén 
csak útfelbontással végezhető a vezetéképítés.

A Kossuth L. u. páros oldalán, az OTP fióktól a Szabadság térig 
és a Pesti úton a Malom közig közös munkaárokban a gázvezetékkel 
lefektetésre kerül a szennyvízcsatorna gerincvezeték is.

A legnagyobb gondot a felbontott útburkolatok helyreállítására 
kell fordítani, azért, hogy a burkolt utak állaga ne romoljon a ve
zetéképítési munkák következtében.

Ez évben a településen belül megindulnak a telefonhálózat építési 
munkái. Ezt jelentősen hátráltatja az, hogy a telefonkoncessziós 
pályázat a körzetünkben még nem került elbírálásra.

Ezért szinte bizonyos, hogy az első félévben nem készül el a 
teljes rendszer. Az év végére azonban erre reális lehetőség mutat
kozik.

Várhatóan márciusban elkezdődik a Szabadság tér burkolatának 
megépítése. Augusztus 20-ra fognak elkészülni a munkálatok.

Jelentős feladat a közintézmények fűtési rendszerének korszerű
sítése, gázfűtésre történő átállításuk. Az olajfűtéssel működő rend
szereknél jelentős megtakarítás érhető el az átállással.

Az Önkormányzat működési kiánya a bevételnél említett 25 mFt. 
Ezt megnöveli még 1,4 mFt-tal az állam felé visszafizetendő nor
matív állami támogatás összege, melyet a Gimnázium többletként 
vett igénybe.

Az összességében 26 millió Ft működési hiányt és a tartalékalap 
hiányát is figyelembevéve a Képviselőtestület úgy döntött, hogy az Ön- 
kormányzat az alapvető lakossági ellátásra - önhibáján üvül képtelen 
helyi Önkormányzatok kiegészítő állami támogatását igényelje meg.

Az 1994-es költségvetési év is része annak a folyamatnak, amikor 
a települések és az Önkormányzataik szemnbekerülnek saját gaz
dasági erejükkel és lehetőségeikkel. Ezek számbavételével kell mű
ködtetni a település intézményeit, vállalt feladatait és korszerűsíteni 
az erőforrásoknak megfelelően az intézményhálózatot.

Ennek a folyamatnak ebben a formában kíván eleget tenni Aszód 
Önkormányzata.

Bagyin József 
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
A2  ipari és kereskedelmi miniszter 3/1994./I.14./IKM 

rendeiete az üzletek működéséről szőlő 6/1990./IV.5J 
KeM. rendelet módosításáról

”3/A §.(3) bekezdés:
Az üzlettel nem rendelkező kereskedő a kereske

delmi tevékenységét vásáron és piacon folytathatja.
Közterületen csak az alábbi termékeket értékesít

heti:
napilap és hetilap, folyóirat, levelezőlap, virág, lég

gömb, zöldség és gyümölcs, pattogatott és főtt ku
korica, sült gesztenye, sült tök, csomagolt pirított tök- 
mag, napraforgómag, földimogyoró, vattacukor és 
egyéb cukorka, jégkrém, fagylalt, szerencsejátékban 
való részvételre jogosító jegy (pl totó, lottó stb.), óv
szer.

Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek 
(pl. húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek) az 
adott ünnepet megelőző 20 napban."

Az árusítás a szükséges hatósági engedélyek bir
tokában történhet.

11. §. (3) bekezdés:
A közterületi árusítás tilalma nem vonatkozik arra 

a könyvkereskedőre, aki a tevékenységét a rendelet 
hatálybalépésekor jogszeirüén folytatja.

Dr. Latorcai János sk. 
ipari és kereskedelmi miniszter
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Ö sszefoglaló je len tés a Műszaki Iroda 
1993. évi munkájáról

Műszaki Irodán beiül az alábbiakban adom meg az 
-  építésigazgatási -  ingatlanigazgatási -  területigazgatási -  egyéb 

igazgatási
feladatokat, arra foganatosított intézkedéseket, a fentiekre be

nyújtott lakossági személyek, jogi személyek, intézmények igényei, 
kérelmei, megkeresései szerint
1. Építésigazgatási feladatok: - építési engedély kérelem 66 db

-  ebből lakásépítés (új lakás) 18 db - lakáscélú (bővítés, fel
újítás, bontás) 18 db - egyéb célú építési engedélyek 30 db.
-  Építési engedély meghosszabbítás 21 db.
Kiadott építési engedélyek összesen: 66 db - ebbel új lakás 
építés 18 db - lakáscélú (bővítés, bontás, felújítás) 18 db - egyéb 
célú engedélyek 30 db.
-  Építési engedély meghosszabítás 21 db.
Befejezett, építési engedély alapján végzett munkákra kiadott 
használatbavételi engedély
-  új lakásra 12 db - lakáscélú (bőv. bont. felúj.) 7 db - egyéb 
célú engedélyek 9 db.
A használatbavételi engedély kérelmek benyújtását követően 
helyszíni, ún. megvalósulási szemlét tartottunk, annak eredmé
nye alapján került sor a használatbavételi engedélyek kiadására. 
Az elmúlt, 1993-as évben programozott célirányú építéshatósági 
ellenőrzés nem lett tartva.

2. Ingatlanigazgatás:
Ezen körbe tartozik a telekalakítás-telekrendezés, vagyoni in
gatlan átruházásokkal (hagyatéki eljárások) kapcsolatos igazga
tási feladatok. A megtett intézkedések kérelemre, rendeletileg 
szabályozva, kötelezően (hagyatéki ügyek ig. feladatai) kerültek 
az év folyamán intézésre.
-  Telekalakítás megosztással (Hat rendezve) 5 db
-  Úszótelek kialakítás 22 db: Ebből határozattal (rendezve) 3 
db: Folyamatban lévő, 1994-re határozattal lezárva 19 db. 
Ingatlanigazgatáson belül 55 db ún. hagyatékátruházás célú (ha
gyatéki eljáráshoz kapcsolódó) hatósági értékbizonyítvány ki
adási kérelem került nyilvántartásunkba, ebből 51 db helyszíni 
szemle alapján készített értékbizonyítvány kiadásával rendezés
re került.
Az egyéb igazgatási feladatok körén belül, az önk. közterületek 
használatbavételi kérelme, azok helyszíni, döntésre alapuló en
gedélyezése (tartós-időszakos), annak használati feltételeinek 
ellenőrzése számszerűségében emelkedett, 1992. évhez viszo
nyítottan 21 db volt.
A lakossági bejelentések alapján építéshatósági hatáskörbe he
lyezhető intézkedések, azokhoz kapcsolódó helyszíni szemlék 
előző évhez (1992.) viszonyítottan, szintén emelkedő szintet 
mutatnak. A lakossági és egyéb fenti körbe tartozó hatósági 
intézkedéssel járó ügyek 1993. évben 19 db-ot tettek ki.
Fenti kategóriába sorolható ügyek intézkedési folyamatába egy 
esetben ügyészségi vizsgálatra is sor került, ügyfél kezdemé
nyezését követően, ami jelenleg még nem zárult le.
Hatósági szempontból általánosan megfogalmazható, hogy ezen 
intézkedési körben túlsúlyban befolyásolja az eredményességet 
a tisztázatlan vagy részben tisztázott jogi helyzet, azok értel
mezése, vitás esetek rendezése.
A főépítészi megbízás bevált, minőségi változás jelei már mu
tatkoznak a település építéseiben. A főépítészi megbízást 1994- 
re is javaslom kiadni.
Beruházások:
-  1993-ban épült és befejeződött a Csengey úti támfal. Fedezet 
hiányában nem teljes egészében épült meg. A támfalak építését 
a déli lejtőn a továbbiakban is napirenden kell tartani.
-  A gázprogram a teljes szerződéses feladat 50%-án tart. A 
Hatvan-Aszód-Iklad közötti gerinc 100%-ban elkészült és be
üzemelésre került, a településünkön belüli házálózat 1/3 része 
(8 km) elkészült. 1994-ben 16 km-t kell megépíteni, de ezen a 
területen az adottságokból eredően nehezebb kivitelezési munka

várható. A pénzügyi elszámolást folyamatosan teljesítettük. A 
hátralévő munkákra a fedezetünk nagyrészt adott Legtöbb prob
lémát a 8 település közötti véleményeltérés és a váratlan hosszú 
esőzés, havazás, korai tél okozta. A 8 település a közös veze
tékszakaszok tulajdonjogát és pénzügyi elszámolását rendezte.
-  A telefonberuházás során a települések közötti külterületi vé
dőcsövek Aszódon túljutottak. Nem kezdődött el a telefonköz
pont építése. A koncesszió kihirdetése is 1994-re húzódott.
-  3 db Crossbar, 1 db segélykérő telefon került telepítésre és 
beüzemelésre a MATÁV-val.
-  A szennyvízcsatorna építésére benyújtott célpályázaton nem 
nyertünk, így szennyvízcsatorna hálózat bővítése 1993-ban nem 
történt.
Szakhatósági feladatok:
-  Utak karbantartása, közlekedés szabályozás: a Pörbölyi vas
úti baleset nyomán az Ady Endre utcai vasúti átjáró szakszerű 
kitáblázását elvégeztük. A Papföldi és a Siklaki utat a MÁV-tól 
kapott zúzottkővel megépítettük. Petőfi utca egy részét egyirá- 
nyúsítottuk.
-  Hidak felülvizsgálata: Hídszakértővel 3 éves szerződést kö
töttünk az önkormányzati hidak vizsgálatára. A Kondoros téri 
megfelelő, az SZTK melletti hidat aláalapoztuk, megerősítettük, 
a Sportpálya melletti hidat viszont szükséges felújítani.
-  Vízmű: 1993. február 8-án az önálló Víziközmű KFT meg
kezdte működését. A vízbázis 1993-ban elegendőnek bizonyult 
Az aszódi vízhálózat elöregedett, sok volt a meghibásodás. Víz
hálózatot bővítettünk a Szőlő utcában és a Silclalci hegyen. Meg
kezdtük a folyékony szennyvízürítő kialakításának előkészíté
sét, tervezését a szennyvíztisztító telepen. Az INNOTERV fel
vállalta a Kossuth L.- Pesti út hiányzó szakaszán a szennyvíz- 
hálózat tervezését amely elkezdődött A szennyvíztelepünk jó 
hatásfokú, bírságolásra nem veit kötelezett
-  Belvíz: A június 4-i felhőszakadás nagy károkat okozott. A 
kapott támogatás lehetőséget adott a Breda patak évek óta hú
zódó kotrására, teljes hosszon. A teljes megoldáshoz a Városi- 
réten további két teleksáv kisajátítása lenne szükséges a Nyár 
és a Podmaniczky utcával szemben. (Ezek vize magántelkeken 
folyik át.)
Ároktisztítás, csapadékcsatorna mosatása, iszapmentesítés, áro
kásás, úthelyreállítás, pincetömedékelés és egyéb részmunkák 
elkészültek. A vihar okozta károkat nagyrészt elhárítottuk.
-  Szeméttelep: A szeméttelep ez évben is többször kigyulladt. 
A Breda patakból kikerült több ezer m3 földdel a szeméttelep 
takarásra került A folyékony szennyvízürítés és a szeméttelep 
a jelenlegi helyén megszüntetésre javasolt. (PORR, PYRUS 
KFT ajánlatot ad új szeméttelep kialakítására és működtetésére.)
-  Dögkút: A telítődött kutat kiüríttettük, a beszakadt felépít
ményt újra elkészíttettük, a dögkút újra használható.
-  Energiaracionalizálás, fűtéskorszerűsítés: A gázfűtésre tör
ténő átállással egy időben energiaracionalizálási program előké
szítése folyamatban van. A beruházási költség hiányában hitel 
felvétele javasolt. ( A program kidolgozása után részletes is
mertetés.) 1993-ban önkormányzati intézményt még nem tud
tunk gázfűtésre átállítani.
-  Közvilágítás: Hálózatbővítés készült a Siklaki hegyi úton (250 
fm). Nem sikerült rendezni a MÁV állomáshoz vezető út köz- 
világításának vagyonátadását
-  Közterületek: Megtörtént az előkészítése a közterületen álló 
üzletek úszótelkeinek értékesítésére. Az értékesítésből befolyó 
összeget javasoljuk az adott tér (TÜZÉP előtt. Piac tér. Falu
járók útja) 1994. évi kiépítésére fordítani. A kommunális adó 
közterületek rendbentartása címén nyújtott lehetősége nem ösz
tönözte a lakosságot 1993-ban. Ennek oka a gáz-telefon köz
műfejlesztési kedvezmény, a közterületen folyó jelentős mun
kák
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A közterületek rendbentartására javaslat: gépi eszközök igény- 
bevétele, a Köztisztasági rendelet betartatása. (Egy év türelmi 
idő után.)
Előkészítő munkák:
-  Déli lejtő RRT elkészült, szakhatósági egyeztetése megtörtént.
-  Belvárosi RRT elkészült, előkészítése részben megtörtént. - 
TÜZÉP előtti terület beépítési terve készül.
-  Fesztivál tér és 4 db telektömb beépítési vázlatterve készül. 
Kisajátításához, közművesítéséhez fedezet nem áll rendelkezés
re, jelenleg építési telket nem tudunk biztosítani.
-  A Főtér terve elkészült.
-  Zeneiskola - Könyvtár engedélyezési terve elkészült. A mun
kálatok kezdéséhez az UNIKORNIS épület értékesítése java
solt.
Egyebek:
-  A parkolók bérbeadása, kitáblázása megtörtént
-  Az önkormányzati Vagyonkataszter elkészítése folyamatban 
van. A számítógépes feldolgozása további jelentős manuális 
feladat.

- 5/8-as épület értékesítése megtörtént. A műszaki felújítások
segítése szükséges.
-  A főutcán ez évben 1 homlokzat került csak felújításra. (A 
lakástörvény a munkák leállítását eredményezte.)
-  A volt szovjet laktanya hasznosítása a KVSZ által lassan 
történt. RRT-t a KVSZ nem készített. További egyeztetés szük
séges. A terület 2/3-ának telekmegosztását az Önkormányzat 
készítette.
-  Az önkormányzati lakások értékesítése során a területek ren
dezése folyamatosan készült
-  IMI kút átvétele (Kondoros tér) még nem történt meg. 
Összességében: a feladatok szélesedése jelentkezett 1993-ban. 
A jogvitás esetek száma sokkal gyakoribb mint korábban. Egyes 
területeken a rendező elvek, rendeletek, jogszabályok megalko
tása szükségszerű. A városszerkezet itányításának legfőbb alap
ja a Rendezési terv, melyeknek felújítását 1994-ben is folytatni 
szükséges. Pénzügyi, beruházási fedezet hiányában egyes terü
letrészek részletesebb elemzésével minőségi fejlesztés még el
érhető, melynek alapja az önkormányzati vagyon.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete január hónapban há
rom alkalommal ülésezett. A képvi
selőtestületi üléseken az alábbi na
pirendek kerültek megtárgyalásra.

1994. január 5-i ülésen Aszód Város 
Képviselőtestülete a Magyarországi 
Evangélikus Egyház képviselőivel, 
valamint a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium munkatársaival a 
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola Evangélikus 
Egyház által történő visszaigénylé
sét tárgyalta. A megállapodásterve
zetet a Képviselőtestület 1994. janu
ár 19-i ülésén tárgyalta meg.

1994. január 19-i ülésén a Képvise
lőtestület első napirendként tárgyalta 
a Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola Evangéli
kus Egyház által történő vissza
igénylését. Aszód Város Önkor
mányzat Képviselőtestülete az 1991. 
évi XXXII. tv. alapján a megállapo
dástervezetet elfogadta. (A megálla
podástervezet szövegét az Aszódi 
Tükör januári számában olvashat
ták.)

1994. január 25.

1. napirend: Aszód Város Önkor
mányzat 1994. évi költségvetése. 
Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete az Aszód Város 1994. 
évi pénzügyi tervét elfogadta, s jog
érvényesnek mondta ki.

2. napirend: Az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő helyi ön- 
kormányzatok kiegészítő állami tá
mogatásának megigénylése. A Kép
viselőtestület az önhibájukon kívül

hátrányos helyzetben lévő helyi ön- 
kormányzatok kiegészítő állami tá
mogatásának megigénylését az 
alapvető lakossági ellátásra szüksé
ges működési hiány ellentételezésé
hez 25.959 eFt összeggel szüksé
gesnek mondta ki.

3. nap irend:A közalkalmazottak jog
állásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 
bevezetéséből adódó többletkiadá
sok finanszírozása az 1993. évi CXI. 
törvény alapján. A Képviselőtestület 
kimondta, hogy az 1994. január 1-jé- 
től bevezetésre kerülő közalkalma
zotti bérek többletkiadásaiból a köz
ponti 50%-ot 8.910 eFt-ot az önkor
mányzat a központi költségvetés ga
ranciavállalásával felvett hitelből fi
nanszírozza.

4. napirend: Falugazdász hálózat ki
építése, pályázati felhívása. A Kép
viselőtestület a Földművelésügyi Mi
nisztérium és a Kormány pályázati 
felhívása alapján a 12-es körzetbe 
jelentkező falugazdász tevékeny
ségre jelentkező Boromissza Károly 
mg. szakmérnök pályázatát támo
gatta. A Képviselőtestület javasolja 
Aszód város székhellyel működtetni 
a falugazdászi tevékenységet.

5. napirend: Aszód Város Önkor
mányzat Polgármesteri Hivatal 1993. 
évi munkájáról beszámoló. A Képvi
selőtestület a Polgármesteri Hivatal 
1993. évi munkájáról szóló beszá
molót elfogadta, tudomásul veszi.

6. napirend: Aszód, Falujárók útja 
5/22., 5/23. sz. alatti garázsok érték
megállapítása. A Képviselőtestület a 
garázsok kiegészítő forgalmi érték

megállapításáról szóló szakvéle
ményt elfogadta. A garázsok forgal
mi értékbecslését 8.000 Ft/m2 árral 
hagyta jóvá.

7. napirend: Sóvári Zsolt és Sóvári 
Péter vállalkozók kérelme. A Képvi
selőtestület a vállalkozók részére az 
Aszód, Kossuth L. út 16. szám alatt 
lévő Kőmozi bérleti díjára további 
mentességet nem engedélyez. 
Ugyanezen épület eladásához a 
Képviselőtestület nem járul hozzá. A 
Képviselőtestület utasítja a Műszaki 
Iroda vezetőjét, hogy a bérleti díj 
mentesség erejéig kérje be az eddigi 
felújítási munkák végzéséről készült 
számlákat, melyek hozzájárultak az 
épület portáljának rendezéséhet.

8. napirend: Önkormányzati gimná
zium új helyének lehetőségei. A Kép
viselőtestület a tájékoztatót tudomá
sul vette. Az egyházi ingatlanért ka
pott kárpótlás, valamint a középfokú 
oktatási intézmény oktatási koncep
ció függvényében további egyezteté
sek megtartását szükségesnek 
mondta ki az új önkormányzati kö
zépiskola kialakításához.

9. nap irend:Gázprogram és szenny
vízcsatorna hálózat megvalósulásá
ról jelentés. A Képviselőtestület a je
lentést egyhangúlag elfogadta.

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete következő soros ülését 
1994. február 22-én du. 15 órakor 
tartja Aszód Város Polgármesteri Hi
vatal tanácskozótermében.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.
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Beszám oló Aszód Város Önkormányzat
Tisztelt Képviselőtestület!
A többszörösen módosított 1/1991. I. 22./ ÖR. sz. rendelet 

(SZMSZ) alapján évenként visszatérő téma, hogy összefoglalóan 
számot adok a hivatal éves munkájáról. így elengedhetetlen az, 
hogy több témában ne utaljak az ezt megelőző évi munkamozza
natokra, amely szinte elválszthataűanul kapcsolódik a folyamatos 
munkamenetekhez.

Megjelent végre az Alapítvány a Magyarországi Önkormányza
tokért Önkormányzati Akadémia feldolgozásában a polgármesteri 
hivatalok munkáját nagymértékben segítő egységes hatásköri lista, 
amely naprakészen tartja a folymatosan jelentkező új törvények és 
egyéb ágazati, és módosuló jogszabályok megjelenését. így a Ha
tályos jogszabályok gyűjteményének kezelhetősége is gyorsabb és 
praktikusabb lett.

A hivatalon belül továbbra is jellemző a feszített munkamenet, 
több területen a 8 órán felüli munkavégzés. A  lehetőségeken belül 
megoldottuk a szabadságolások, betegségek ideje alatt a helyettesíté
seket Jellemző, hogy az apparátus a folyamatos munkavégzés bizto
sítása miatt szabadságát nem tudta kivenni. Házon belüli rendezéssel 
ez azonban a februári számfejtésnél bérterhelést nem fog jelenteni.

Továbbra is gond az igazgatási ágazat összefogása, amely a 
komplexen átfogó hivatali munkában adott esetekben érezteti hatá
sát. Nehezíti ezt még az a tény, hogy évente változnak ugyanazon 
hatósági, igazgatási munka területén a jogszabályok (pl. népjóléti 
igazgatás), és nagymértékben még mindig jellemző az új feladatok 
megjelenése és azonnali fordulónappal történő ellátásának megszer
vezése. (Pl: jövedéki törvényből eredő feladatok, HTO igénylési 
utalvány, tagi és részaránytulajdoni földügyek mintegy 147 fő ese
tében.) Ez utóbbi szinte folyamatos munkát jelentett egész évben. 
Január hónapban már megkezdődött a Földkiadó Bizottságok létre
hozása, közgyűlés keretén belül. Kezelni kellett a csatolt igazolások 
alapján a tagi és részaránytulajdonra jelentkezők földigényét. Ezek
nek gépre való feldolgozása megtörtént. Nehezítette a munkát, hogy 
ez térségi feladat is volt, mivel a galgamácsai tsz. illetékességi 
területébe tartozunk, és ezekre egy bizottság lett létrehozva, arány
ban a kérelmezők számával. Mivel fellebbezések érkeztek a Megyei 
Földművelődésügyi Hivatalhoz, így az hátráltatta a munkát, de év
végére az aszódi tagi és részarány tulajdonosok megkapták a hatá
rozatokat (egy-két vitás ügyet kivéve). E munka megszervezése 
után a gépi feldolgozás a műszaki irodán bonyolódott tovább. Az 
említett fellebbezések késleltették azt a tényt is, hogy a kárpótlás 
lebonyolódjék, amely áthúzódik 1994. év januárjára.

Nagy dömpingmunkát és ügyfélforgalmat jelentett az útlevélil
leték emelkedésének híre hallatára az útlevélcserére jelentkező igé
nyek kezelése. Naponta csomagban küldtük a Belügyminisztérium 
felé a cserére leadott útlevélkérelmeket és útleveleket.

A tavasz folyamán az apparátus lebonyolította a társada
lombiztosítási és nyugdíjbiztosítási önkormányzat választással kap
csolatos helyi és ezzel járó térségi feladatokat A térségi feladatok 
technikai bonyolítása olyan plusz feladatot rótt rám és az apparátus 
több dolgozójára, amely szintén hátráltatja a napi folyamatos munkát.

A kiemelt feladatok nem a teljesség igényével adtak tájékoztatást, 
ezek tömegében a súlyozottabban jelentkező feladatok voltak. Ezen 
túlmenően a központi jogszabályokból eredő feladatok meEé páro
sult még egy jó pár helyi sajátosságból eredő kemény munka el
végzése. Még mindig kellett foglalkozni a volt Költségvetési Üzem, 
UNIKORNIS vagyonfelszámolásával, lakások eladása 1993. évben 
bonyolódott le, eladásra került az átvett Falujárók útja 5/8-as épület. 
Nagy ügyfélforgalommal járt a volt szovjet lakások eladhatóságának 
lehetősége, és nem utolsósorban az egyik legnagyobb feladatot a 
gázprogram I. ütemének beindulása jelentette. Jócskán hárult több
letfeladat a viharkárok felmérésével és helyreállításával kapcsolatos 
munkák miatt is. Mindezen munkák súlya jelzés Önök felé, hogy 
a folyamatos napi munkák mellett számos más új és helyi jelentő
ségű munkák tömegét kellett elvégezni, döntésre előkészíteni a tes
tület felé.

Ezek után engedjék meg, hogy röviden szóljak és vázoljam a 
Polgármesteri Hivatal egy-egy ágazati feladatát 1993. évre vonta- 
kozóan.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
A Képviselőtestület a hatályos szervezeti és működési szabály

zata alapján működik és hozza meg döntéseit a hatályos jogszabá
lyok alapján.

A bizottságok továbbra is dolgoznak a döntéselőkészítéseken. A 
Népjóléti Bizottság a hatáskörébe tarozó feladatokban döntések so
kaságát hozza meg. Erről a tisztelt Képviselőtestület külön beszá
molót fogadott el, és kíséri figyelemmel folyamatosan az adott jegy
zőkönyvek alapján a döntéseket

Összehasonlításul tekintsék meg, hogy a hozott döntések száma
hogyan alakult:

1992. év 1993. év
Ülések száma 24 23
Rendeletek száma 22 25
Határozatok száma 10-11 10-11
Ülésrend 2 hetente 2 hetente
Továbbra is az mondható el, hogy a tervezettől több ülés lett 

megtartva a sürgősségi eseteket figyelembe véve. Ez nem minden 
esetben tette lehetővé, hogy az SZMSZ-ben rögzített időben adjunk 
ki anyagot.

A testület döntéseit azonban szinte minden esetben segítette az 
a tény, hogy a szakbizottságok a témát részleteiben megtárgyalták 
és javaslataikat előteijesztették. Pl. Pénzügyi Eli. Biz.: koncepció, 
terv beszámolás

Népjóléti Bizottság: szociálpolitikai rendelet részletes vélemé
nyezése

Művelődési biz.: pályázatok véleményezése
Lakásügyi Biz.: szoc-pol. támogatások odaítélése
Településfejleszt. Biz.: városi településrendezési tervek stb. vé

leményezése
Ügyrendi Biz.: munkaprogramok összeállítása, rendeletek előké

szítésének véleményezése
A testület komplex munkáját segítette az a tény, hogy napirendet 

elnapolni azért nem kellett, mert a testület létszáma hiányos volt 
Jellemző az is, hogy a legnehezebb témák tárgyalásánál a képvise
lőtestület teljes létszámmal képviselteti magát.

Államigazgatási hatósági ügyek
Először szintén összehasonlításként ajánlom figyelmükbe az ér

kezett és intézett ügyek számát:
1992. 1993.

Alapszámon 2.780 db 3.199 db
Gyűjtőszámon 735 db 2.548 db
Alszámon 1.016 db 1.213 db
Összesen 4.531 db 6.950 db
Az iktatott iratok számának növekedése mutatja, hogy e mellé a 

feladatok is jócskán párosultak.
Iktatással kapcsolatban minden mozzant számítógépen történt, 

1993. évben bővítették ki az előadói ívek nyomtatásával.
Belügyi igazgatás területén a gépi adatfeldolgozás és munkafoly- 

matok jól funkcionálnak. Többletfeladat volt a TB. választással kap
csolatos munkafeladatok és már aktualizálni kellett az 1994. évi 
választások előkészítésére is az állományt. Az új törvényből eredő 
feladatok - állományi levédése - megtörtént.

Honvédelmi és polgárvédelmi anyagokkal is ez évben súlyozot
tabban kellett foglalkozni. Össze kellett állítani mindkét állományt. 
A polgárvédelmi törzs felállítása tervszerűen megtörtént, az állo
mány naprakésszé tétele folyamatban van.

Szabálysértési ügyek intézése folyamatos volt Iktatott ügyek szá
ma 53+70 amely nem része az alapiktatásnak. Az átlagbírság ala
kulása 2.620 Ft/fő. A bírságok behajtása folyamatos, egyes eseteket 
az elővezetés foganatosításáig kell végigvinni.

Marhalevél-forgalom: 90 db
Ingatlankezelés területén 1993. évben a bérlakások elidegeníté

sével kapcsolatban tömegesen jelentkező feladatok voltak. Az ér
tékesítésre kijelölt 23 épület 239 lakásánál 38 bérlő nem jelentkezett 
vevőnek. Ezek még vásárlási szándékukat jelezhetik, de ez már az 
új lakástörvény és helyi rendelet szabálya szerint történhet áprilistól. 
Az önkormányzatnak megmaradt 96 lakás, amely az elidegeníthe
tetlen jegyzéken szerepel. Ezen túlmenően kell még 37 lakás céljára
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szolgáló bérlemény (helyiség) további kezelését megoldani. A helyi 
feladatok között már jeleztem, hogy a Honvédségtől átvett 5/8-as 
lakás értékesítését sikerült megoldani, de még így is maradtak a
lakásra várók listáján.

a/  első lakásra várók listáján 3 család
névjegyzékre való felkerülésre vár 29 család
b/ mennyiségi, minőségi lakásigénylő 1 család
névjegyzékre való felkerülésre vár 14 család
Telekeladások lassan, akadozva, de tovább folynak. 
Kamatmentes támogatást kapott 28 család.
Munkáltatói támogatást kapott 4 fő.
Ipar, kereskedelem ágazat területén az 1. sz. melléklet szemlélteti

az ágazat mozgását. A fogyasztóvédelmi társulás célját betölti, ter
mészetesen nem úgy funkcionál, mintha főállásban helyben végezné 
csak feladatát Aszódon végzett ellenőrzések száma 45, a térségben 
1993-ben összesen 11 település kötött e témában szerződést

Oktatás, művelődésügy területén a szokásos hatósági munkákon 
túl, az anyagok nagyobb részével találkoztak a testületi üléseken, 
így erről részleteiben nem szólok. A közalkalmazotti és oktatási 
törvényből eredő feladatok végzése és előkészítése folyamatában 
mennek. Az összevont művelődési ház tevékenységéről, éves mun
kájáról ezt követően tájékoztatást kérhet a képviselőtestület, melyet 
a megállapodás is rögzít Ennek 1994. évre történő rendezése fo
lyamatban van.

Népjóléti feladatok nagyságát, és sokrétűségét a beszámoló be
vezető részében már említettem:

Az új szociális törvény és ennek alapján készített helyi rendelet 
nagyon sok új elemet tartalmaz a hatósági munka végzésében.

Részleteiben erről nem tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, 
hiszen a közelmúltban a Népjóléti Bizottság összefoglaló anyagában 
ebben a témában némi bepillantást nyerhettek. December 31-ig ak
tualizálva a 2. sz. melléklet szemlélteti a segélyezési fajták körét, 
az erre fordított összeget, valamint a segélyezett személyek számát.

Könnyítette a napi munkát a magasabb presztízsű közmunkás 
beállítása, aki a rábízott feladatot szorgalmasan látja el.

Nehezítette a munkát az, hogy a bevezetett szociálpolitikai prog
ram a gyakorlatban nem igazán vált be (lassú, bonyolult), valamint 
a gépi meghibásodás is elég gyakori volt Az év végével, illetve az 
első munkanapon sikerült átállni egy új programra, amely remél
hetőleg megkönnyíti a további munkát.

Kommunális feladatok és építéshatóság (lásd 3. sz. melléklet)
Az önkormányzati gazdálkodás a képviselőtestületnek az önkor

mányzati törvényből rászabott feladata, amely alapján a képviselő- 
testület gazdálkodik a rábízott vagyonnal. (1990. évi LXV. tv. 90.pa- 
ragrafus /1/ /2/ bek./

Továbbra is elmondható, hogy az irodavezető jó koordináló mun
kával tudja a feladatokat és a munkafolyamatokat úgy szervezni, 
hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. A hát
rányos helyzetű településből eredően minden tevékenységet, pénz
üggyel kapcsolatos dolgokat sokkal körültekintőbben kell kezelni, 
hiszen nehéz az ésszerű takarékossági szempontokat minden ága
zatban a szükséges és "kell" dolgokhoz és feladatokhoz igazítani.

Minden döntést igénylő kérdést, témát és komplex anyagot a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal történő előzetes egyeztetés után 
készítettünk elő döntésre a Képviselőtestület elé.

Mégis, szó nélkül nem mehetek el, hogy ne tegyek említést az 
alábbi feladatokról, amelyek nem igénylik a képviselőtestület dön
tését, de elengedhetetlenek a napi munkához és e korszerűsítési 
feladatok elvégzése nélkül nem lett volna biztosítható a munka szín
vonalának javítása.

A Pénzügyi Iroda 1993. évi feladatai megnövekedtek a gyer
meknevelési és a jövedelempótló támogatások kiutalásával, annak 
a TÁKISZ és a társadalombiztosítás felé történő bejelentésével. A 
gázberuházás beindulásával ennek elkülönített számla főkönyvi 
könyvelésével. A revizor az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
intézmények és a Hivatal éves költségvetését, féléves és éves mér
legbeszámolók számszaki ellenőrzését is a TÁKISZ által biztosított 
programmal számítógépen végzi. Az önkormányzati bérlakások el
adásával együttjárt az analitikus könyvelés és számlázás. Ez 1993.

1993. évi munkájáról
évben közel 180 db lakás értékesítése. Ez további munkát is jelent 
mert a nagy többségében havonkénti részletfizetéssel történik a ki- 
egyenlítés, és mindezek számlázásával jár együtt A megnövekedett 
feladatok megoldását a Hivatal csak úgy tudta biztosítani, hogy 
több olyan munkát számítógépre vitt, amelyet eddig kézzel vezettek 
a pénzügyi iroda dolgozói. így a tárgyi eszközök nyilvántartását a 
TÁKISZ felé történő megbízási, ápolási díjak, jövedelempótló tá
mogatások, bérjellegű kifizetések bejelentését a lakáseladással kap
csolatos nyilvántartást a számlázást már számítógépes programmal 
indította a Pénzügyi Iroda.

A Hivatalnál használt valamennyi számítógépbe telepítésre került 
szövegszerkesztő program a hiányzó gépíró- kapacitást is jól he
lyettesíti, és szükségtelenné tette a régi, elavult mechanikus írógé
pek költségigényes cseréjét A szövegszerkesztő használatával le
hetőség nyűt a fénymásoló tehermentesítésére is.

Az adóhatósági munkáról röviden az alábbi adatokkal szolgálok.

Helyi adó:a magánszemélyek kommunális adója: 2210 család 
4.200 000 Ft

ebből mentességet kapott ÖKT.rendelet alapján 2043 család
m % t

gáz beruházás miatt teljes mentességet 1096 fő.
Ténylegesen maradt 986 fő részére kommunális adófizetési 

kötelezettség 506.750 Ft összegben.
Január-február hónapban kiadásra kerültek a határozatok, a 

kivetési iratok elkészítése, számítógépen való átvezetése. 
Vállalkozók kommunális adója: 229 fű 668.000 Ft 
Január hónapban tájékoztató, adóbevallás kiküldésére került 

sor, valamint a határozatok kiadása is megtörtént Számítógépes 
előírás megtörtént.

Iparűzési adó: 32 db 907.000 Ft
Adórendeletet, tájékoztatót kaptak az adózók. Számítógépen 

történő nyilvántartás is megoldott.
Mind a helyi adónál, mind a gépjárműadónál a befizetések 

számítógépen történő könyvelése, zárások elvégzése folyik.
Gépjárműadó: 1993. évi kivetésként 1026 db gépjármű 

2.025.000 Ft összegben került feldolgozásra, és előírásra a  szá
mítógépen. Évközi változásként (vétel, eladás, forgalomból való 
kivonás) az év folyamán 610 db határozat került kiadásra.

Március 15. és szeptember 15. előtt minden adózó részére fizetési 
értesítés lett kiküldve. Augusztus hónapban 3050 adóív került kiküldésre.

Gázberuházással kapcsolatos feladatok: Itt folyt a gázigénylők 
nyilvántartása, a beruházás költséghozzájárulásának, az 50.000 Ft- 
os befizetések analitikus könyvelése 1096 fő esetében. Mozgáskor
látozottak részére - 312 fő - tájékoztató lett küldve az állami támo
gatás igényléséről. Ezt továbbiakban már a mozgáskorlátozottak 
intézete végzi.

Új feladatként jelent meg a HTO utalványok igénylési kérelmé
nek átvétele (442 db), ellenőrzése, tájékoztatás adás, valamint a 
Vámhivatal részére történő megküldése.

Szintén új feladat a jövedéki törvényből eredő jövedéki engedély 
kérelmek -48 db- nyilvántartása, átvétele, ellenőrzése és az enge
délyek kiadása.

Átfogóan és vázlatosan a fentiekben tudtam számot adni Önöknek az 
1993. évi Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkájáról

Továbbra is maximálisan törekszünk hogy a munkavégzés a jog
szabályi előírásoknak megfelelően történjen.

Az ismert gondok megoldásához nagy szükség van a jól koor
dinált munkavégzésre, stabil és fegyelmezett apparátusra, a szak
szerű, pontos munkafolyamatok és feladatok végzéséhez.

Tovább törekszünk a még hiányzó területek számítógépes fel
dolgozására és a hálózati rendszer fokozatos kiépítésére.

Úgy vélem, hogy mindezekkel együtt tovább tudjuk javítani a 
komplex hivatali munkát, amely a település szolgálatára áll.

Tisztelettel
Kissné Kulybus Gizella 

jegyző
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TÁJÉKOZTATÓ
A 6/1990./IV.5./ KeM rendelet módosításáról.
1. Az üzletnyitási bejelentéshez csatolni kell a szakhatósági engedélyeket
2. Az alkalmi árusítás helyén kötelező a kereskedő nevének és 

székhelyének a vásárlók által is jól látható módon történő feltüntetése.
3. Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó a kereskedelmi tevé

kenységét vásáron és piacon folytathatja, a tevékenységéhez szük
séges szakhatósági engedélyek birtokában.

4. Nem adható engedély közterületre, ha a közterületi árusító
helytől közúton számítva 100 méteren belül hasonló cikkeket árusító 
üzlet működik.

5. Mozgóárus a vállalkozói jogosultságát ellenőrzéskor eredeti 
okirattal köteles igazolni.

6. Az árusítás helyén rendelkezni kell az árusított termék eredetét 
hitelt érdemlően igazoló okirattal.

7. A cégtulajdonos nevét és székhelyét az üzletben jól látható 
helyen fel kell tüntetni.

8. Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni 
kell, hogy panaszával a Jegyzőhöz, a Fogyasztóvédelmi Felügye
lőséghez vagy a Kereskedelmi Minőség-ellenőrző Intézethez for
dulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e hatóságok címét és tele
fonszámát.

9. Szeszes ital kimérésnek minősül: az alkohol tartalmú kevert 
ital, valamint a bornak kannában vagy egyéb tárolóeszközben tör
ténő értékesítése is.

10. Üzletkör módosítás: Általános áruház — ossz. alapterülete 
min. 2500 m

Kisáruház — ossz. alapterülete min. 1000 m
Élelmiszer áruház alapterülete min. 600 m
Élelmiszer kisáruház alapteriilete min. 300 m

Aszód, 1994. február 8. Fogy. Érd. Eli. Társulás.

ARCHITEKTON RT.
felvesz műemléképületek, igényes 
homlokzatok felújításához is értő 
kőműves brigádokat budapesti és 

Pest megyei munkahelyeire.
Gépi vakolásban jártasság 

előnyt jelent.
Jelentkezés személyesen Gödöllő 
Kenyérgyár úti telepünkön (TIGÁZ 

mellett) munkanapokon 
8.00-15.00 óra között.

ARCHITEKTON 
Építő és Műemlékfelújító Rt. 

2100 Gödöllő, üget u.2. 
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.144. 

Tel.: (28) 320-606, (28) 320-607/Fax

— ---------------- :------------- \
ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Aszód és a kömyezó települések 
(Bag, Domony, Mad, Kartól, Verseg) 

részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet március 
havi beosztása az alábbiak szerint alakul: 

március 5-én 8 órától március 7-én 8 óráig 
dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62 
március 13-án 8 órától március 16-án 8 óráig 

dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 
márdus 19-én 8 órától március 21-én 8 óráig 

dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 
márdus 26-án 8 órától március 28-án 8 óráig 

dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

V -  V

A VOLÁNBUSZ 
RT.Gödöllói 

Üzemigazgatósága

felvételre keres D jogosítvánnyal rendelkező autóbuszve
zető munkatársakat, Hévízgyörk, Gaigabévíz, Túra, 

Zsámbok, Dány, Isaszeg, Aszód és Gödöllő telephelyes 
autóbuszvezetés céljából.

D tanfolyamot is szervezünk,
C kategóriás jogosítvánnyal renddkező leendő 

munkatársunk számára.
Bérezés:

a Kollektív Szerződés alapján.
A munkavállalók munkaruha-ellátmányt és családtagja
ikkal együtt különféle utazási kedvezményeket kapnak. 

Érdeklődni lehet a gödöllői autóbuszállomásan a területi for- 
galomvezetőnd, vagy a (28)-320-444-es gödöllői tdefonszámon.

P Á L  Y Á Z A  T I  F E L H ÍV Á S
A Pest Megye Közlekedésbiztonságáért Alapítvány 

kuratóriuma pályázatot hirdet minden olyan szervezet, 
intézmény részére, amely a közlekedés biztonságának 

javítása céljából KRESZ-oktatást, ezzel összefüggő elméleti 
vagy gyakorlati versenyeket, vetélkedőket szervez, a 

közlekedés biztonságának javítása érdekében 
propagandamunkát fejt ki Pest megye területén.

Pályázható összeg minimuma: 10.000, illetve maximuma: 
50.000 Ft.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
— a pályázó megnevezését, bankszámlaszámát,

— a rendezvények célját, helyét, idejét, forgatókönyvét, 
— a rendezvény várható költségét,

—  a rendezvényekért felelősök nevét.
A pályázatokat két példányban, gépelve kell benyújtani az 

alapiítvány kuratóriumának.
Cím: 1400 Budapest, Pf.: 12. Tel: 183-49-00 

A pályázat beküldési határideje: 1994. március hó 20.

Pest Megye Közúti 
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány
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AZ ASZÓDI SZAKORVOSI RENDELÓINTÉZET 
SZAKRENDELÉSEINEK IDEJE:

RÖNTGEN: hétfőtől—péntekig 8— 14 óráig
SEBÉSZET: hétfőtől—péntekig 8— 14 óráig
IDEGGYÓGY.: hétfő, szerda,csüt., péntek 

8— 12 óráig új betegek 
12— 14 óráig visszarendelt betegek 

kedd 13— 18 óráig pszichoterápia
SZEMÉSZET: hétfőtől—péntekig

8— 12 óráig új betegek 
12—14 óráig visszarendelt és

sérült betegek ellátása 
LABORATÓRIUM: hétfőtől—péntekig

8— 13 óráig új betegek 
ORR—, FÜL— , GÉGE
BŐR—NEMIBETEGG.: hétfőtől—péntekig 6.30—13 óráig 
FOGÁSZAT: Dr. Ackermann Teréz:

hétfő: 14— 19 óráig
kedd: iskolafogászat
szerda: 8— 13 óráig
csüt.: 14— 19 óráig
péntek: 8— 13 óráig

Dr. Balsai Mihály: hétfő: 
kedd: 
szerda: 
csüt.: 
péntek:

BELGYÓGYÁSZAT:
hétfőtől— péntekig

8—10 óráig controltas és visszarendelt betegek 
10—14 óráig új betegek 

RHEUMATOLÓGIA: hétfőtől—péntekig 
NŐGYÓGYÁSZAT:

hétfő,kedd 
szerda 
csüt.,péntek 

UROLÓGIA: hétfő
szerda

GÉPJ. ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT:
szerda, csüt. 8.30—11.30 óráig

GYERMEKGYÓGYÁSZAT: hétfőtől—péntekig 12— 14 óráig 
GYÓGYTORNA: hétfőtől—csütörtökig 7.30— 15 óráig

8— 13.30 óráig 
14— 19 óráig 
szakmai nap 

8— 13.30 óráig 
14— 19 óráig

9— 14 óráig

9— 14 óráig
14—  18 óráig 
9— 14 óráig

15—  17 óráig 
8— 10 óráig

TÁJÉKOZTATÓ
a készenléti orvosi szolgálat hétközbeni ellátásáról Aszódon 

(érvényes: visszavonásig)
Hétközben a készenléti orvosi szolgálatot általában a délutáni rendelést végző or

vos látja el egész Aszód területén, orvosi körzettől függetlenül másnap 
reggelig saját lakásán.

Szabadság, betegség, hivatalos elfoglaltság esetén a készenléti szolgálatot — 
megbízás alapján —  helyettesítő orvos látja el.

ÜGYELETES:
HÉTFŐN, SZERDÁN dr. Jólesz József Aszód. Arany J. u. 3. Tel: 429 

KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN dr. Lóska Izabella Aszód, Pesti dt 2/4. Tel:426 
PÉNTEKEN — szombat reggelig — változó 

Az ügyelet helyéről, az ügyeletes orvos nevéről és telefonszámáról naprakész infor
mációval mindig a telefonközpont és a mentőállomás rendelkezik, továbbá naponta 
kifüggesztésre kerül a Háziorvosi Rendelő (Kossuth L. u. 84. sz.) ablakában és az 
orvosok lakásán. Napközben — rendelési idő alatt — érdeklődni lehet a Háziorvo

si rendelőben, vagy az Aszód 32 telefonszámon.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra. hogy ügyelet esetén annak, hogy a betegbizto

sítási kártya melyik orvoshoz került leadásra, nincs jelentősége!
Kérjük, hogy a készenléti ügyelet időtartama alatt sürgős esetben, rosszullét, vagy 
egyéb probléma esetén — orvosi körzettől és kártyától függetlenül — mindig az 

ügyeletet ellátó orvoshoz forduljanak!
Hétvégén és ünnepeken (szombat reggeltől hétfő reggelig) mindig Központi Orvosi 

Ügyelet működik a Rendelőintézetben. Telefon: 107.
A készenléti szolgálat beosztásának módosítási jogát fenntartjuk

Dr. Lóska Izabella elnök 
AMEDIK Alapellátó Orvosszövetkezet

DR. BECKER PÁL
országgyűlési 

pl/:/. Képviselő

1994. április 7-én 
19 órakor 

tart fogadóórát 
Aszódon.

A fogadóóra helye: 
Vécsey Károly : 
Helyőrségi es 

Városi
Művelődési Ház 

Aszód,
Szabadság tér

Hogyan keressük meg az ügyeletes orvost?
1. A legközelebbi (nyilvános) telefonállomásról hívjuk ki a postát. vagy a mentőállomást, ott mindig tudnak tájékoztatást

arról, hogy aznap ki és hol ügyel.
2. K/után kd  jük teletömni a megadott orvost.

3. Ha nem veszi fel a telefont, nyilván beteg lakásán vagy úton van. .Menjünk el a megadott orvos lakására, és ott postaládá
jába dobjuk be az otthon már előre megírt cédulát, melyen legyen rajta a beteg neve. kora, pontos lakcíme es panasza.
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AZ ASZÓDI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL

Szeretnék egy kis ismertetést közzétenni rólunk, nyugdíjasokról, kik hosszú évek óta eljárunk a Nyugdíjas Klubba. 
Pontosan magam sem tudom, mikor alakult meg, de az biztos, hogy jó pár évtizedet mondhat már fennállásáról.Legelőször 

is elődeinkre szeretnék emlékezni név nélkül, vezetőkre, kik sokat fáradoztak a közösségért. Emléküket szeretettel és tisztelettel 
őrizzük.

Most pedig téqünk a jelenbe. 
Nagyszerű közösség alakult ki 
évek folyamán. Két hetenként 
csütörtökön du. jövünk össze. Ve
zetőnk mindig gondoskodik prog
ramról. Sok értékes előadásban 
volt részünk: egészségügy, kultu
rális, hatósági ismertetés, napi 
problémák megtárgyalása, filmek 
vetítése. Ez alkalommal is szeret
nénk megköszönni minden közre
működő értékes előadását Sok 
szép autóbusz-kiránduláson ve
hettünk részt az elmúlt évek alatt, 
melyhez városunk anyagi támo
gatása is nagyban hozzásegített, 
ezért hálás köszönetünket küld
jük. Ünnepélyek alkalmával számtalan 
esetben kaptunk különböző anyagi támoga
tást az aszódi kereskedőktől is és különböző 
csoportoktól, kiknek szintén hálás köszöne
tét mondunk.

Igaz, hogy idősek vagyunk, de mint a 
mondás is tartja: öreg ember nem vén em
ber. Ugyancsak tettre készek tagjaink, és en
nek alapján az elmúlt évek alatt elhatároz
tuk, hogy összefogunk és felelevenítjük kis 
jelenetekkel a régi aszódi népi szokásokat. 
Ez annál is könnyebb, mert a mi korosztá
lyunk még emlékezik mindezekre, de van 
közöttünk tag, aki nem csak benne élt, de 
aminek emlékét ma is nagy szeretettel őrzi 
és évtizedek óta le is jegyzi.

így összefogva, sok munkával, már fel
elevenítettünk pár jelenetet, hagyományt. 
Legelőször a régi fonót újítottuk fel, eredeti 
népviseletben, kellékekkel. Két éve, az 
Aszódiak az Aszódiaknak műsor keretében. 
Nagy meglepetés volt az aszódi közönség
nek, mert évtizedek óta ilyet nem lehetett 
látni. Nagy sikerünk volt, a végén közösen 
énekeltünk. A jó hangulat ránk is hatott, és 
elfelejtve korunkat, ugyancsak kimulattuk 
magunkat. Elmúlt nyáron pedig a régi ara
tási hálaadó ünnepet elevenítettük fel, az 
Aszód Fesztivál keretében, a kastély udva
rán, a megnyitó ünnepélyen. Szintén öröm
teli, szeretetteljes fogadtatásban volt ré- 
szünk,úgy a német, mint erdélyi és az aszó
di közönség részéről. "Bort, búzát, békes
séget” feliratú táblával vonultunk fel, ének
szóval és aktuális rövid jelenettel folytat
tuk. Szépek voltak a búzakalászból font kü
lönböző fonnák is. Ősszel pedig a Napkö
ziotthon vezetője és tagjaink, valamint so
kan mások is összefogva, a régi szüreti mu
latságot, felvonulást újítottuk fel. Ugyan
csak merész feladat volt ilyen sokoldalúan, 
nagy létszámmal kirukkolni. Sokat izgul
tunk, de a végén minden nagyszerűen sike
rült. Egy héttel előbb, kisbíró dobszóval hí

vogatott körbe Aszódon, tíz helyen lett ki
dobolva a várható esemény, a következő 
rigmusos meghívóval!

Köszhírré tétetyik, tisztöt Atyjafijak! Vá
rosunkfijatalabb évjáratú nyugdijassaji ösz- 
szefogtunk, hogy föleleveniccsük a régi szü- 
retyi-fövonulást, mulatozást: Az öregebb 
évjáratú fijatalokka is összefogva, lészen e 
nagy nap egy hét mává megtartva. Öreg
hegyi noha szöllönk megérett és ennek 
örömje ugyancsak megmozgatta a népet. 
Örömmé konstatállom, ha szépen összegyö- 
vünk, reméjjük, hogy reggelig együtt le
szünk. A muzsika is rendben vagyon, csak 
légyen nagy sokadalom. Jól mulat itt majd 
mindenki, gongyát, baját efelejti! De még 
a rehumát, meg sokféle nyavalyát is fére 
dobva, mulassunk egy hét múva, a Kultur- 
házba! Majd utána lész időnk nyögni, hogy 
itt fáj, meg ott fáj, fő  hogy akkó a lábunk 
vig táncot jár! Ódabordánkra se panasz- 
koggyunk, majd másnap bőven borogat- 
hattyuk! Torkunkat se kiméllyük, a sok szép 
nótát vigan énekejjük! Szöllőcsőszünk is lé
szen, hogy vigyázzon, hogy a főfüggesztett 
szőllőt ingyért senkise lophasson! Csőszle
ányzók segítenek, jól kinyissák majd a sze
müket. Lész hát nagy mulaccság, ország
világ lássa hát, mint danászik az aszódi aty- 
afiság! Mulatozás előtt nagy fővonulás lé
szen, mint parádéskocsikon régen. 4 órakor 
kezdődik az Idősek Napközije előtt, a lakó
telepen. Lesznek ott szép lejányok, legé
nyek, menyecskék, meg emberek, lovas 
csöszlegények, meg betyárok, meg cigányok 
is eljőnek. Biró uram is ott lészen, ódabor
dájával, meg unokákká szépen. Várunk hát 
minden épkézláb aszódit, de még a bottal 
járókat is. Csak az maradhat otthon, aki a 
hamut is mamunak monggya, de ha ő  is 
eljő, bizisten meg nem bánnya! Belépő dij 
az nincsen, de aki szőllőt lop, az fizessen! 
Kendteket szeretettel invitájja, Kondoros

téri Bubencsok Márton, tiszte-

» í letbéli nyugdíjas kisbiró, a vi-
I szontlátásra!

Ismét sikerült egy kicsit a 
mindennapok szürkeségében 
egy kis kikapcsolódást szerezni 
aszódi társainknak. Szép őszi 
nap volt és ugyancsak nagy ze
nebonával kezdtük meg a felvo
nulást az Újtelepen. Átmentünk 
a Hatvani útra és rendőrök ál
landó vigyázása mellett vonul
tunk végig a Fő utcán, majd kör
be az Ikladi úton tértünk vissza 
a művelődési házig, hol igen jó 
hangulatba folytatódott a mulat
ság. A videó felvétel is bizo

nyíthatja, milyen fergeteges hangulat volt 
végig a mulatságon. Volt ott tombola, mó
kás jelenet, és sok-sok tánc. Megcáfoltuk 
önmagunkat és igen jókedvvel roptuk a tán
cot

Ősszel pedig ismét kis jelenettel szere
peltünk az Aszódiak az Aszódiaknak mű
soron. Népviseleti ruhába öltözve, régi 
aszódi énekeket énekeltünk. Sajnos ekkor 
el lett ügyetlenkedve az előadás ideje, bár 
biztos vagyok benne, hogy nem szándéko
san! Pontosan egy időbe lett megtartva az 
aszódi Vöröskereszt ünnepélye is. így ők 
sem jártak jól, mi sem, mert megosztódott 
a közönség! Igen kár, mert de sok munka 
is van egy-egy ilyen műsor összeállításával, 
felkészülésével!! Reméljük, erre máskor 
közösen fogunk vigyázni!!!

Az pedig külön is nagy öröm, hogy az 
előadásokról sok fényképfelvétel és videó 
is készült Azóta is a videófelvételeket kör
be adogatják, de még a környéket is bejálja. 
Igen nagy reményekre jogosít az a tudat, 
hogy fiatalok is be-be kapcsolódnak kö
zénk, és ezt hálásan köszönjük! Hisz mi 
lassan-lassan át szeretnénk adni majd a sta
fétabotot a mindig utánunk következőknek, 
amint azt mi is tettük! Szándékosan nem 
említek egy nevet sem, hisz ha ezt tenném, 
hosszabb lenne a felsorolás, mint e cikkem! 
Sok-sok köszönetét mondunk mindenkinek, 
akik bármily formában: rendezők, hatósá
gok, tagok, szereplők, lovaskocsik, stb. le
hetővé tették és oly sokat fáradoztak a kö
zösségért, hogy mindez megvalósulhasson. 
Terveink továbbra is vannak, reméljük még 
lesz erőnk a további feladatokra is.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök 
minden aszódi polgárt, bízva, lesz még al
kalmunk találkozni egymással, mint közön
ség és mint műkedvelők a jövőben is.

H. Zsemberovszky Erzsébet
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3. sz. kép
5. A kis földnyelven áll egy érdekes épület. Mi ez az épület, és a világ mely 

városában csodálhatják meg nap mint nap az emberek?
6. Miután megtudták, melyik országban járunk, nézzenek utána az ország 

címerállatainak! „Kik” ők?

"Itt volt farsang, 
itthagyott bátyus bálunk 

elmúlott".
Aszód Város Nyugdíjas klubja többszörös köszönetét sze

retné nyilvánosságra hozni önzetlen segítségükért elsősorban 
azon kereskedőknek, vállalkozóknak, akik közül többen már 
nem először pakolják meg jelképes batyunkat,

— Gödöllő Város Nyugdíjas klubjának, akik elfogadták 
meghívásunkat Reméljük, hogy ők is szívből olyan jól érezték 
magukat, mint mi.

— A klubtagoknak, akik erejüket felülmúlva Unom faltok
kal, jókedvvel rakott batyukkal érkeztek.

— Minden vendégünknek, akik elfogadták meghívásunkat 
és megtiszteltek jelenlétükkel.

Mi úgy éreztük, minden batyuban (a sok finomság mellett) 
volt szeretet, ami a legfontosabb, megelőzve ezzel a Bálint 
napi szeretetosztást

Fogadják köszönetünket a rendszeres virágadományokért a 
két virágüzlet vezetői: Geri Mihályné és Bangó Istvánék (la
kótelep).

Köszönjük az üdítőket; Fodor Miklósnak Vegyeskereskedés, 
Laukó Jőzsefék Trink Duó, Rácz Ti bőmé Zsuzsika Élelmi
szerbolt, Veselitsné Julika Páva Udvar

Köszönjük a sok finomságot az: Aszódi Sütőipari KFT— 
nek, Szűcs Tibomé zöldség—gyümölcs kereskedőnek, Maros 
Istvánnénak — Korona Cukrászda — , aki még az ottfeledett 
tortát is utánunk hozta.

A tombolához nyújtott segítségét szeretnénk megköszönni: 
Gála Ruházati Bolt — Szovicsék, Festék—Tapéta — Péter 
Lajosné, Festék — HázL bolt — Farkasék, Fantázia Ruh.KFT
— Budaiék, Könyvesbolt — Juhász Attiláné, SZA—KO KFT.
— Kovácsné, Szakályné, Mélyúti bolt — Pétemé Icuka, Di
vatáru—Bizsu — Lacikné, Játékbolt — Barlai Gyula, Divat
áru—Bizsu — Borkcsz Tibor, Riva—Lux — Válócziné, Bar- 
layné, Barkácsbolt — Jermi István, Droppéknak az asztalterí
tőket és a poharakat., Csobán Tibornak a videófelvétel készí
tését., Gáspámé Csókás Rita — Vöröskereszt, A Vécsey Ká
roly Helyőrségi és Városi Műv. Háznak akik a talpalávalót 
biztosították számunkra.

Aszód Város Nyugdíjas klub 77 tagja 
Rajtáné

ÍGY TELNEK NYUGDÍJAS 
ÉVEINK!

Tollai fogtam és leírtam, hogy milyen is a klubélet.

Aki nem él velünk és kívülálló, az nem tudja elképzelni a mi 
életünket. Nagyon kulturált környezetben, igényünket kielé
gítően, mint egy nagy család élünk. Igaz, hogy egy kissé 
megkésve, de leírom, hogyan ünnepeltük a karácsonyt.

Az óvodások műsorának említése kívánkozik az első sorba, 
az óvónénik fáradozását igazoló munkájuk gyümölcseként. 
Hát igen. A kicsinyek játékossága mellett, olyan betlehemi 
jelenetet adtak elő, amit mi, idősek nem felejtünk el. Na és 
a kedves ajándékuk, ahogyan mindannyiunkat megörvendez
tettek, hát ez is csodálatos volt. Nagyon köszönjük az óvó
néniknek, hiszen elsősorban az ö érdemük a kicsinyek sikere. 
Reméljük, hogy idén is lesz részünk a kedves gyerekek sze
replésében.

A klub Vezetőségének és minden dolgzójának, akik odaadó 
figyelmességgel készítették részünkre a karácsonyi ajándé
kok és gondoskodtak arról, hogy meghitt családként ünne
peljünk, hálás köszönetünket tolmácsoljuk.

Bizony,egy nagy családról gondoskodni és minden problé
mát meghallgatni és orvosolni — ha lehet — nem kis dolog. 
Mindig van egy kedves, vigasztaló szó, ami eloszlatja a borús 
gondolatokat. Jó érzés itt lenni és ismét egy nagy családhoz 
tartozni. Sokunk magányos, bizony jólesik egy kedves szó, 
érdeklődés és főleg a megértés. Hiszen mi már megtettük a 
magunkét, családban éltünk, dolgoztunk, és végül egyedül 
maradiunk.

Ezért vagyunk hálásak, hogy van egy ilyen klub, ahol nagy 
családban élünk, törődünk egymással, és törődnek velünk. 
Köszönet érte. Egy idekívánkozó gondolattal zárom íráso
mat:

''Hosszú volt az utunk,
Nagyon elfáradtunk,
Fogadjatok el olyannak 
Amilyenek most vagyunk!"

Geizer Lászlóné 
Idősek Klubja tagja
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EGYHÁZI HÍREK

Az Aszódi Római 
Katolikus Egyházközség 

Istentiszteleti rendje:
SZENTMISÉK RENDJE:
Hétfő, kedd, péntek: 17.30 óra
Szerda: 7.45 óra
Szombat (Fiúnevelő Intézetben): 17.30 óra
Vasár— és ünnepnap: 8.00 óra 17.30 óra
Nagyböjt idején minden pénteken 17.20—kor.
Keresztútí ájtatosságot végzünk, utána szentmise.
(Február 18..25., Március 4.,11.,18.,25.)
Március 27. Virágvasámap: Templomunk énekkara a Szent 

Márk szerinti passiót (Jézus szenvedéstörténetét) fogja énekel
ni a reggel 8 órai szentmisén.

Március 31. Nagycsütörtök 18.00 óra: Szentmise az Utolsó 
vacsora emlékezetére. 21—22 óra Virrasztás.

Április 1. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe.
Április 3. Húsvétvasámap: Jézus feltámadásának ünnepe. 

8.00 óra: ünnepi szentmise.
Április 4. Húsvéthétfő: 8.00 óra szentmise, templomunk 

ifjúsági énekkara énekel.
Köszönetnyilvánítás
A városi Önkormányzattól kapott 880 ezer forintos se

géllyel, amelyet ezúton is megköszönünk és más forrásokból 
eddig a szükséges pénzösszeg 80%—a van együtt ahhoz, hogy 
a katolikus templom renoválását elkezdhessük. Aki szeretne a 
katolikus templom felállítására pénzadománnyal hozzájárulni 
az OTP Aszódi fiókjánál az Aszódi Szentháromság Egyház- 
község Alapítvány számlájára adományt juttathat el. A befi
zetett összegről igazolást tudunk adni, mely az adóalapból le
írható. Számlaszám: OTP Aszódi fiókja: 217—9842/772— 
1374

Hitoktatás:
Hitoktatás van az 1. és 2. számú általános iskolákban és a 

Petőfi Gimnáziumban. Aki szeretné gyermekét katolikus hit
oktatásban részesíteni, jelezze szándékát dr. Huszka Mihály 
plébánosnak.

A Baptista Gyülekezet 
Istentiszteleti rendje

Minden vasárnap 10.00 óra: 
im aóra, Istentisztelet 

16.00 óra: Istentisztelet 
Minden vasárnap 10.00 ó rakor: 

Gyerm ekbibiia óra
Minden második vasárnap 14.30-kor: 

Ifjúsági biblia óra
Minden m ásodik péntek 17.00 óra: 

Ifjúsági biblia óra
Minden hó első  vasárnap 15.00 óra: N ő i kör 
A je lz e tt alkalm ak nyitottak, minden érdeklő

dőt szeretettel várunk!
Huszta Csaba 

baptista lelkipásztor

Az Evangélikus 
Egyházközség alkalmai 

márciusban
Rendszeres gyülekezeti alkalmak:
Vasárnap reggel 9 órakor gyermekistentisztelet 

10 órakor a templomban istentisztelet 
3 órakor a gyülekezeti teremben istentisztelet.

Kedden este fél 6-kor, majd 6 órakor bibliaóra 
Újtelepen (Rákóczi u. 21.)

Szerdán 5 órakor böjti esti istentisztelet a gyüle
kezeti teremben. 6 órakor énekkari próba

Pénteken 5 órakor kezdődik az ifjúsági összejö
vetel.

Hittanórák: hétfőn a 2. sz. általános iskolában, 
kedden az 1. sz. általános iskolában.

Konfirmációi óra: kedden 3 órakor van.
Minden hónap első vasárnapján úrvacsorát osz

tunk a délelőtti istentisztelet után.
Március 13-án teológusnap lesz.

Március 27-én, virágvasámap délután passiót 
(Jézus szenvedése és halála története) olvasunk.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hív — az egy
házközség vezetősége.

"Aszód Városért 
Alapítvány"

"Egy szál gyertya" a helyi temetők javára mozga
lom szervezői köszönetét mondanak Aszód Város la
kosságának, akik adományukkal hozzájárultak a ke
gyeleti lapon feltüntetett célok megvalósításához.

Külön köszönetét mondunk a Vasszer vezetőjének, 
A Tüzép, Benzinkút, Kerámiabolt dolgozóinak, akik 
bár nem aszódi lakosok, de a nemes cél érdekében 
ők is hozzájárultak.

Ez ideig: 60.340 Ft érkezett be.

1994. évben befolyt összegekről és elvégzett mun
kálatokról is beszámolunk a lakosságnak. A további 
hozzájárulásokat is hálás köszönettel fogadja a :

Szervező bizottság.

Külön köszönetét mondunk a 2000 db kegyeleti 
lap adományozójának.

Számlaszám, amelyre fizetni lehet:

217—98412 Aszód 772—000584—7 Jelige: 
"Egy szál gyertya a helyi temetők javára."

A csekk hátlapjára kérjük ráírni a jeligét.
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MEGRAGADNI MINDEN
"Az a fontos, hogy mindenki
Tegye meg amit megtehet."

(Giordano Brúnó)

Minden emberben tehetség rejlik valami 
iránt! Ezt az áldást ki kell bontakoztatni, mely 
sokszor nehéz, de ha van lehetőségünk, éljünk 
vele, s ne hagyjuk elveszni a bennünk lakozó 
szépet!

Ilyen lehetőséget kínálnak az énekkarok is. 
Ez iránt érdeklődtem Módos Tiborné, Gabi
nénitől, aki két énekkar vezetését is végzi 
Aszódon!

A Városi Énekkar és a Gimnáziumi 
Énekkar tagjai nemcsak jó énekkarvezetőt 
kaptak, hanem — szerintem — egy tarisznyát 
is. Eme tarisznyában nem hamubasült pogácsa 
és 10 fillér van, hanem három szó: küzdelem, 
kitartás, rendszeresség, és a szép iránti vágy.

— Aszód életének egyik színfoltja az ének
kari kultúra. Mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön 
egy énekkar? Kikből áll az énekkar?

— Kultúra. Annyi mindent besorolnak eb
be a fogalomba, sokrétegű, sokszínű, sokszin
tű dolog. Lehet művelni kezdő és magasabb 
fokon is. Énekkaros az lehet, akinek van te
hetsége és kitartása. Amatőrök is nyugodtan 
próbálkozhatnak. Nem nagy létszám jellemzi 
ezeket az amatőr kórusokat. Csak azok az em
berek maradnak meg tartósan, akikben küzde
lem is van. Mert ez a munka későn hozza meg 
a gyümölcsét, nem olyan, hogy learatom azon
nal a babért. Hűséges tagok kellenek! Mind
ezek miatt nem nagy létszám jellemző.

A kezdeti lelkesedés a 2. 3. próba után csil
lapodik: nem tetszik az ének, jaj miért kell

ezt megtanulni, nem ez volt az elképzelés, alig 
van időm és sok a dolgom... Talán pont az 
ilyen akadályok miatt válnak mégis értékessé 
a megalakult kórusok. Fantasztikusjiogy 
mennyi szépség van az emberekben, fel kell 
szabadítani a szép felé fordulás hajlamát! 
Mert minden ember lelke mélyén ott van a 
szépség iránti vágy, és ez csodálatos.

— Akkor ezt a Városi Énekkarra is lehet 
vonatkoztatni?

— így van. A Városi Énekkar tagjai felnőtt 
emberek. Nem csak a saját egyéniségüket kell 
leküzdeni, henem a felnőtt ember mindennapi 
programját is. A kitartás, szép felé fordulás, 
érdeklődés mellett fontos szerepet játszik az 
időbeosztás. Tehát nehéz csinálni. Lehetne ez 
egy hatalmas kóros is létszámát illetően, de 
még él az a dolog, hogy a vezető legyen egy
ben szervező is. Rengeteg energiát igényel e 
szervezés. De aki csak beszervezhető volt, azt 
beszerveztem. Szívesen fogadnánk egy—két 
(sok) "önkéntest" is! Minőség? Ez más kérdés! 
A kis létszám ellenére színes repertoárt sze
retnénk; így tanulunk preklasszikus és modem 
művet, mozgalmi éneket és most pl. egy Elvis 
Presley— számot. Jó lenne egy hangversenyt 
adni, kiállni Aszód elé, bemutatni, hogy miért 
is dolgoztunk tulajdonképpen!

— Es a Gimnáziumi Énekkar? Kb. 600 diák 
jár a gimnáziumba. Gondolom, létszámhiány 
miatt nincs gond?

— Minden emberi lénynek más—más az 
érdeklődési köre. így kb. 25 állandó énekkari 
tag van. Néha kibővül a létszám 30—45 főre 
is. Ez csoda! Ezt a plusz tevékenységet seho
gyan sem tudjuk honorálni a gyerekeknek. 
Akit érdekel és áldozni tud rá időt, az előtt

F A N T O M O K

Házunk előtt minden este autók 
állnak leparkolva rendesen, ahogy 
a gazdáik ott hagyták őket. Nem 
gondolva semmi rosszra, mert 
megszokott dolog, hogy ott állnak 
minden éjjel. Nincs elég garázs, 
nincs udvar, ahová be lehetne par
kolni velük. Csend és sötétség 
uralkodik minden éjjelen. De van, 
amikor a csend megtörik, az autók 
körül feltűnnek a Fantomok. Nem 
tudni kik ő k  és azt sem, mikor jön
nek. De alapos munkát végeznek.

Munkaeszközeik: feszítővas, gu
micső, kanna, csavarhúzó és néha 
kulcsok. Előttük nincs akadály, ő k  
gátlástalanul fosztogatnak. Nem 
törődve a kárral amit okoznak má
soknak. őket nem érdekli, hogy a 
tulajdonos keveset keres és min
den vagyona éppen az autója. Az 
sem zavarja Őket, hogy másnap 
el sem bír indulni, mert nincs 
üzemanyag az autójában.

őket csak az érdekli, minél több 
benzint tudjanak leszívni a tank
ból, és hogy mit lehet kilopni a ko
csikból. De nem csak autókat tör
nek fel, hanem a garázssoron is, 
ami a Berek szélén áll, szívesen 
fosztogatnak.

Egyik- másik garázst többször is fel
törik, és mindig találnak valami értékes 
holmit, amiből pénzt tudnak szerezni.

Igaz, rendőreink mindent megtesz
nek ellenük, éjjelente cirkálnak az 
utcákon, figyelnek minden gyanús 
mozdulatra. Vannak olyan embe
rek is, akik magánszorgalomból fi
gyelnek. Sajnos, ennek ellenére 
nem mindig sikerül a Fantomokat 
tetten érni. Pedig jó lenne, ha nem 
lennének.

Tudom, ez nem lehetséges, ők  
nem változnak meg. Továbbra is 
fosztogatnak, és kárt okoznak az 
autótulajdonosoknak.

Mert ő k  az éjszaka és sötétség 
gátlástalan FANTOMJAI.

ősz Éva

SZÉPET!
nyitva a kapu. Osztályozáskor nem számít be
le ez a hobbi — az általam tanított tantárgy 
— a kapott eredménybe. Bár azt mondják, 
hogy aki énekkaros, arra én másképp—más
ként nézek. Hetente 2 óra — péntek du. — 
az énekkari foglalkozás.Vége a hétnek, fárad
tak, nehéz velük a munka. De csodálatosan 
tudnak énekelni és dolgozni! S ha valamit meg 
akarnak tanulni, azért harcolnak.

— “Csak azaz ember aki énekkaros?"Meg
kérdezték már ezt is ha jól tudom!

— Ez a kérdés egyben figyelmeztetés is! 
Hogy az ember másfajta szépségeket is figyel
jen. A pedagógus célja: Mindenki forduljon 
valamerre, keresse önmagát, tanulja meg ki
fejezni önmagát (Egyik módja az énekkar.)

Énekkar: Platón szerint minden kultúrát föl 
lehet rajta mérni! Le lehet mérni az iskola 
fegyelmi helyzetét az énekkar felállásán (kik
ből áll), kiállásán, produkcióján. S hogy az 
iskola mennyire tudja felszabadítani a gyere
kekben a szép iránti vágyat.

— Hogyan, miként kell énekelni?
— Szívvel, lélekkel! Úgy, hogy a másikét 

le ne romboljam, hogy a magamét hozzáte
gyem, s hogy minden benne legyen! Kollektív 
dolog.

— S ha nem énekkar, akkor milyen lehető
ség kínálkozik még a gimnazista gyerekek szá
mára?

— Részemről a színjátszás! E színjátszó
csoport tagjai főként saját osztályom diákjai. 
Csokonai: Kamyóné c. komédiáját próbáljuk, 
szeretnénk versenyre is eljutni.

Hát ez is egy lehetőség!
Varga Mária

AZ ASZÓDI 
TÜKÖR 

TÁMOGATÓI 
1993-BAN

Polgármesteri Hivatal 
241,492 Ft

Typovent Nyomda és 
Kiadó KFT 80.000 Ft

Petőfi Múzeum Aszód
100.000 Ft

Postai kézbesítők
30.000 Ft
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Gondolatok egy népzenei hangversenyről
Szép emlékeim közé tartozik életem egyetlen rádiószereplése, 

amikor is Petőfi és Arany nyomában Pest megyében címmel nyil
vános irodalmi rádiófelvételt készítettek Aszódon. Engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy az irodalomtörténeti bevezetőt elmondhattam, 
majd utánam olyan művészek léptek fel a műsorban, mint Lukács 
Margit, Moór Mariann, Benkő Gyula, Mádi Szabó Gábor, hogy 
csak a legismertebb s kiválóbb művészeket említsem. Az akkor 
még Tiszti Klubnak nevezett Művelődési Ház dísztermét az érdek
lődő aszódiak zsúfolásig megtöltötték, és nagy tisztelettel adóztak 
a magyar irodalom két óriásának és az előadóművészeknek.

Erre emlékeztem a minap, amikor ismét részt vehettem a Magyar 
Rádiónak Aszódon, a Podmaniczky-kastély dísztermében megtartott 
nyilvános népzenei felvételén. Csak hát egy kicsit szomorúan szem
léltem az eseményeket,s különösen akkor lett keserű a szám, amikor 
összevetettem a jelent az imént elmesélt múlt emlékeivel. No, nem 
a produkció közötti különbség, hanem az érdeklődés, az aszódiak 
részvételének a különbsége, mondjuk ki nyíltan, az aszódiak mér
hetetlen érdektelensége miatt.

Mi is történt 1994. február 4-én, este 6 órakor a mi szépséges 
dísztermünkben? Felvonult a Magyar Rádió felvevőkocsija és két 
csodálatosan muzsikáló népzenei együttes. A kezdés időpontjára 
minden készen állt, csak éppen közönség alig volt Pontosabban az 
aszódiak hiányoztak, mert bagi, dányi és budapesti volt néhány.

A rendezők vártak vagy negyed órát, hátha jön még néhány el
késett, de be kellett látni, hogy a koncertet "negyed ház" előtt kell 
megtartani.

Dehát miért nem jöttek el az érdeklődők? Hisz több száz meghívó 
ment ki a közintézményekhez, magánosokhoz. A belépés díjtalan 
és az is nyilvánvaló volt, hogy nem dilettánsok játszanak majd, 
hiszen a Magyar Rádió akárkiknek nem készít külön felvételt Hol 
voltak a helyi zenei általános iskola növendékei? Hol voltak azok

a felnőttek, akik az elmúlt 35 év alatt jártak a zenei általánosba, 
ahol igazán kiváló ének- és zenetanároktól tanulhatták meg a zene 
szeretetét? És általában: hol voltak azok, akiket érdekel a kultúra, 
a zene, a művészetek?

Nóta bene! A város vezető testületéiből sem láttunk senkit sem, 
aki legalább jelképesen képviselte volna távolmaradt társait

Sokszor elhangzik, hogy Aszódon nincsen semmi, alig van Va
lamilyen érdemleges rendezvény! S amikor van egy nagyszerű kon
cert, ráadásul Aszód legszebb előadótermében (mit Aszód legszebb 
terme, a világ bármely kisvárosa örülhetne, hogy ilyen gyönyörű
séges koncertterme van!), ahol Aszód város Zeneiskolájának együt
tese lép fel.

Kérdések, kérdések, kérdések!
Ki ad erre választ?
Szomorú volt ez a nap!
Szép és gyönyörűséges volt ez a nap! Azoknak a keveseknek, 

akik eljöttek a hangversenyre. Akik élvezettel hallgatták a Zurgó 
budapesti népzenei együttes muzsikusait és énekeseit akik főleg a 
moldvai népi kultúrába vezették be a hallgatókat Szólistáik, éne
keseik méltán kaptak vastapsot

Nagy öröm volt ismét hallani, látni a szépen fejlődő, a népi 
muzsikát igazán magas szinten művelő aszódi együttes, a Fix- 
Stimm játékát. A tizenéves fiúkból álló együttes méltó utódja a 
szép emlékű Tarisnyás együttesnek és egyre színvonalasabban tölti 
be azt az űrt, amit jónevű elődje hagyott maga után. Csak gratulálni 
tudunk az együtteseknek, a szervezőknek (különösen Rónai Lajos 
igazgató úrnak!), és megköszönni a Magyar Rádiónak, hogy felka
rolta a fiatal muzsikusainkat, akiknek együttérző és megbecsülő 
támogatásától oly látványos módon távol tartotta magát Aszód köz
véleménye.

A.I.

Családpedagógusok egy katonai bázison
(H ölgyek golyózáporban)

1994. február elsejére Zsíros százados úr kirándulást szervezett 
a családpedagógiát tanuló aszódi hallgatók számára a püspökszilá
gyi katonai bázisra. Ennek a programnak a szervezésére annak okán 
került sor, hogy a széleskörű családpedagógiai oktatás sorállományú 
katonákra vonatkozó nevelési módszereket is tartalmaz. A katona
ság körében is felmerülhetnek bizonyos problémák, problémaforrá
sok, amik megoldásra szorulnak.

A kirándulás nem volt kötelező jellegű, ennek ellenére igen sokan 
eljöttek a hallgatók, persze a férfiak nem kis örömére a hölgyek 
voltak többségben.

Reggel 8-kor indultunk a honvédség autóbuszával. Az idő kicsit 
hideg volt, de a vadregényes táj és a spontán felszabaduló jó han
gulat mindenkit kárpótolt az időjárás viszontagságaival szemben.

Félórás kellemes utazás után megérkeztünk a bázisra. A fél ki
lences megérkezést nem igazán lehetett reggeli időpontnak nevezni 
a katonai központban, mivel a katonák már a hajnali óráktól kezdve 
módszeresen részt vettek a szigorú kiképzésben.

A bázison kedvesen fogadtak az éppen ott szolgálatot teljesítő 
katonatisztek.

Zsíros százados úr egyórás ismertetőt tartott a katonai bázis mű
ködéséről, a katonák feladatairól, a felmerülő problémák megoldá
sainak módszereiről. A beszámoló után lehetőséget kaptunk szakmai 
kérdések feltevésére. Sok-sok kérdést intéztünk a százados úr
hoz. (Hogyan, mikor mehetnek haza a katonák? Minden katona egy
formán viseli-e a kiképzést? Milyen problémák merülhetnek fel a 
résztvevő sorállományúak között? A hivatásos állomány miben tud 
segíteni? Milyen jogai vannak a hivatásos állománynak a sorállo- 
mányúakkal szemben? stb.)

Úgy gondolom, sok kérdésre kaptunk választ

A tájékozódó beszélgetések után gyakorlati emberekké váltunk, 
és a jelenlévő hölgyekkel együtt (ők sokkal többen voltak) teher
autó-platóra szálltunk. Zsíros úr engem nevezett ki platóparancs
noknak.

A teherautó fedélzete színes és változatos volt a géppisztolyos 
civilruhás nőktől kezdve a géppuskás civilruhás férfiakig minden 
megtalálható volt rajta. Ha valaki látott volna minket akkor méltán 
hasonlíthatott volna egy palesztin terrorcsoporthoz.

Az igazi show azonban akkor kezdődött el, mikor leszálltunk a 
teherautóról és betáraztuk a fegyvereket persze csak vaklőszerrel.

A hölgyek csodálatos és szemkápráztató bátorsággal és küzde
lemmel próbálták a géppisztolyt megszelídíteni. Egyikük kezébe 
vette a fegyvert és a géppisztoly ütemes dörgésének ritmusában 
félfordulatokat végezve szórta le hüvelyekkel a közönséget Egy 
másik hölgy keményen tartva a fegyvert a közeli dombon lévő 
képzelt célra tartott, látszott, nem tréfál, szemének vad és elszánt 
villanását Rambo is megirigyelhette volna. Ki vagy mi veit a cél, 
nem mertük megkérdezni.

Miután kellően kilövöldöztük magunkat egy kis vendégségben 
részesültünk a tiszti étkezdében. A friss levegőn eltöltött idő után 
mindenki szívesen falatozott Sajnos az idő rövidsége miatt lassan 
indulnunk kellett vissza Aszódra.

Mielőtt visszaindultunk volna. Zsíros úr még egy márciusi napra 
meghívta a csoportot a bázisra, elmegyünk vagy nem, azt hiszem 
nem lehet kérdés.

A kirándulásért minden jelenlévő hallgató nevében szeretnék kö
szönetét mondani a honvédségnek, Zsíros százados úrnak.

Módos Tibor
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KONTRASZTOK
Schossberg er-m auzó leum  1 9 9 1 -1 9 9 4

„A mauzóleumot Baumborn Lipót budapesti műépítész tervezte báró Toruyai-Schossberger Rezsőné -  született Deutsch Hdéo 
-  felkérésére 1913-ban...” tudósít a korabeli Aszódi Hírlap.

50 éve indultak a halál v onatok Magyarországról emberekkel megrákottan. Csak néhányan tértek haza. 256 aszódit pusztított 
el az "Endlősung".

Az egyszerű, hatandó emberség azt várja tőlünk, hogy legalább a lerombolt emlékművet helyreállítsuk idén, 1994-bem az 
anyagi nehézségek ellenéret

A.T
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Tájékoztató a V écsey Károly H elyőrségi 
és Városi M űvelődési Ház 
1993. évi tevékenységéről

Áttekintést szeretnék adni Tisztelt Olvasóinknak az 1993. február 1. óta működd Vécsey Károly Helyőrségi és
Városi Művelődési Ház elmúlt évi tevékenységéről.

Hogy ez a tevékenység jó volt vagy 
rossz, sok volt vagy kevés, kielégítette-e az 
igényeket vagy sem,úgy gondolom minden
kinek szuverén joga eldönteni.

Ami tény: 1993. február 1. óta működik 
közös fenntartásban a Ház, melynek a mai 
napig nem rendeződött a jogállása. Tehát: 
nincs végleges megállapodás a Magyar 
Honvédség és Aszód Város Önkormányza
ta között a közös működtetésre. Még min
dig nincs az összevont Háznak pecsétje, 
minden levél és egyéb postai küldemény 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub lenyomat
tal megy ki.

Az elmúlt egy év alatt az önkormányzat 
nem volt kíváncsi a Ház munkájára, az elő
zetes megállapodás értelmében egyetlen 
egyszer sem kellett számot adnunk tevé
kenységünkről. Olyan érzése van az ember
nek, hogy a város képviselőtestülete "letud
ta" a művelődési intézményt, megszabadult 
egy gondtól.

A Ház ettől függetlenül dolgozott, és ezt 
szeretném egy kicsit bővebben kifejteni:

1993-ban tevékenységeink sikeres meg
valósítását elsősorban a különböző pályá
zatok adta lehetőségek biztosították.

22 pályázatot küldtünk el, melyekből 13 
talált elfogadásra:

Az elnyert támogatások
1. Aszód Fesztivál Országos Játék Alap

100.000, — Ft
2. Aszód Fesztivál Ifjúságért Alapítvány

50.000, — Ft
3. Nehéz sorsú gyerekek kult. fejlődése 

Országos Játék Alap 50.000,— Ft
4. Közműv. és hagyományápolás — Ka

mara Színpad (Molnár F.: A Doktor úr c. 
darabhoz) Ifjúságért Alapítvány 20.000,— Ft

5. Kamara Színpad (Molnár F: A Doktor 
úr c. darabhoz) Pest megye Önkormányzata
20.000, — Ft

6. Gyermeknap Ifjúságért Alapítvány
30.000, — Ft

7. Gyermeknap Aszód Városért Alapít
vány 20.000,— Ft

8. Gyermeknap Közműv. Pályázat Műv. 
és Szabadműv. Alapítvány 20.000,— Ft

9. Petőfi szavalóverseny Ifjúságért Ala
pítvány 10.000,— Ft

10. Petőfi szavalóverseny Pest megye 
Önkormányzata 40.000,— Ft

11. Aszódiak az aszódiaknak Ifjúságért 
Alapítvány 5.000,— Ft

12. Aszódiak az aszódiaknak Pest megye 
Önkormányzata 20.000,— Ft

13. Kamara Színpad (Nyárádszeredai 
turné) Aszód Város Önkormányzata
50.000, — Ft

Összesen: 435.000,— Ft
így tudtunk az elmúlt évben 7 olyan 

gyermekszínházi előadást tartani, amelyen 
több mint 200 gyermek ingyen vehetett 
részt, és a jegyek ára mindössze 50 Ft volt

így tudtuk a Gyermeknap, az Aszód 
Fesztivál programjainak valamennyi műso
ros előadását a közönség részére térítés- 
mentessé tenni, a hagyományos Petőfi sza
valóverseny színvonalát megtartani, illetve 
tovább növelni, az Aszódiak az aszódiak
nak kulturális bemutatót megszervezni. 
Ezeket a rendezvényeket a Ház önerőből 
nem lett volna képes megvalósítani. A Vé
csey Károly Helyőrségi és Városi Művelő
dési Ház — csakúgy, mint a Magyarorszá
gon lévő művelődési intézmények 80%-a 
(!) nem felel meg annak a nyolc alapköve
telménynek, amely egy ilyen jellegű intéz
ménynek feladata kellene hogy legyen. Ez 
egész egyszerűen abból adódik, hogy a ház 
nem erre a funkcióra terveződön és épült, 
nincs elegendő hely, kicsi a tér, sokszor, 
sőt egyre többször kicsi a színházterem és 
a színpad. Éppen ezért nem várható el, hogy 
hasonló jellegű munkát végezzünk, mint 
például egy olyan művelődési intézmény, 
amely kifejezetten erre a célra is épült 
Dyen szempontból a volt Petőfi S. Műve
lődési Ház sem felelt meg igazi funkciójá
nak, de így tudta a két ház kiegészíteni egy
mást.

Amit 1993—bán a saját rendezésünkben, 
szervezésünkben valósítottunk meg:

— 4 kiállítás
— 7 gyermekszínházi előadás (kb. 1400 

gyerek)
— 5 felnőttek részére szóló műsoros est
— 4 előadás a Kamara Színpad előadá

sában Molnár Ferenc: A Doktor úr c. darab 
bemutatója Magyar Zoltán rendezésében

— 6 alkalommal Aprók Tánca (ez az ér
dektelenség miatt szakadt meg)

— 26 zenés—táncos est
— 56 vásár (árubemutató, ruha, cipő, 

élelmiszer, ágynemű, jótékonysági stb.)
Tanfolyamaink 1993—bán
— gyors— és gépíró tanfolyam (15 fő)
— gázkészülék— és gázvezeték— sze

relő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfo
lyam (12 fő)

— számítógép-alapkezelői és szöveg- 
szerkesztői tanfolyam (30 fő)

— német nyelvtanfolyam (30 fő)
— szakács—vendéglátóipari üzletveze

tői tanfolyam (40 fő)
— dajkaképző tanfolyam (35 fő)
— kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam 

(40 fő)

— jazzbalett (20 fő)
Otthont adott a Ház az alábbi rendezvé

nyeknek, kluboknak, intézményeknek, cso
portoknak:

— Kamara Színpad (saját csoport)
— Városi Énekkar (saját csoport)
— Városi Nyugdíjas Klub (saját állandó 

klub)
— Honvédségi Nyugdíjas Egyesület (sa

ját állandó klub)
— Családpedagógiai továbbképzés
— Nyomozótiszti tanfolyam
— Eötvös—műhely
— Nyugdíjas pedagógusok klubja
— Vállalkozók összejövetelei
— Aszódi Baráti Kör
— Városszépítő Egyesület
— közgyűlések
— Carat klub
— külföldi delegációk fogadása
— Olvasókörök Országos Szövetsége 2 

napos rendezvénye
— Mozgássérültek részére tartott tájé

koztató
— Polgárőr csoport rendezvényei
— Zeneiskolai hangversenyek
— általános iskolai rendezvények
— Katonai eskü
— Svájci Ifjúsági Zenekar fogadása
— Nagycsaládosok húsvéti és kará

csonyi ajándékozása az MDF Aszód és kör
nyéke csoport szervezésében

— Huszár Egyesület fogadása
— óvodai évzáró ünnepség
— 27 alkalommal zenés—táncos rendez

vény vagy esküvő Házon kívüli szervezés
ben

Rendszeres sporttevékenységek:
— sakk — egyéni és csapatversenyek
— teke
— ulti
Évente visszatérő nagy rendezvények, 

melyek nagyon sok előkészületet igényel
nek:

— március 15. megünneplése
— május vége Gyermeknap
— augusztus 20. ASZÓD FESZTIVÁL 

illetve Szent István király és az új kenyér 
köszöntése

— október Petőfi szavalóverseny
— november Aszódiak az aszódiaknak 

kulturális rendezvény
— december Mikulás-nap
Szintén a Ház nyújt segítséget iskolák és 

más intézmények részére hangosítás és más 
technikai berendezések igénye esetén (kol
légiumi disco, farsangi bál stb.)

Bizonyára még ettől is többet meg lehet
ne valósítani, ha:
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— elegendő pénz lenne hozzá (műsorok, 
reklám és propaganda megfizetése)

— ha a közönség meg tudná ezt fizetni
— ha IGÉNY lenne rá!
Szeretnénk elérni, hogy rendezvényein

ken, legyen az Házon belül vagy Házon kí
vül, minél több ember vegyen részt. Lehe

tőség is lenne rá, hiszen még mindig tudunk 
olyan előadásokat biztosítani, amelyek té
rítésmentesek a közönség számára — de 
színvonalasak, és valóban csodálatos él
ményt nyújtanak. De addig, amíg éppen 
azok az emberek nem érzik igényüknek az 
itt nyújtott művelődési és szórakozási lehe

tőséget, akiktől igazából el lehetne várni, 
addig az egyszerű emberektől nem várhat
juk ezt el.

Pardi Lászlóné 
igazgató helyettes

Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház
márciusi programja

Március 3. 18.00 óra
Termékbemutató: bio ágynemű és zsír
mentes edények
Március 4. 17.00—20.00 óra
TINI BULI az á lt isk. 7—8. osztályosai 
részére
Március 5. 16.00 óra
NIMRÓD Hoigászegyesület közgyűlés és bál
Március 7. 10.00—17.00 óra
BALASRUHA-VÁSÁR
Március 8. 12.00 óra
NŐNAP az MH Hivatalos állománya részére
Március 9. 15.00 óra
NŐNAPI klubdélután a Honvédség
Nyugállományú Egyesület részére
Március 10. 15.00 óra
Városi Nyugdíjasklub NŐNAPI délutánja
Március 11. 10.00— 17.00 óra
RUHAVÁSÁR

20.00 óra BLUESTÉLY 
Közreműködik: TENGS—LENGS együttes 
Belépő: 150 Ft.
Március 12. 16.00 órától
IFJÚSÁGÉRT VÁNDORKUPA 
Nyűt Tekeverseny
Március 13. 9.00 órától LÓVERSENY
a Polgárőr Csoport szervezésében 
Március 15. ÜNNEPSÉG 
Március 18. 20.00 órától
NOSZTALGIA PARTY 
Közreműködik: Átrium együttes 
Belépő: 250 Ft
Március 19. KATONAI ESKÜ

SZAKKÖRÖK 
— TANFOLYAMOK

JAZZBALETT
minden szerdán 17— 19.00 óra 

Részvételi díj: 700 Ft/hó 
Helye: Heő. és Városi Műv.

HELYTÖRTÉNETI 
KUTATÓ SZAKKÖR 

minden szerdán 16— 17.00 óra 
Vezeti: Bank László 

Helye: Heő. és Városi Műv. Ház 
Részvételi díj: 100 Ft/hó

KERÁMIÁZÁS
— kéthetenként 2 óra 

Vezeti:
Zsemberovszkíné Molnár Márta 
Helye: Aszód, Érdy János u. 2.

Részvételi díj: 400 Ft/hó 
Jelentkezés: Heő. és Városi Műv.

KOSÁRFONÁS
— kéthetente szerdai napon 

Helye: Kollégium 
Részvételi díj: 200 Ft/hó 

Jelentkezés: Heő. és Városi Műv.Ház

AZ ALABBI
TANFOLYAMOKRA VÁRUNK 

JELENTKEZÉSEKET:

NÉMET kezdő 5.000 Ft/60 óra
ANGOL kezdő 5.000 Ft/60 óra
NÉMET középhaladó 6.000 Ft/60 óra 
FRANCIA kezdő 6.000 Ft/60 óra
KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁNFŰTŐ 
TANFOLYAM (szén+olaj+gáz) __
3 hónapos intenzív, SZAKMUNKASBI- 
ZONYITVÁNYT AD! Tandíj: 12.000 Ft 
elméleti és gyakorlati oktatás, heti 3 alkalom 
SZAKÁCS ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 
ÜZLETVEZETŐI TANFOLYAM 
1 éves, szakmunkás és középfokú végzett
séget ad, heti 1 alkalom (szombat) — 
szeptemberi indulással 
Irányár: 45.000 Ft (részletekben fizethető) 
SZABÁS—VARRÁS TANFOLYAM 
3 hónapos, Részvételi díj: 3.000 Ft 
VIRÁGKÖTÉSZETI TANFOLYAM 
20 óra, Irányár: 3.000 Ft 
IGÉNY ESETÉN 
TÁRSASTÁNCTANFOLYAM 
Tiniknek és nagyobbaknak 
Indulási feltétel: min. 10 pár jelentkezése 
20 óra, Részvételi díj: 1.000 Ft/fő 
Valamennyi tanfolyamra jelentkezés és 
bővebb felvilágosítás a Helyőrségi és 
Városi Művelődési Házban 
Aszód, Szabadság tér 10.
Telefon: Aszód 83

----------------------------------------------- \

ÓVODAI NYÁRI 
NAGYTAKARÍTÁSI 

SZÜNET IDŐPONTJA

I. sz. Óvoda 
(Szent Imre u.)
1994. júl. 4-29.

II. sz. Óvoda 
(Falujárók u. 5.)

1994. júl. 25-aug. 19.

s,_______________________________>

/ ----------------------^

ÚJONCLÁTOGATÁS 
A LAKTANYÁBAN

m árc iu s  5 -én
1 5 .0 0 -  18.00 óráig 

m árc iu s  6 -án
9 .0 0 -  12.00 óráig 
m árc iu s  13-án,

14-én, 15-én
9 .0 0 -  12.00 óráig

V____________________

A dr. Rácz Zoltán vezette 

Nyitott Kapuk művészcso

port 1994. március 21-én 

10 órakor nyitja meg a 

Fiúnevelő Intézetben 

legközelebbi kiállítását.

Mind a megnyitóra, mind 

a nyitvatartás idején sok 

szeretettel várjuk 

az érdeklődőket!

Rendezőség



20 ASZÓDI

HÁROM HATOS ( 6 - 6 - 6 )
-  avagy ételbár a főúton -

— Igen, ott szoktam reggelizni. Általá
ban hamburgert vagy hot—dogot sült 
krumplival. Eddig csak jó tapasztalataim 
vannak!

— Már ettem kaszinótojást, sonkateker
cset, orosz hússalátát, franciasalátát a kíná
latukból. Meg vagyok elégedve! Igen, nyu
godtan megírhatod!

— Hol van? Ja! A Ferromechanika épü
letében. Azt tényleg figyeltem már! Nem, 
még nem voltam bent, így nem is tudok 
véleményt mondani. De kipróbálom.

— Klassz! Gyors a kiszolgálás, normá
lisak az árak. És ha szerencsés a kezem, 
akkor dobok három hatost..

Nekem se kellett több! Szerencsét pró
báltam, hátha kötélnek áll a tulajdonos (tu
lajdonosok), és több információval szolgál
hatok az Aszódi Tükör olvasóinak, mint 
amennyit eddig tudtak. Az első meglepetés 
után már ment minden, mint a karikacsapás 
Hát íme:

Február elsején a Kossuth L. u. 19. szám 
alatt megnyílt a Három Hatos ételbár. 
Mindez a véletlen műve, ugyanis az előző 
tulajdonos nem tudta eldönteni, hogy ebben 
a kis helyiségben milyen üzlet menne jól. 
így — mint második pályázó — került a 
mostani tulajdonos birtokába. Az egész egy 
családi vállalkozás: a tulajdonos Halminé 
Saska Erika kartali lakos, és a frontembe
rek: Halmi Ferenc és Saska József.

A kezdet: A csupasz sárga falakra és az 
L alakú helyiségre sok átalakítás várt

Összefogott a család, mindenki kivette ré
szét a munkából: falfelhúzás, festés, víz- és 
szennyvízelvezetés — ez mind magánmun
ka. A Ferromechanika műhelyében készült 
a teljes berendezés. A kirakatnak a piros 
szín ad keretet. Megvolt már minden, ami 
a nyitáshoz kellett!

Név: Három Hatos. Aszódon már van 
egy régi múltú Hatos. Hogy mi a jelentő
sége a Három Hatos elnevezésnek, arról a 
"Reklám" részben még írok!

A cél: Nagyon jól működő és színvona
las legyen. Az eddigi visszhang ezt igyek
szik megerősíteni. Áz árak pénztárcakímélő 
alakítása fontos volt Maradék pedig ritkán 
van, de nem azért mert nem ízlett, hanem 
mert már nem fért a pocakba...

A kínálat: Menő a hamburger és a pala
csinta. Hol ez, hol az. A sima hamburger 
(57 Ft) és a sajtos hamburger (67 Ft) mellett 
hot-dog, hurka, kolbász, virsli is kapható. 
A salátatálak — hidegtálak készítője rend
kívül gusztusos, ínycsiklandó dolgokat kí
nál. Sőt! Hidegtálrendelés esetén fényképes 
katalógusból lehet megcsodálni és megren
delni a kiszúrt "áldozatot"! És a vevő a va
lóságban is azt kapja, amit a katalógusból 
kiválasztott. (A megrendelést 2 nappal a fo
gyasztás előtt kell leadni. Az ár 375—500 
Ft/fő.) Ha viszont azonnal fogyasztani óhajt 
a vendég, válszthat: francia saláta (32 Ft), 
tavasz saláta (33 Ft), német spagetti saláta 
(48 Ft), kaszinótojás (48 Ft), orosz hússa

láta (49 Ft), svéd gombasaláta (49 Ft), son
katekercs (58 Ft).

Palacsinta-tervek: A most már kapható 
húsos palacsinta mellett (milánói mártással 
töltött, bepanírozott, kisütött, tartárral leön
tött, reszelt füstöltsajttal megszórt) hama
rosan megjelennek az újdonságok: sajtos, 
szalonnával töltött palacsinta, gyümölcsös 
palacsinták (epres, málnás, őszibarackos). 
Mire e cikk megjelenik lehet, hogy a terv 
már valóságformát ölt! És még valami: a 
palacsinta otthon is elkészíthető — befejez
hető. így 50 Ft helyett 45 Ft-ot fizet a ven
dég, hazaviheti frissen kisülten, fogyaszt
hatja a finomságot

Reklám: Három Hatos. Az ételbár kin
cse a három dobókocka, ami nem nagy 
jelentőségű mindaddig, míg valaki há
rom hatost nem dob. Ha ez sikerült, ak
kor ingyen fogyaszthat Ha pedig három 
egyforma szárri'kerekedík" ki, ami nem 
hatos, akkor 20% engedményt adnak a 
végösszegből!

Nyitva tartás: Hétköznap 7— 18 óráig, 
szombaton 8— 13 óráig. Tavasztól — 
igénytől függően — "tovább tolják" a zár
órát Azt mondják, ők rugalmasak!

Ezek után inni kell! Persze innivaló is 
van!

Varga Mária

SZOKÁS-E MÉG A SZOKÁS?
Március 8-u Nőnap. Évek óta "ünnep". Aznap mi nők talán kicsit jobban adunk a ruhára, frizurára, sminkre, bájra, s titkon 

reméljük, hogy férfi családtagjaink és ismerőseink meglepnek minket egy szál virággal.
Mert ugyebár így szokás! l)e vajon szokás-e még a szokás? Erről faggattam ismerőseimet. És mint ahogy két egyforma ember 

nincsen, én sem kaptam két egyforma választ. Ezekből a válaszokból tallózok most!

Éti (40 éves): A mai rohanó világban 
egyre kevesebb időnk jut egymásra. Már
cius 8—án a hölgyek ki virulnak, mert — 
főleg a munkahelyeken — megemlékeznek 
rólunk a férfiak pár szál virággal. Az én 
munkahelyemen ezen a napon a portán vi
rággal várják a nőket Igazán kedves dolog, 
mindenkor feldob. De aztán másnap a ta
posómalom újra indul...

András (40 éves): A nők azt mondják: 
a férfiaké a 364 nap férfinapra és apák nap
jára. Mégis szerintem kell Nőnap. A nő a 
család lelke, összetartó ereje. Kell egy kis 
figyelmesség, kedvesség, többet érdemel
nének. Március 8—án tiszteletünket fejez
zük ki a nők iránt

Julcsi (18 éves): Szeretek virágot kapni. 
Kell a Nőnap.

Laci (18 éves): engem mint virág boltost 
is érintRemélem, jó forgalmam lesz...

Kinga (20 éves): Jó, hogy van. De ma 
már tiszteletből, megszokásból, köteles
ségből vesz sok férfi virágot, talán szere- 
tetből kellene.

Zsolti (20 éves): Nőnap? Az mi? Csak 
vicceltem! Persze hogy veszek virágot!

Anna (28 éves): Nem csak Nőnapon ka
pok a férjemtől virágot hanem meglepe
tésszerűen bármikor... ez csodálatos dolog!

Péter (37 éves): Sohasem felejtem el a 
Nőnapot! Virággal köszöntöm a kedvese
met. Ügy érzem, néha a férfiaknak is kijár
na 1— 1 szál. Csak úgy.

Krisztina (25 éves): Persze hogy kapok 
virágot! A férjem is szereti a növényeket 
Ő is megérdemli. Sőt! Még el tudom kép
zelni az Apák napját is... miért ne kapnának 
Ők is virágot!

Csaba (26 éves): Én vörös rózsát veszek 
és az az érzésem, hogy kapok egy kaktuszt 
Gyűjtöm őket!

Egy nagyi (61 éves): Mindig kapok vi
rágot! Figyelmesek a család férfitagjai.

Egy nagyapó (72 éves): Virágot nem ve
szek, de helyette puszit adok a családban 
levő nőknek Főképp a két és fél éves uno
kámnak

Varga Mária
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Kalán néni fakanálja...
Már régóta tervezek egy olyan rovatot, 

ami olcsón elkészíthető receptekkel, kony
hai ötletekkel, tapasztalt háziasszonyok ja
vaslataival, a reformkonyha újdonságaival 
tenné könnyebbé, változatosabbá konyha
kultúránkat

Szerencsénk van! Magyar Mibályné, 
Ági, szeptemberben a Nők Lapját olvasgat
va egy gasztronómiai pályázatot talált: KI 
KIT FŐZ LE? címmel. A kiírás feltételül 
szabta, hogy az étel kapható nyersanyagból 
készüljön, a 4 személyre szóló finomság ne 
kerüljön 500 Ft-nál többe, és kizárta a pro
fik indulásának lehetőségét Úgy 800-an 
küldték be receptjüket

Ági is megpályázta, és nyert! Meghívót 
kapott 9 társával a Ki kit főz le? döntőjére, 
Budára a Mágnáskert étterembe.

A február 18-án megrendezett döntőn 
mindenki saját maga készítette el ételköl
teményét A zsűri, Lukács István Oscar-dí- 
jas szakács elnökletével jó étvággyal kebe
lezte be a versenyzők alkotásait! (Nem fel- 
lengzősség e szóhasználat, hiszen az étel 
elbírálásánál nem csupán az ízét, hanem az 
étvágyat keltő látványt is bírálják a kósto
lók.)

Jó volt kimozdulni, ismerkedni, egy ki
csit megszabadulni a hétköznapok szürke
ségétől, mondta Ági. Fogadják szeretettel a 
Bundás nyuszit!

BUN1)ÁS NYUSZI 
(MAGYARNÉ MÓDRA)

Hozzávalók;
4 nyűlcomb (házinyúl)
2 dl tejfia
1 tojás sárgája 
1 evőkanál finomliszt 
15 dkg reszelt sajt
1 mokkáskanál őrölt szerecsendió
2 késhegynyi őrölt fekete bors 
2 gerezd fokhagyma
l- l  csipetnyi morzsolt kakukkfű, 
majoránna, rozmaring, bazsalikom 
ízlés szerint só
5 dkg margarin (a tepsi kikenéséhez) 
20 dkg mirelit borsó
1 csokor petrezselyem

Az elkészítés menete:
A sóval bedörzsölt hússzeleteket közepes 

nagyságú tepsibe helyezem. Egyenletesen 
megszórom a szerecsendió 1/3-ával, ka
kukkfűvel, majoránnával,bazsalikommal. 
A hús közé teszem a 2 gerezd fokhagymát 
és aláöntök kb. 1,5-2 dl vizet A tepsit alu
fóliával befedem. Előmelegített forró sütő
ben kb. 40 percig párolom.

A fóliát levéve a hússzeleteket kiszedem 
és hagyom hűlni. A hús levét leszűröm egy 
kisebb lábasban és felforralom. Beleszórom 
a mirelit zöldborsót Az újraforrástól szá
mítva 5 percig főzöm, majd leszűröm. Fél
reteszem és hagyom kihűlni.

A kihűlt hússzeleteket margarinnal ki
kent tepsibe fektetem. A tejfölben elkeve
rem a tojás sárgájába lisztet és a reszelt sajt 
felét Ízesítem a maradék szerecsendióval 
és kevéske sóval. Ezt a sűrű öntetet ráka
nalazom a hússzeletekre, és megszórom a 
maradék reszelt sajttal. (Az öntet a tepsi 
alját is beteríti.) Közepes lángon annyi ideig 
sütöm, míg!az öntet szép aranysárgára sül.

Párolt zöldborsóval tálalom. (Jól illik 
hozzá még a párolt rizs és a sült burgonya 
is.) Tálalás plőtt meghintem a bundás nyu
szit aprított petrezselyemmel.

Nagyon ízletes, laktató, viszonylag egy
szerűen kivitelezhető húsétel. Nem kell 
mellette állni. Az elkészítési ideje sütés nél
kül kb. 35 perc.

A családom, rokonaink és barátaink ked
vence a BUNDÁS NYUSZI - Magyamé 
módra.

Amennyiben kedvet kaptak kedves Ol
vasóink, küldjék be kedvenc receptjeiket, 
hagy utazzon az ízek világába, kinek lelke 
(s gyomra) ezt kívánja!

A.T.

NÉHÁNY GONDOLAT DR. RÁCZ ZOLTÁN "FEJEZETEK 
A DEMOKRÁCIA TANKÖNYVÉBŐL" CÍMŰ CIKKÉHEZ.

Mottó: "Az az ember aki nem csinál 
hibát, rendszerint semmit sem csinál."
(SHELPS E. JOHAN) angol politikus 

Mindig örömmel olvasom az Aszódi 
Tükörben a város fejlődését, a benne élő 
emberek életfeltételeit jobbítani szándé
kozó ötleteket, javaslatokat. Dr. Rácz 
Zoltán sok okos gondolatával egyetértek, 
de néhány következtetése - a tiszta kép 
érdekében - kiegészítésre szorul.

A cikk szerzője megállapítja, hogy az 
1994. évi költségvetés éppen olyan rossz, 
mint a tavalyi. A deficit ismét szerepet 
kapott Nem jut pénz az iskolafejlesztés
re, csak iskolarombolásra.

Véleményem szerint a jelenlegi pénz
ügyi feltételek nem teszik lehetővé az el
várások maradéktalan teljesítését. A köz
ponti elvonások állandóan nőnek. A kö
zösből kapott összeg - ha számszakilag 
több is - vásárlóértéke az infláció miatt 
kevesebb. A hiányt lehetne csökkenteni 
a helyi adók növelésével. Ennek ki örülne?

Nem lenne veszélyben országszerte a 
gyermek-, az oktatási és szociális intéz
mények léte, ha az állami költségvetés
ből biztosítanának rá annyi pénzt,

amennyi valójában fedezi azok fenntar
tását. Hogy ezen intézmények vezetőinek 
alkalmasságát ne az döntse el, ki tud 
ügyesebben koldulni?! Hiszem, hogy a 
megválasztott képviselőknek és vezetők
nek is olyan szívügye a deficit nélküli 
költségvetés, mint dr. Rácz Zoltánnak. 
Vajon van-e olyan egyén, vagy közös
ség, aki a saját eredménytelenségéért 
dolgozik?

Valóban két téglagyár működött Aszó
don. A Vas féle téglagyár és a Szilosi 
téglagyár. A Vas féle téglagyárnak a fő
profilja a virágcserép gyártása vo lt A ké
zi vetésű kisméretű tégla gyártása csak 
kiegészítő tevékenység volt. A Szilosi 
téglagyárban tömörtégla, és állandó kí
sérletképpen a tetőcserépgyártás volt. 
Mindkét egység részére a helyszínen ta
lálható nyersanyag nem felelt meg a 
mnőségi kívánalomnak. Az agyag mész
kővel telített, ami égetés után a legkeve
sebb vízfelvétel után szétrobbant.

A Vas féle téglagyárba a virágcserép 
gyártásához az úgynevezett "Kék Itália" 
agyagot Olaszországból szállították. A 
Szilosi téglagyár a II. világháború foly

tán teljesen megsemmisült. A Vas féle 
téglagyár jó része is romba dőlt. Azon
ban a háború után egy kemencével in
dulhatott volna. Azonban a tulajdonosa 
Vas Lászlóné a koncentrációs táborból 
hazatért és anyagi helyzete miatt a meg
maradt részt lebontotta és eladta. Tehát 
nem a "kommunista vas és acél ország
nak rögeszméje sorvasztotta el!"

"Úgy tűnik a város vezetése elfáradt" 
úja dr. Rácz Zoltán. Ha így is lenne, nem 
csodálkoznék rajta. Az eltelt négy év 
alatt sok köszönetét és elismerést nem 
kapott. Az emberek életük minden sérel
mét, igazságtalanságát, keserűségét tőlük 
kérik számon. (Lásd közmeghallgatások 
hangulata, hangneme.) Akik erre a munká
ra vállalkoznak, a jövőben sem számíthat
nak osztatlan sikerre.

Hogy a város sokat fejlődött vagy ke
veset? Ennek megítélését a tények mel
lett, a nézőpont is befolyásolja.

Lincoln mondta: "Ha rosszat keresel 
az emberekben, számíthatsz rá, hogy 
meg is találod."

Keressük együtt a jót (is)!
Búzás Pál
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"Március 15." kupa
Légpuskálőverseny

Az Aszódi Polgárőr Csoport igen fontos 
— a Rendőrség munkáját kisegítő szerepe 
mellett egyéb pozitív jellegű tevékenységet 
is folytat

Eddig 3 alkalommal került szervezésük
ben megrendezésre a légpuskás lóverseny, 
amely egyre szélesebb körben örvend nép
szerűségnek.

1991-ben és 1992-ben még a Petőfi Sán
dor Művelődési Ház adott otthont a rendez
vényünknek. Az első évben a polgárőrök 
mellett az aszódi Rendőrőrs és a Fiúnevelő 
Intézet Gazdaságának oktatói vettek részt a 
versenyen, a második évben ez kibővült a 
Gödöllői Rendőrkapitányság és a Honvéd
ség csapataival.

1993-ban a két művelődési intézmény 
összevonását követően a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési Ház lett 
a lóverseny házigazdája, melynek védnök
ségét Sztán István ezredes vállalta fel. Ezen 
a rendezvényen már a Hatvani Rendőrka
pitányság is indított csapatot. (El is vitték 
a "pálmát".)

A versenyek minden alkalommal jól 
megszervezettek és színvonalasak voltak. 
Férfi-női, csapat és egyéni viadalok egya
ránt szerepet kaptak. Dicséretes, hogy a nők 
sem nyújtottak sokkal rosszabb teljesít
ményt, mint a férfiak.

Az eredményekről mindenkor beszámolt 
az ASZÓDI TÜKÖR.

A Polgárőr Csoport külön köszönetét fe
jezi ki Sztán István ezredes úrnak és Vörös 
Lászlónak a Helyőrségi és Városi Művelő
dési Ház igazgatójának azért a segítségért, 
amelyet a lóverseny és az azt követő prog
ram lebonyolításához nyújtottak.

Folytatva a hagyományt, vándorkupát 
alapítva, ez évben is meghirdetésre kerül a 
léppuskás lóverseny, melynek felhívását az 
alábbiakban tesszük közzé:

"MÁRCIUS 15." KUPA 
LÉGPUSKÁS LÓVERSENY 
1994. március 13-án 9.00 órától 
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 

Művelődési Házban
Férfiak részére: egyéni és csapatverseny

3+1 fős csapat 
Nők részére: egyéni verseny 
juniorok részére: egyéni verseny 
Nevezési díj: csak a csapatok részére 400 

Ft/csapat
Az egyéni versenyen nincs nevezési díj! 
A csapatversenyre intézmények, pártok, 

baráti társaságok, munkahelyi kollektívák 
és egyéb közösségek is nevezhetnek.

Nevezés: 1994. március 7-én és március 
8-án de. 9.00 órától 17.00 óráig a Vécsey 
Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 
Házban Pardi Lászlónénál a nevezési díjak 
befizetésével, illetve március 13-án — a 
verseny napján 8.30 óráig.

A csapatok jelentkezését elsősorban IH. 
7-én és 8-án várjuk!

A rendezvény védnöke: Sztán István ez
redes, laktanyaparancsnok

Polgárőr Csoport nevében 
Szenoráczki Ferenc 

csoportvezető

Diáknapok az 1. sz Á ltalános Iskolában

Március 12.
8.30 Ünnepség március 15. tiszteletére, 

zászlóelhelyezés a Petőfi—szobor előtt és 
az 1848—as emlékműnél.

9.30 Kiállítás megnyitója a napközisek 
munkáiról, valamint a szép füzetekből, 
munkadarabokból.

Diákigazgató—választás — "fordított" 
órák az osztályokban

12.00 A felsőtagozatosok koszorúzása a 
Petőfi—háznál.

Március 15.
9.30—10.00 Térzene
Ünnepi műsor a Múzeum előtt 10.00 órakor.
1. A Himnusz közös eléneklése
2. Szavalat. Petőfi: Nemzeti dal
3. Bárdos Lajos: Nemzeti fény a cél —

1. sz. Iskola kórusa

4. Szavalat. Petőfi: Megint beszélünk, 
csak beszélünk

5. Bárdos: Zászlódal
6. Ünnepi beszéd: Sziráki Béla IV. oszt 

gimn. tanuló
7. Szavalat. Petőfi: A magyar nép
8 . Dalcsokor a forradalom és szabad

ságharc emlékére
9. Szavalat. Petőfi: A székelyekhez
10. Szabadság kánon — a 3 énekkar kö

zös előadásában
11. A Szózat körös eléneklése
A műsort adják az 1. sz. Általános Iskola 

tanulói, közreműködik az evangélikus 
énekkar és városi vegyeskar.

Március 16.
Egészségvédelmi és sportnap

8.30-tól 10 óráig sor- és váltóversenyek 
az alsó tagozatos csapatok között.

Karate bemutató a felső tagozatosoknak
10 órától 12 óráig kerékpáros, illetve 

BMX ügyességi versenyek.
10 órától terítési verseny és ételbemutató 

a reform konyha ételeiből.
12 órától futóverseny a Fesztivál téren 

(csak jó idő esetén).

Március 17.
9 óra a KI MIT TUD? iskolai szintű kul

turális bemutatója
14 órakor Találkozó a környező iskolák 

tanulóival.
Valamennyi rendezvényünkön szívesen 

várjuk a város érdeklődő polgárait!

1. sz. Általános Iskola 
Igazgatósága és Nevelőtestülete

/  /  /
K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

Ezúton is szeretném köszönctcmct kifejezni 
l)R. HALMOS PÉTER ideggyógyász doktor úrnak, 

aki először mint orvos, másodszor mint ember lelki és 
testi fájdalmamon enyhíteni tudott.

Kívánom, hogy még sokáig tudja gyógyítani 
a rászorulókat!

Tisztelettel: öz.v. Media '/oltón né

Igen tisztelt Ismerősök, Jó  llarátok. 
R okonok!

Nagyon köszönöm, hogy légen Eerenvné 
(MACA NÉNI) végső búcsúztatójára eljöttek, 

vagy gondolatban ott voltak.
Özvegye
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VASÁRNAPI KAROSSZEK
Benedek Zoltán versei 
GYERMEKKORI EMLÉK

Tusnádfürdö, te vagy a föld gyöngye 
a gyönyörű Erdély büszkesége, 
a természet nem volt fukar akkor, 
mikor téged a térképre rajzolt.

Kontúrod elragadóan szép, 
nem tud betelni a szem, ha rád néz, 
tündéri szépséged elragadó, 
változatosságod kápráztató.

A Csukástó szívednek közepe 
a pompázó panorámád fénye, 
körös-körül gyönyörű fenyvesek 
tetejüket érik a fellegek.

Melletted bukdácsol az Olt vize, 
bokrok között bújdosik, mintha félne, 
sebes futtában bukfenceket hány, 
viszi a habjait árkon-bokron át.

A fenyvesek között villák leselkednek, 
régi stílusukról egymásra ismernek, 
ablakukból fényt szórva szerteszét, 
csalogatják be a járó-kelőt.

Lassan esteledik, halványul a fénye, 
végig csíkoz a Csukás-tó vizén 
fény villan a nyugvó tavon át, 
nyári szellő felborzolja fodrát.

Körös-körül piros az ég alja 
olyan, mint egy izzó vaskarika, 
szinte serceg a lángtól hevítve 
mintha minden égő katlan lenne.

őrségbe lép a fenyves csapata, 
ha szükséges, készen áll a harcra 
zúgó fegyvereik hátborzongató, 
dörgő morajlásuk figyelmeztető szó.

Elpihent most a szép Tusnádfürdö, 
álmait őrzi a fenyves erdő, 
képeket sző múlt, jelen s jövőről, 
és az elfelejtett régi dicsőségről.

Emlékedet őrzöm egész életemen, 
csendesen pihenj én szerelmesem, 
a vonatból búcsút intek feléd, 
az itt töltött idő szívemben él.

AZ ÉN ÉDESAPÁM

Táncoskedvű volt az Apám 
óh de sokszor gondolok rá, 
éjjet-napot átdolgozott, 
kétkeze munkáján tartott.

Beszédében szűkszavú volt, 
nem volt kenyere a sok szó, 
mikor magában hallgatott, 
akkor legtöbbet mondott.

Akármilyen fáradt is volt 
ajka panaszt, zokszót nem szólt, 
mikor már beesteledett, 
a konyhába bebillegett.

Egyszer egy szép nyári este, 
pihenni tért fáradt teste, 
meghallja a muzsikaszót, 
most már aztán fáradt sem volt.

A Fia, és Barátja 
belekapott egy csárdásba 
Édesapám csak felpattan 
s a szobaközepén járja,

Rakta ám a csűrdöngőlőt, 
a fúrást, és a bicegőst, 
a csizmaszárát megverte, 
a ritmikát így szerette.

Mikor a tánca véget ért, 
a kanapéra visszatért, 
öröm s mosoly volt az arcán 
ilyen volt az Édesapám.

m m

A veszettségről -  röviden
A veszettség klasszikus zoonózis — ál

latról emberre is átterjedő fertőző betegség, 
melyet vírus okoz. E betegségben az ember 
és valamennyi állatfaj is megbetegedhet

A veszettség klinikai tüneteinek jelent
kezése után már gyógyíthatatlan, ezért a be
tegség ellen időben alkalmazott védőoltás
sal védekezhetünk.

Jelenleg a veszettség elsősorban rókák 
között fordul elő — így Aszódon és a kör
nyező településeken is évente 1—2 esetben 
került megállapításra. Ritkábban kutyán, 
macskán és hasznos háziállatokon is elő
fordulhat. Országos viszonylatban 2—3 
évenként fordulnak elő emberi tragédiák is.

A fertőződés a veszett állat harapása al
kalmával a sebbe kerülő — vírust tartalma
zó — nyállal történik, de előfordulhat 
egyéb módon is — a bőr sérülésén át az 
állat váladékával (pl. nyúzás alkalmával).

A betegség lappangási ideje — a fertő
ződéstől a klinikai tünetek jelentkezéséig 
tartó idő — tág határok között változik: 14 
nap — 3 hónap általában, de ennél jóval 
hosszabb is lehet

A veszettség tüneteire általában a visel
kedés megváltozása a jellemző, háziállatok
nál dühöngésig fokozódó nyugtalanság, 
vadállatoknál "szelídség". A későbbiek so
rán bénulások, nyelési nehézség — víz
iszony — jelentkezhetnek. Macskáknál ki
fejezetten támadó jelleggel jár a betegség. 
A bénulások következtében az állkapocs ló
gása, kancsalság következhet be. Az állatok 
elhullását a légzőizmok bénulása okozza.

E betegség elleni védekezés, melyet Pas
teur eredményei alapoztak meg, a fertőzés 
kiiktatásán, az emberhez közvetítő háziál
latok védőoltásán és a fertőződést követő 
mielőbbi védőoltáson alapul. Kísérleti jel
leggel a nyugati határsávban folyik a raga
dozók csalétkes immunizálása.

Ha veszett állat embert mart meg, akkor 
haladéktalanul védőoltásban kell az embert 
részesíteni! A veszettség szempontjából ag
gályos állat marása esetén 14 napos ható
sági megfigyelés az előírás, ugyanis az állat 
a betegség klinikai tüneteinek kialakulása 
előtt legkorábban 8—10 nappal fertőzhet, 
így a 14 napos megfigyelés alatt ha nem

jelentkeznek az állaton a veszettség tünetei, 
akkor a személy fertőződése kizárható.

A veszettséget az emberhez leginkább 
közvetítő ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltása hazánkban a 30—as évektől fo
lyik. A veszettség szempontjából is aggá
lyos, hogy sok kutyatartó a számára már 
nem szívesen látott házőrzőt "kirakja, vi
lággá engedi”, s ezek kóborló állatokként 
keresik a mindennapi élelmüket és az em
beri simogatást. Ha valamely ok miatt meg 
kell vállni a kutyától, elsősorban elajándé
kozásukat ajánlom, de végső esetben az ál
lat elaltatása is jobb megoldás, mint az állat 
kóborlása és embertársaink veszélyeztetése.

Aszódon az ebek veszettség elleni kö
telező védőoltása ebben az évben március 
végén és áprilisban lesz.

A betegség közegészségügyi jelentősége 
és állat-egészségügyi vonatkozásai miatt is 
fontos, hogy oltatlan eb ne maradjon a vá
rosban.

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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V Á L A S Z T Á S  ’9 4
Az ASZÓDI TÜKÖR -  mint azt szeptemberi számunkban olvashatták -  felkínál minden jelöltet állító pártnak külön-külön 2-2 oldalt 

az országgyűlési képviselőválasztás lezajlásáig.
A pártok maguk szabják meg, hogy ezt a két oldalt milyen módon — egyszer-e vagy többször, nyilván kisebb terjedelemben — 

használják ki.
Ezen túlmenően még fizetett párthirdeléseket sem közlünk.

Szerkesztőség

CSABAI TÜNDE műhímző 
Dózsa Gy. út 20.

Esküvői ruha, zászlók, ballagó szalagok, 

oltárterítök hímzését vállalja.

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
902 m2

Érdeklődni: 06-28/310-841 
munkaidőben

------------------------------------------------------------------------------\
Tisztelt Aszódiak! Hölgyek és Urak!

Tisztelettel köszöntjük Önöket Örömünkre szolgál az a le
hetőség, hogy bemutathatjuk Önöknek az aszódi Független 
Kisgazda és Polgári Párt alapszervezetét

1990. szept 4-én újra megalakult pártunk alapszervezete 
Aszódon is. Pártunk törvényei alapján megválasztottuk a ve
zetőséget közmegelégedésünkre.

Mint minden "új" kezdet, az nálunk is bevált lassan indult 
be minden. Tagságunk lelkesedését fokozta az igen közelgő hely- 
hatósági választás, és így a nehézségeket leküzdve pártunk is 
küldött jelölteket Három főt közvetlen tagjaink közül, egy főt 
pedig támogattunk a választáson. Igaz, hogy egy tagunk független 
jelöltként indult és a megválasztása után, sajnos kilépett tagjaink 
sorából. A támogatottunk is képviselő lett Egy jelöltünk nem, 
de egy jelöltünk ma is tagja az Önkormányzatnak. Tehát az 
örömbe üröm is vegyült de megbékéltünk vele.

További teendők vártak, közelgett október 23-a, a Köztár
saság első évfordulója és 1956 méló megünneplése. E nagy 
ünnepen részt vettünk.

Tovább folyva az események, melyek megnyilvánulásai tag
gyűlések, az országos nagyválsztmányokon való részvétel, "ki
vétel" nélkül. Több tagunk is részt vett ezeken az eseményeken, 
így szervezetünk itthoni tagjai első kézből kaphatták az infor
mációkat

1991-ben megjelent törvény a kárpótlással kapcsolatosan. 
Pártunk, ahogyan az egész országban, úgy itt Aszódon is min
den segítséget próbált nyújtani azok számára, akik nem ren
delkeztek kellő ismerettel, hogyan kaphatják vissza földjeiket.
A volt Műv. Házban több héten át ügyeletet tartottunk, tájé
koztatás és segítség céljából.

A Földrendező Bizottságban több tagunk jelen van és nekik 
is köszönhető, hogy az 1994. jan. 18-19-i földárverés nagy 
örömünkre igen kultúrált módon és tisztességgel zajlott le.

Városunk kulturális rendezvényeiben aktívan részt vettünk 
és részt veszünk.

Sok-sok esemény zajlott szervezetünk életében, de azokon 
túltéve magunkat, most már az új választásokra készülődve és 
reménykedve gondolunk.

Havonként egy alkalommal tartunk taggyűlést, minden hó
nap második szerdáján 18 órakor. Ha a Tisztelt Olvasó úgy 
gondtája, hogy pártunk és alapszervünk őt közelebbről is ér
dekli, nagy tisztelettel és szeretettel várjuk.

Taggyűlésünk helye: Idősek Napközi Otthona, Petőfi utca
Minden érdeklődőt és segíteni szándékozót nagy szeretettel várunk!
Tisztelettel jó egészséget, bort, búzát, békességet!

Az aszódi Független Kisgazda 
és Polgári Párt tagjai.

V_______________________/

Az Agrárszövetség Pest Megyei 
Választmánya és az 5. sz. 

választókerületi képviselőjelöltünk 
URBÁN IMRE tisztelettel meghívja 

Önt és Barátait

1994. március 7-én (hétfő) 18 órára 
a bagi Művelődési Házban

megrendezésre kerülő fórumra.

Témakörök:
1. Az Agrárszövetség programjának 

ismertetése.

2. A megye képviselőjelöltjének 
bemutatása.

3. Kérdések, hozzászólások.

A fórum vendége:
NAGY TAMÁS, 

az Agrárszövetség elnöke.

Agrárszövetség 
Pest Megyei Igazgatósága

HEL YRE/GAZÍTÁS
A januári Aszódi Tükörben tévesen jelent meg a következő 

lista. A tévedésért az Érintettektől a szerkesztő elnézést kér! A 
helyes lista a következő:
Veselits Beáta Kossuth L. u. 6. ügynöki tevékenység 
Balogh Mihály Béke kert 6. szennyvízszippantó

Dr. Bucholcz László Kossuth L. u. 80. szellemi szabadfoglalko
zású (totó-lottó kulcsok készítése)
Dr. Bucholcz Lászlóné Kossuth L. u. 80. szellemi szabadfoglal
kozású (totó-lottó kulcsok készítése), számítógépes adatrögzítés, 
könyvvezetés, könyvelés, pénzügyi tanácsadás
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ASZOD IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Aszód Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma 
Pályázati felhívása

A PYRUS Környezetvédő Szolgáltató 
KFT. I. sz. Veszélyeshulladéklerakó Telepe 
Aszód polgárai számára "Ifjúságért Alapít
ványt" hozott létre. Az alapítvány célja: az 
ifjúság kulturális hagyományainak ápolása, 
az időskorúak karitatív jellegű segítésére 
szervezett önkormányzati, egyházi progra
mokba az ifjúság bekapcsolása, a környe
zetvédelem támogatása.

Az alapító összeg évente 500.000 Ft., 
melynek odaítéléséről egy város lakóiból 
szerveződő hét fős kuratórium dönt a pá
lyázatok kiírása és elbírálása alapján.

Az alapítvány azonban nyitott — bárki 
támogathatja.

A kuratórium az 1994-es évre rendelke
zésre álló összeget az alábbi témakörökben 
kiírt pályázatok alapján dönti el:

1. Közművelődés, hagyományápolás 
— Ifjúsági klubok, szakkörök, mozgal

mak, egyéb közművelődési formák prog
ramjának támogatása.

— Helyi nyári szabadidős programok 
(táborok, rendezvények) anyagi segítése.

— Ifjúságot érintő (ezzel a korosztállyal 
foglalkozó, vagy az alkotója, létrehozója 
fiatal) hagyományőrző programok, együtte
sek működésének támogatása, kiadványok, 
dolgozatok megjelentetésének segítése.

2. Tömegsport
— Sportolási feltételek (játszótér, sport

pálya) javítására irányuló kezdeményezé
sek támogatása

— Szabadidős (hétvégi, szünidei) sport- 
versenyek, sporttevékenységek rendezésé
nek támogatása.

3. Ifjúság bekapcsolása az időskorúak 
karitatív jellegű segítésébe, ezen mozgal
mak támogatása.

4. Környezetvédelem
5. Egyéb a felsorolt témák között nem 

szereplő, de a pályázat céljával azonosuló 
kezdeményezések felkarolása, támogatása

6. Kiemelt támogatást kaphat egy olyan, 
az ifjúság széles rétegeit megmozgató ren
dezvény, vagy rendezvénysorozat— amely 
konkrét programot is kínál akár több száz 
fiatal részére.

Kéijük a pályázati program részletes le
írását. A pályázathoz költségvetés-terveze
tet is kérünk csatolni!

A kiírásnak megfelelő pályázatokat az 
egyének és a közösségek

Aszód Polgármesteri Hivatal "Ifjúságért 
Alapítvány"

Aszód Szabadság tér 9. sz. címzéssel egy 
példányban legépelve adják le.

A pályázat beérkezési határideje: 
1994. márdus 31.

A pályázatok elbírálásáról, a kuratórium 
döntéséről a pályázók 1994. április 15-ig 
írásban értesítést kapnak.

Aszód, 1994. H. 21.
Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány közleménye
Az APEH Pest Megyei Igazgatósága 

Adóeljárási Osztálya hozzájárult ahhoz, 
hogy az "Aszód Ifjúságért Alapítvány" ok
tatási, kulturális, környezetvédelmi, az öre
gekkel és hátrányos helyzetűekkel kapcso
latos célra átadott pénzösszeg befizetéséről 
a magánszemélyek jövedelemadójáról szó
ló 1991. évi XC. törvény 34. par./l.bek. a  
pontjában meghatározott adóalapcsökkentő

kedvezmény igénybevételéhez levonásra 
jogosító igazolást adjon ki.

A vállalkozók az adományukat a társa
sági adóalapjukból vonhatják le. Az igazo
lás kiadása iájuk is vonatkozik.

Felhívom tehát a vállalatok, vállalkozók, 
magánszemélyek figyelmét, hogy akik a 
fent említett célokat szívesen támogatnák,

az Aszód Ifjúságért Alapítvány 772— 
011340 számlaszámúra befizethetnek.

A befizetés történhet átutalással, vagy ha 
a Polgármesteri Hivatalba "Ifjúságért Ala
pítvány" megjelöléssel levelet küldenek, cí
mükre csekket is postázunk.

Adományukkal nemes célt támogatnak, 
pontos elszámolással!

Kovács Ferencné

4. SZ. KÉP 7. Hol található e híres dombormű-csoport? Kiket ábrázol?
8. Mikor készült?
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A Munkáspárt választási programja

Tisztelt Választó Polgárok!
Az 1994 májusában történő választásoknál a Munkáspárt 

a Parlamentbe készül. A parlamenti választásokra való fel
készülés elöntő szakaszához érkeztünk. Országunk helyze
te, népünk többségének élete, életszínvonala a rend
szerváltással nem javult. Ezt érezzük a pénztárcánkban lévő 
forintjaink értékének csökkenésével, megélhetésünk fokozatosabb 
rosszabbodásával. Ezen a helyzeten szükségszerűen változtatni kell. 
A választások során lehetőség adódik arra, hogy a választók a sza
vazatukat azokra adják, akik nemcsak ígérgetnek, hanem érdekük
ben a Parlamentben szót emelnek és képviselik őket.

Munkáspárti képviselők kellenek a Parlamentbe!
Most van lehetőség arra, hogy a hétköznapi beszélgetések során 

felmerült elégedetlenségeket, zsörtölődéseket realizáljuk. Éljünk al
kotmányos jogainkkal és szavazzunk egy olyan kormányra, és olyan 
képviselőkre, akik ismerik a nép gondjait, és együttélnek a kisem
berekkel, és azon fáradoznak, hogy az élet jobb és szebb legyen.

A Munkáspárt a XVI. Kongresszusán elfogadott "MA A BAL 
A JOBB” programmal készül a választásra. Ez a program fontos 
politikai eszköz, melyet bátran hirdetünk és adunk tudomására min
denkinek.

1. Programunk: Antikapitalista, mert hosszútávon szocialista 
céljainkról nem mondunk le, és az általunk javasolt gazdasági és 
politikai megoldás a kapitalista rendszer megszilárdulása ellen irányul.

2. Dolgozói program: A dolgozó ember számára kíván reális 
lehetőségeket adni a tulajdonlásra, a munkára, a tisztességes életre.

3. Népi program: Mert a rendszerváltás vesztesei alkotják a 
magyar nép többségét, s e program éppen az O érdekében szól.

4. Pragmatikus program: Mert megtartja a dolgozói osztály 
szemléletét és a józan ember számára teljesen nyilvánvaló megol
dásokat kíván. Olyanokat, amelyek támogatásához nem feltétlenül 
kell kommunistának lenni.

5. Realista program: Mert kellő politikai akarat esetén minden 
pontja megvalósítható, egyszerűen igaz.

Mit akar a Munkáspárt?
— Munkát, biztos megélhetést, kiszámítható jövőt.

— Törvényességet, demokratikus rendet, nyugalmat.

— Békét, független, semleges Magyarországot.
A tőkés rendszerváltás nem oldotta meg, s folytatása sem oldja 

meg problémáinkat. A magyarországi kapitalizmus nem lett és a 
jövőben sem lesz a jólét társadalma. A Munkáspárt nem adja fel a 
közösségi társadalomba vetett hitét, változatlanul meggyőződése, 
hogy az emberekért az a társadalom képes a legtöbbet tenni, amely
ben a tulajdon többsége a közösség kezében van.

A Munkáspárt ellenez mindenfajta visszatérést a múlthoz. Nem 
akarjuk vissza azt, ami a II. világháború előtt hazánkban volt. Nem 
akarunk az elmúlt évtizedekhez sem visszatérni. Óvni, gyarapítani 
szeretnénk azonban mindazt, ami az elmúlt időben jó és értékes 
volt, a létbiztonságot, a munkához, a tanuláshoz való jogot, a nem
zetközileg elismert magyar mezőgazdaságot, a társadalmi nyugal
mat, a békés külpolitikát, mindazt, amit a nép saját munkája gyü
mölcseként becsül.

Milyen életet akarunk:
— Jobb életet akarunk! A Munkáspárt legfontosabb törekvése 

az, hogy a dolgozók és a dolgozni akaró emberek életkörülményei 
már rövid távon is érezhetően javuljanak. A Munkáspárt ezt meg
valósíthatónak tartja.

—  Új foglalkoztatási politikával. A gazdaság aktív fej
lesztésével a munkanélküliséget öt—hat év alatt akár 5% alá 
is szoríthatjuk.

— Új jövedelempolitikával. A munkából származó jöve
delem mindenki számára biztosítson tisztességes megélhetést. 
A minimálbér igazodjon a létminimumhoz, s évente kerüljön

sor korrigálására.

— Nyugdíjpolitikával. A nyugdíjkorhatár a nőknél 55 év, a 
férfiaknál 60 év maradjon. A nyugdíjak az infláció mértékének 
megfelelően, folyamatosan növekedjenek. A nyugdíjasok 60 éves 
kortól ingyen utazhassanak vonaton és helyközi autóbuszon.

— Új egészségügyi politikával. A jelenlegi egészségügyi rend
szer nem jó sem a betegeknek, sem az orvosnak. Az ingyenes alap— 
és szakellátási rendszert egészítsék ki fizetett biztosítási rendszerek, 
de ne azok helyett működjenek.

— A nők egyenlőségének, személyiségi jogainak és emberi mél
tóságának védelmével. A nők a jelenleginél nagyobb súllyal vehes
senek részt a törvényalkotásban, a hatalom gyakorlásában. Az anya
ság erkölcsi és anyagi megbecsülését kezdeményezzük.

— Az ifjúság fő problémáinak megoldásával. Az ifjúság jövője 
nem dőlhet el a piacon. Jövőjük valamennyiünk közös felelőssége, 
megoldásához állami programok kellenek. A diploma megszerzése 
ne a szülők jövedelmétől függjön, hanem a fiatal tehetségétől. Az 
Alkotmány biztosítsa a munkahelyhez való jogot, a Kormány pedig 
teremtse meg feltételét Az állam lakásépítkezési programmal és 
kedvező hitelekkel segítse az első lakás megszerzését. Külpoliti
kánk olyan legyen, hogy a fiataloknak ne kelljen félniük, hogy 
katonaként idegen célokért a háborúban használják fel őket

Milyen gazdaságpolitikát akarunk?
— A Munkáspárt a jobb életet 2000—ig szóló rövidtávú gazda

sági programmal kívánja megteremteni. A gazdasági program há
rom pillérre épül: a vegyes tulajdonú gazdaságra, gazdaságfejlesztő 
politikára és az állam aktív szerepére. Az elmúlt három év bizo
nyította, hogy a magántulajdon nem teremtett új forrásokat, új mun
kahelyeket A magántulajdon egyedül a jövőben sem oldja meg 
gondjainkat A Munkáspárt a jelenlegi privatizáció azonnali leállí
tása mellett van. Nem kívánja az elmúlt négy évben magántulaj
donba került üzemek újra államosítását Szükségesnek tartja azon
ban az eddigi privatizáció felül vizsgálatát,és az országot súlyosan 
károsító eladások, korrupciós ügyletek érvénytelenítését. A Mun
káspárt a meglévő vegyes tulajdonú gazdaság hatékony működte
tését tartja feladatnak. A társadalmi érdekeknek a Kormány gazda
ságpolitikájával szerezzen érvényt Bármilyen privatizáció csak tár
sadalmi ellenőrzéssel, a dolgozók részvételével valósuljon meg. A 
külföldi tulajdonba került és a külföldi részesedéssel működő üze
meknél érvényt kell szerezni az ország érdekeinek A jövőben ne 
engedjünk ide olyan tőkést aki bezárja a gyárat, elbocsátja a mun
kást. Csak olyan külföldi tőke kell, amely újat épít új munkahe
lyeket teremt, technikát fejleszt, piacot bővít a gazdaság szerkezeti 
átalakítását segíti.

— Korlátozás, restrikció helyett gazdaságfejlesztést! Az el
múlt években folytatott korlátozó politika helyett a gazdaság fejlő
dését ösztönző politikát javasolunk, a beruházások, a termelés bő
vítését a reálbérek és a fogyasztás növelését

— Aktív állami közreműködést! Nem lehet mindent a piac 
szabályozására bízni. Az ország fejlődését az segítené, ha néhány 
döntő fontosságú területen az állam közvetlen gazdaságfejlesztő 
szerepe érvényesülne.

Ennek érdekében javasoljuk: A hazai érdekeknek megfelelő 
állami megrendelések rendszerének kidolgozását, a mezőgazdaság
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állami támogatását, állami ágazat- és területfejlesztési programok 
kidolgozását és megvalósítását, aktív állami foglalkoztatási politi
kát, a kutatásra és a műszaki fejlesztésre fordított összegek növe
lését, a közlekedés, a hírközlés állami fejlesztését

Milyen ipart akarunk?
— Magyar ipart az adottságainak és lehetőségeinek megfelelően. 

Magyar ipar nélkül nincs nemzeti jövő. A magyar mérnök és mun
kás tudásának felhasználásával a feldolgozó ipar széles területen 
fejleszthető.Rövid távon elsőbbséget kell biztosítani azoknak az 
iparágaknak, amelyekben friss tőkeberuházással mozgósítani lehet 
a meglévő erőforrásokat, s növelni a munkahelyek számát Az épí
tőipar fejlesztésével munkát kaphat a magyar mérnök és munkás. 
Lakáshoz juthatnak a fiatalok.ÁHami lakásépítkezési programot 
ajánlunk. A lakásépítés- és felújítás állami támogatását tartjuk szük
ségesnek. A könnyűipar fejlesztését ajánljuk, ami kevés pénzt igé
nyel, de sok embernek teremthet munkát és megélhetést Elítéljük 
a kitermelő és alapanyag-gyártó ipar teljes felszámolására irányuló 
politikát A Munkáspárt a különösen veszélyeztetett bányászok mel
lett van.

Milyen mezőgazdaságot akarunk?
— A Munkáspárt olyan agrárpolitikát javasol, amivel ma még 

az évtized végéig újjá lehet fejleszteni a magyar mezőgazdaságot 
Meg kell szüntetni a mezőgazdaság- és a szövetkezetellenes poli
tikát Biztonságot akarunk a tulajdonviszonyokban, a termelésben 
és az értékesítésben. Új földtörvényt! A magántulajdon, a szövet
kezeti tulajdon, az önkormányzati és az állami tulajdon legyen min
den szempontból egyenjogú. A fold magántulajdon ne szüljön nagy
birtokot hanem biztosítson saját munkából tisztességes megélhetést 
a földből élő családoknak. Külföldiek semmilyen körülmények között 
se vásárolhassanak földet.

— Új pénzügyi politikát! Speciális agrárbankot javaslunk lét
rehozni, ami évi 3—4%-os kamat mellett biztosít hitelt Garantált 
felvásárlási árakra és egyéb belső támogatási formákra van szükség, 
az állam támogassa az exportra irányuló termelést. A következő 
néhány évre le kell állítani minden olyan külföldi termék behoza
talát ami itthon gazdaságosan megteremthető.

— Hogyan lesz erre pénz? Új szemlélettel, a gazdasági fejlődést 
nem a termelés és a fogyasztás korlátozásával, hanem ösztönzésével 
lehet megalapozni. Új hitelpolitikával. A vállalatok, vállalkozók a 
jelenlegi 25—30% kamat helyett 9—10%-os kamat mellett jussanak 
hitelhez. Az állam felhalmozott adósságának általános rendezésére 
van szükség. Új adópolitikával. A jelenlegi adórendszert nem lehet 
megjavítani. Újra van szükség. Csökkenteni kell a béreket terhelő 
adókat Az alapvető létfenntartási cikkeknél a forgalmi adót meg 
kell szüntetni. Infláció-ellenes politikával: A gazdaság élénkítésé
vel, az állami kiadások és költségvetési hiány erőteljes csökkenté
sével 10% alá lehet vinni az inflációt Új külső adósságkezelési 
politikával: A jelenlegi gazdasági világhelyzetben lehetségesnek 
tartjuk, hogy a Magyar Kormány megállapodjon a kamatterhek je
lentős részének elengedéséről, az adósság egyrészének elengedésé
ről, illetve átütemezéséről. Új kereskedelmi politikával. A magyar 
gazdaság csak akkor biztosíthatja jövőjét a költségvetés bevételei 
csak akkor növekedhetnek, ha visszaszerezzük hagyományos pia
cainkat a szomszédos országokban és másutt Az állami kiadások 
jelentős csökkentésével.

Hogyan állíthatjuk meg a tudomány és a kultúra hanyatlását?
— Nem szabad engedni a tudományos kutatás további vissza

fejlesztését. Előnyben kell részesíteni a jövőt megalapozó tevékeny
séget, össze kell vonni a gyárak és minisztériumok kutató intézeteit

— Szellemi életünk, kultúránk legyen sokszínű, kapjon helyet 
és támogatást minden demokratikus, humánus érték. Őrizzük és 
érvényesítsük a magyar nemzeti kultúra értékeit, védjük a külföldi 
olcsó tömegkultúra eluralkodásától. A kultúra védelméért és anyagi 
támogatásáéit, közkinccsé tételéért az államnak felelősséget kell 
vállalnia. A művelődés alapvető emberi jog. A kultúrát, a művelő
dést ne a piac szabályozza. A sajtóban, a rádióban, a tv—ben ér
vényesüljön a társadalom sokszínűsége. Törvény biztosítsa az in
formáció szabad áramlását, a nézetek pártsemleges ütköztetését

— Az állam az egészségvédelem érdekében támogassa a szabad
idő- és diáksportot Fejleszteni kell a versenysportot és az utánpótlás 
nevelését

Milyen oktatási rendszert akarunk?

— Ingyenes, világi és demokratikus esélyegyenlőséget biztosító 
oktatási rendszerre van szükség. A közoktatás biztosítása állami 
feladat Az oktatás, gyermekeink és egyben az ország jövője nem 
lehet piaci terület Minden gyermeknek alapvető joga, hogy lakhe
lyétől, szülei anyagi helyzetétől függetlenül tanulhasson. Az Alkot
mány alapján biztosítani kell a tanulásban és a tanításban a lelki- 
ismereti szabadságot. A felsőoktatás kiemelt fejlesztése nélkül 
nincs sem műszaki, sem tudományos fejlődés. A tandíjkötelezett
séget csak új, a megélhetést biztosító ösztöndíjrendszerrel együtt lehet 
bevezetni. A szakoktatás a gazdaság fejlődésének fontos kérdése.

Hogyan lehet törvényességet, demokratikus rendet, nyugal
mat biztosítani?

— A Munkáspárt azt akarja, hogy a dolgozó emberek nélkül és 
főleg ellenük egyetlen törvény sem születhessen Magyarországon. 
Az Országgyűlésben a dolgozók, a munkások, a parasztok, a mű
szaki és agrárszakemberek, a tanító pedagógusok, a gyógyító orvo
sok, az alkotó értelmiség képviselői is kapjanak helyet Ellenőriz
hető és visszahívható képviselőkre van szükség. A választók elle
nőrizhessék a képviselők tevékenységét Takarékos parlamentre van 
szükség. A képviselők fizetése csak annyi legyen, amennyit a tár
sadalom többségének igazságérzete elfogadhatónak tart A Mun
káspárt a törvények olyan rendszerét akaija, amelyben az emberek 
eligazodnak. Az állampolgárnak tudnia kell: A törvény őt védi. 
Éreznie kell: A törvények mindenki számára kötelezőek, s a törvény 
előtt mindenki egyenlő. A Munkáspárt a lelkismereti és vallássza
badság mellett van. Ellenzi azonban, hogy az egyház világi hatalmi 
szerepet játsszon. Ellenzi, hogy az egyház a közoktatást, akárcsak 
helyileg is kisajátítsa. A Munkáspárt az Alkotmányhoz, a néphez 
hű fegyveres ereket akar. A katona, a rendőr, a határőr, mint testület 
tagja legyen semleges, de mint állampolgár vegyen részt az ország 
sorsának eldöntésében.

Hogyan lesz béke, független, semleges Magyarország?
— Aktív, tisztességes békepolitikával. A Munkáspárt olyan kül

politikáért fog küzdeni, amely minden országgal jó kapcsolatokat 
tesz lehetővé. Halaszthatatlan feladatnak tartjuk a normális viszony 
helyreállítását szomszédainkkal. Ennek érdekében átfogó szerződést 
javaslunk. Segítsük a külföldön élő magyarság boldogulását Tud
nunk kell: Nem a külpolitika, hanem korszerű, demokratikus, füg
getlen Magyarország léte adja a valódi biztatását minden magyar
nak. Magyarország semlegességével. A Munkáspárt szükségesnek 
tartja, hogy az Alkotmány mondja ki: Magyarország semleges or
szág, nem kíván sem a NATO, sem más katonai szövetség tagja 
lenni. A gazdasági együttműködés fejlesztéséveí. A külpolitika szol
gálja gazdasági érdekeinket. Segítse hagyományos piacaink visz- 
szaszerzését, védje a magyar gazdaságot, a magyar munkaerőt De
mokratikus, a nép által ellenőrzött külpolitikával. A Munkáspárt 
azon lesz, hogy a kormány által kötött szerződéseket hozzák nyil
vánosságra, s az előnytelen, az ország érdekeit hátrányosan érintő 
szerződéseket az Országgyűlés mondja fel. Sorsdöntő kérdésekben 
pedig népszavazás döntsön.

Tisztelt Választó Polgárok!

A Munkáspárt választási programja minden lényeges kérdésre 
választ ad, utat mutat a kialakult, bonyolult nemzetközi és belső 
gazdasági, politikai helyzetünk megoldására. A tisztelt választókra 
vár.hogy kire adják szavazatukat!

A Pest megyei 5-ös számú választó kerületben a Munkáspárt 

jelöltjeként SZALAY LÁSZLÓ

aszódi lakost jelöltük. Kérjük tisztelt Választóinkat támogassák 
jelöltünket a kopogtató-cédulák leadásával és a választás napján 
szavazzanak rá. Szavazatukat, támogatásukat előre is tisztelettel 
megköszönjük. Bízzanak a Munkáspártban, mert a munkáspárti 
képviselő jelenléte szükséges a Parlamentben.

Munkáspárt Városi Szervezete 
Aszód
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HOGYAN ÉPÍTSÜNK VÁROST?

" Fejezetek a Demokrácia Tankönyvéből

Cikksorozatom ezzel a végéhez ért Sze
rettem volna együttgondolkodásra késztetni 
azokat akiket komolyan érdekel a város jö
vője -  csak remélhetem, hogy vannak ilyen 
emberek -!

Szeretném, ha annyit mindenképpen 
megértenének, hogy nincs eleve reményte
len helyzet. Kiút mindig van, de csak azok 
számára, akik az önsajnálat helyett a küz
delmes kiútkeresést választják.

NYÍLT VÁROS
A városépítés első feladata, hogy Aszó- 

dot nyílt várossá kell tenni. Ez azt jelenti, 
hogy a vezetést valóban demokratikussá 
kell tenni. Tetszik, nem tetszik, meg kell 
érteni az önkormányzatnak, hogy a lakos
ság tevékeny támogatása nélkül, terveik a 
levegőben lógnak.

A lakosság csak akkor érzi a magáénak 
a várost, ha felnőttnek tekintik őket, és köz
vetlenül, személyesen bevonják a tervezés
től a megvalósításig, minden egyes fázisba

Elismerem, hogy ez nem kis munka De 
ha az egyes ember, mint Polgár részt vesz 
a saját ötletének a megvalósításában, fele
lősségteljesebben fog viszonyulni a város 
dolgaihoz.

Volna még egy pozitív hatása is a nyílt
ságnak, ott ahol minden az emberek szeme 
előtt történik, és nincsenek titkos alkuk, a 
pletyka is elveszti létalapját

Tehát az első lépés, Aszód legyen nyűt 
város!

A JÖVŐ MEGTERVEZHETŐ
Először is eszem ágában sincs felélesz

teni az úgynevezett szocialista tervgazdasá
got.

De minden egyes térségnek rövid-, kö
zép- és hosszútávú elképzelésekre van 
szüksége.

Az első feladat a jelen állapot rögzítése 
— vagyis, hol tartunk ma? Ezután kell kö
vetkezni a hová akarunk eljutni kérdésnek. 
Végül az elért célhoz vezető utat kell csak 
szakaszolni — ez a rövid-, közép- és 
hosszútávú tervek lényege.

Aszód nagyjából egyenlő távolságra fek
szik Gödöllő és Hatvan között. Utak és vas
utak kötik össze a fővárossal és az ország 
északi és keleti részével.

A főváros közelsége mellett fontos a ma 
is ellátatlan Nógrád közvetlen közelsége.

Aszód központja lehetne a Galga völgyé
nek is, ha ellátná ezt a funkcióját. Ha ma 
már kereskedelmi központ nem is lehet 
Aszód, de kulturális központ még igen.

De ha ilyen nemtörődöm módra folytat
juk, ezt a lehetőséget is el fogjuk veszíteni.

Ne felejtsük el, hogy a Galga völgyében 
gazdag települések vannak, és ha mi to
vábbra is tétovázunk, ők átveszik azokat a 
funkciókat, amit eredetileg Aszód is betölt- 
hetett volna.

A rövidtávú tervek közül a legfontosabb 
a közelgő világkiállítás és az abban való 
részvételünk.

A galgahévízi polgármester 1993 őszén 
és 1994. januárban összehívta a Galgavölgy 
valamennyi polgármesterét és közös pályá
zatot nyújtanak be az EXPO irodához a tér
ség rendezvényeit ajánlva a rendezvényso
rozatra.

Sajnálatos, de hiába várták Aszód pol
gármesterét

Ez annál is inkább furcsa, mert ezt az 
egész összefogást valójában Aszódnak kel
lett volna kezdeményezni.

Miért maradtunk le erről is? Galgahévíz- 
nek fontos. Aszódnak nem? Vagy a Polgár- 
mesterünk meg akar kímélni bennünket a 
külföldiek inváziójától és pénzétől?

Talán a lakosságunk mégsem fél attól, 
hogy egy kevéske plusz jövedelemhez jut! 
Mindenesetre talán meg kellett volna kér
dezni az aszódi embereket is! Galgahévíz, 
vagy Bag lesz a vidék központja?

Attól tartok, ha továbbra is így mennek 
a dolgok, a városi cím úgy fog kinézni raj
tunk, mint TRABANT-on a MERCEDES 
embléma, gúny és nevetség tárgya lesz a 
környéken.

Arról van szó, hogy Becskétől Túráig, 
sőt Valkóig a polgármesterek felismerték, 
hogy az EXPO munkát, plusz jövedelmet 
adhat a térség lakosságának — Önnek is 
—! Ha ebből kimaradunk, vagy ami még 
rosszabb, külön utakat keresünk, ezzel ár
tunk a többieknek, saját magunkat meg 
tönkretesszük. De a végszámlát majd Ön és 
én fogom megfizetni. Mert általában a mel
léfogások kerülnek a legtöbbe. Például mi 
történik, ha a térség települései megorrol- 
nak ránk — van rá okuk bőven, gondoljunk 
a gáz és egyéb ügyekre — és bojkottálják 
Aszódot?

IPAR ÉS KERESKEDELEM
Nézzük csak még egyszer melyek azok 

a körülmények, amelyek a város fejlődését 
alapvetően meghatározzák!

1. A főváros közelsége (külső agglome
rációs gyűrű)

2. Kis város, két nagyobb város között.
3. Utak, vasutak vezetnek át Aszódon, 

nagyobb ellátatlan térségeket, éppen itt kap
csolják be az ország vérkeringésébe.

4. A lakosság túlnyomó többsége az ala
csonyabb jövedelmi kategóriába tartozik.

Ipari nagyüzem telepítésére nem számít
hatunk. De ha a világkiállításra sikerül a 
város életét egy kissé felpörgetni, a lakos
ság jövedelmi viszonyai változhatnak.

Vállalkozóknak és azoknak akik képvi
selőtestületi tagok szeretnének lenni, aján
lom az 1988-ban a Tudományos Akadémia 
vizsgálatát rögzítő "Falun túl, városon in
nen" című Aszódról írott könyvét. A keres

kedelmet egyrészt az átmenő forgalom it
teni lecsapolására kell alkalmassá tanni.

Nagy áruházak helyett úgynevezett ud
varházakra volna igény. Egy udvarházban, 
vagy kereskedő házban több kis üzletben a 
vevő minden igényét kielégíthetné. Előnye, 
ha az egyik résztvevő tönkremegy, nem kell 
az egész áruházat bezárni.

Az önkormányzat gazdasági tanács
adójának a felelőtlen javaslatára az úgyne
vezett szociális foglalkoztatót megszüntet
ték. A probléma azonban maradt, a rokkant
ak és a kisnyugdíjasok munka nélkül ma
radtak. Ezek az emberek most segélyre 
kényszerültek, ez eleve megalázó helyzet. 
A következő önkormányzatnak ezt a kér
dést meg kell oldania. Ezúttal azonban a 
megoldás egy kissé többe fog kerülni. Szo
ciális foglalkoztatókat volt alkalmam 
Svájcban, Németországban és Franciaor
szágban személyesen is tanulmányozni, szí
vesen segítek az újjászervezésben!

ASZOD LEHET ISKOLAVÁROS!
Aszódnak a fejlődés speciális útját kell 

választania. A két nagyobb várossal kár len
ne konkurálni, mert gazdaságilag ők az erő
sebbek. Próbáljunk meg más kitörési pon
tokat keresni.

Van két általános iskolánk, egy gimná
ziumunk, egy szakközépiskolánk és egy fi
únevelő intézetünk.

Ha az evangélikus egyház a gimnáziu
mot visszakapja és a város kártalanításkép
pen hatszázhúsz millió forintot kap, felve
tődik a kérdés kell-e nekünk két gimnázi
um?

Mi lenne, ha az állami gimnázium helyett 
más középfokú oktatási intézményt alapta
na a város? Esetleg technikumot, amely 
szakmát is adna. Van-e igény a térségben 
két gimnáziumra? A közeli települések ön- 
kormányzataival egyeztette-e valaki az ő el
képzeléseiket?

Ha valaki a két aszódi általános iskolát 
összahasonlítja, mondjuk az ikladi iskolá
val, nem hisz a szemének. Mind a két is
kolát az aszódi tanács építtette. De amíg az 
ikladi iskola a 21. század iskolája, műanyag 
kézilabdapályával és tornateremmel, az 
aszódi iskolák épp hogy megfelelnek a mai 
követelményeknek. A Rákóczi úti iskolá
nak még tornaterme sincs.

Az ember csak áll és sehogyan sem érti 
a dolgot A polgármester úr Aszódon isko
lát akart bezárni, de annak idején Ikladon 
— tanácselnökként indokoltnak látta a tér
ség legkorszerűbb iskoláját felépíteni. Va
jon tényleg azt gondolják, hogy az aszó
diaknak így is jól van?

Bár sokan nem akarnak tudomást venni 
róla, Aszódon egy fiúnevelő intézet is mű
ködik. Szarka Attila igazgató úr felismerte, 
hogy az intézetnek nyitni kell a város felé. 
A város vezetői sajnos még nem ismerték
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fel, hogy nekik is nyitni kell, pedig az in
tézetben megvan a készség, hogy tevéke
nyen részt vegyen a város életében.

A KULTÚRA KÉZENFOG
A Galga völgye az ország egyik leggaz

dagabb vidéke néphagyományban és tehet
séges emberekben.

Elég, ha csak az alábbi neveket sorolom 
fel:

Dudás Juló, Sára Ferenc, Maczkó Mária, 
kartali asszonykórus, bagi népi együttes stb.

Ezeket az Istenáldotta tehetségeket min
den eszközzel támogatni kell. Mert ők vi
szik el hírünket a nagyvilágba és azok akik 
ide látogatnak, ezt az ő kedvükért is teszik.

Hiszem, hogy ebből a térségből még szá
mosán jutnak el a világhírig, nem csak a 
népművészet terén.

Az aszódi Petőfi Sándor Múzeumnak 
elévülhetetlen érdemei vannak a térség kul
turális hagyományainak a megőrzésében. A 
múzeumban nyomon követhető a térség tör
ténete az őskortól napjainkig, folyamato
san.

A gondot ott látom, hogy a művelődési 
házak még nem találták meg a helyüket a 
megváltozott világban.

Az aszódi Petőfi Gimnáziumnak sajnos 
nincs meg az a kulturális kisugárzása, 
amelyre mint a térség egyetlen középisko
lájának nagy szüksége volna Hiányoznak 
az egykor oly hagyományos önképző kö
rök, irodalmi kis színpadok és a diákélet 
egyéb kulturális és tudományos megnyilvá
nulásai, amelyek méltán felkelthetnék a tér
ség érdeklődését

Mert velünk, nekünk, értünk kell a dol
goknak történni!

IGAZSÁGTÉTEL, VAGY MEGBÉ
KÉLÉS A MÚLTTAL?

A tatáijátás óta a legszömyűbb dolgok 
estek meg velünk magyarokkal. Mégis itt 
vagyunk, fennmaradtunk. Óriási a vérvesz
teségünk és sok kiváló koponya volt kény
telen elhagyni az országot Ez a század az 
elmebeteg diktátorok és az őket feltétlen 
kiszolgáló hóhérsegédek százada.

Mit is kezdhetünk ennyi borzalommal? 
Sokan igazságtételt kiáltanak. De hol kezd
jük és kivel?

Azokkal, kik belehajszoltak bennünket 
az első és a második világháborúba? Talán 
kezdjük a 19-es kommünnel? Horthy külö
nítményeseivel? A nyilasterror legényeivel 
kezdjük talán?

Nem lehet olyan országban élni, ahol 
minden negyven évben hol az ország egyik 
fele, hol meg a másik fele vonja egymást 
felelősségre. Ez egész egyszerűen elmebaj.

Azt csak mellesleg jegyzem meg, hogy 
mindig mindenki minden rendszert többé 
kevésbé kiszolgált. Akkor milyen alapon 
játszunk bíróságot? Kis ország vagyunk, jól 
ismeijük egymást Vajon nem azok kiabál
nak megint a leghangosabban, akik maguk 
is sárosak?

Akkor nem tehetünk semmit? De igen. 
Megírjuk a város történetét és a nevükön 
nevezzük gyilkosokat, és mindezt az utó
dainkra hagyjuk. Jobban félnek ettől ezek 
a "tisztelt" Urak és Elvtársak, mintha lehe

tőséget adnánk nekik egy bírósági cirkusz
ra, ahol a hőst és a mártírt játszhatnék el. 

JOHAN SANDREA 
Hogy magam is hozzájáruljak az emlé

kezet megőrzéshez, elmondok egy törté
netet, amit Önök is jól ismernek, mert itt 
esett meg a dolog.

Johan Sandrea a szovjet csapatokkal jött 
be 45-ben. 56-ban azonban már a forrada
lmárok oldalára állt Ezért több mint egy 
évig élvezte az elvtársak vendégszeretetét

1978-ban a november 7-i "körmenetben" 
menetelő községi vezetőket lefasisztázta. 
Eljárás indult ellene. De a feljelentők hamar 
rájöttek, hogy ezzel legfeljebb egy-két évre 
csukathatják be Johant Ezért ördögi tervet 
eszeltek ki.

Közveszélyes elmebeteggé nyilváníttat
ták a szerencsétlent, és bár maga a közve
szélyesség ténye nem nyert bizonyítást 
gyakorlatilag korlátlan ideig tarthatták zárt 
elmegyógyintézetben Sandrea Jánost

A példát a dicső Szovjetunióból vették, 
ahol az ellenzék részesült hasonló elbánás
ban.

Van a büntetőjognak egy alapelve, esze
rint a büntetésnek arányban kell állnia az 
elkövetett cselekménnyel. A "kedves elv
társak" kevesellték a kiszabható büntetést 
ezért eszelték ki ezt a szörnyűséget De bo
csánatot eddig senkitől sem kértek. Lehet
séges, hogy puszta feledékenység miatt?

Eszem ágában sincs Sandrea Jánosból 
nemzeti hőst kreálni. Bűnös, esendő ember 
volt, akárcsak mi valamennyien.

Béke poraira.
Dr. Rácz Zoltán

EZ AZ ÖN 
iJP
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Aszódi Tükör 
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MAGYARNAK LENNI
-  3. rész  -

Képzeletünket felülmúlta ez a táj. Va
lóban olyan gyönyörű és mesés volt a 
látvány, mint ahogy azt nekünk elmond
ták. Mikor elindultunk, hogy megnéz
zünk minden gyönyörűséget, a csoport 
többfelé szakadt Hisz mindenki másfelé 
kezdte el keresni a maga szépségét

Mindjárt észrevettük, hogy az út mel
lett van egy ré t ami mögött egy folyó 
húzódik meg. Elhatároztuk, hogy leme
gyünk oda, és megnézzük. A folyó vize 
nem nagyon hasonlított a mieinkhez, hisz 
annyira tiszta v o lt hogy látni lehetett 
benne mindent Folytattuk hát sétánkat 
mikor arra lettünk figyelmesek, hogy 
nem cipóben, hanem már meztélláb sé
tálunk. Ez az időjárásnak is köszönhető 
vo lt ami kedvezett nekünk, hisz csodá
latos napsütés volt. Döbbenten láttuk, 
hogy szinte minden ház ablakában ki- 
sebb-nagyobb elárusító hely van. Min
den család foglalkozik valamiyen művé
szeti ággal. Lehetett itt kapni a szalma
kalaptól kezdve, a kerámia padlóvázáig 
mindent Legrosszabb élményünk talán 
az vo lt mikor pár kis cigánygyerek pénzt 
jött kémi tőlünk. Nem is hittem volna, 
hogy itt is létezik ilyen. És ez valahogy 
nem illett bele a látványba, a tájba. Ha 
nehezen is, de valahogy megszabadul
tunk tőlük, és most már egy kisebb ke
serű élménnyel folytattuk tovább utun
kat. Itt igazolódott be az a mondás, hogy 
"minden jóban van valami rossz".

Következő célunk egy székely kapu 
lefényképezése volt, amelyre Asztalos 
Tamást kértük fel. Ez a kép egyébként 
az újság októberi számának első oldalán 
látható. Ha az ember megnéz közelebbről 
egy székely kaput, akkor láthatja, hogy 
milyen igényes fafaragási munka kell ah
hoz, hogy egy ilyen elkészüljön. De nem 
hiányozhat az ehhez kapcsolódó munka- 
szeretet sem.

Utunkat folytatván, megint rátaláltunk 
egy kis patakra, ami az előbbiekben em
lített folyó egy ága lehetett. A jó időnek 
köszönhetően, helyi kisgyerekek pan
csoltak a vízben. Ami, hogy úgy mond
jam, igen megihletett minket Poénból 
megemlítettem Asztalos Tamásnak, hogy 
mi lenne, ha mi is bemennénk ebbe a 
vízbe lubickolni. Mivel viccnek szántam, 
legnagyobb meglepetésemre arra lettem 
figyelmes, hogy Tamás már alsógatyá
ban készül bemenni. Mivel nem vagyok 
semmi jónak elrontója, így hát én is ne- 
kikezdtem vetkőzni, és pár pillanat múl

va már ketten voltunk bent gatyában a 
vízben. Legnagyobb örömünkre Magyar 
Zoltán, a rendezőnk is kapcsolódott eh
hez a kis csoporthoz. A vízben állva be
szélgettünk azokkal a csepp gyerekekkel. 
A társaság többi része kicsit elszömyül- 
ködve állt fölöttünk látván, hogy mi ilyen 
időben is szinte strandolunk. Nagyon jól 
éreztük magunkat, annak ellenére is, 
hogy jéghideg volt a víz. Pár pillanat 
múlva Kovács Károly, a darab egyik fő
szereplője is csatlakozott hozzánk. így 
már négyen lubickoltunk a bokáig érő 
vízben. Ez a lubickolás nekünk akkora 
élmény volt, mint másnak egy egész na
pos strandon való elidőzés. Mikor kijöt
tünk, a jó időnek köszönhetően, pár pil
lanat múlva már meg is száradtunk. 
Majdnem elfelejtettem említeni, hogy sé
táink közben is elhangzott az ötök köré
től egy-két rímes versecske.

Utam egy kerámiaboltba vezetett aján
dékbeszerzés céljából. A bolt tulajdono
sa, Józsa János keramikusművész, a nép
művészet mestere volt. Ez a név szá
momra mindent magában takart. Mikor 
beléptem a boltba, nem csalódtam. Fan
tasztikus látvány volt az a sok gyönyörű 
kerámia. Megmondon őszintén, kerek 
négyszáz forintért olyan kávéskészletet 
vásároltam, amit a magyar üzletekben 
vagy nem lehet megkapni, vagy pedig 
csak méregdrágán. Sok társam is ezt a 
boltot választotta, hisz mindenki látta, 
hogy milyen gyönyörű remekművek vá
sárolhatók itt. Ezekben az üzletekben 
egyébként hihetetlenül megbíznak az

emberekben, hisz néha öt-tíz percre is 
magára hagyják a vásárlót És miután 
visszajöttek, csak akkor kérdezik meg, 
hogy sikerült-e választaniuk. Nálunk 
ilyet nem mernek megcsinálni a boltban 
az eladók, mert tudják, hogy ha csak két 
percre is magára hagynák a vásárlókat 
akkor mire visszajönnének, már üres len
ne az üzlet Az ottani eladótól tudtam 
meg, hogy a művész tizenhat-tizenhét 
órát dolgozik naponta, és egyfolytában 
állítja elő ezeket a kerámiacsodákat. Eb
ben az üzletben egyébként szalmából és 
kenderből készített ajándéktárgyakat is 
lehetett vásárolni. Egyébként tíz négyzet- 
méter alapterületű lehet, mégis akkora 
kínálattal, akkora választékkal szolgált, 
hogy az nem mindennapi. S mint meg
tudtuk és láttuk is, óriási keresletet mu
tatnak a művész termékei iránt. így már 
megértettem, hogy miért dolgozik any- 
nyit. Szinte mindannyian vásároltunk itt 
valami emléket. Még azok is bejöttek kö
zülünk megcsodálni ezeket a remekmű
veket, akik nem akartak venni.

Legnagyobb bánatunkra észre sem 
vettük, milyen gyorsan telik az idő. Már 
a kora délutáni órákban jártunk, s tudtuk, 
hogy nem sokat maradhatunk Korondon, 
hiszen vissza kell mennünk Szeredára, 
mert ott vár még minket egy búcsúelőa
dás. Ebben a faluban minden megtett lé
pés óriási élmény volt. Minden másod
percünket izgalom töltötte ki, amire a 
mai napig is a legnagyobb boldogsággal 
gondolok vissza. Biztos vagyok abban, 
hogy amíg élek, nem fogom elfelejteni 
azt az utazást, ezt a falut.

Sétáltunk tovább, és beszélgettünk ar
ról, hogy milyen lehet az itteni emberek
nek, milyen nehéz a sorsuk, és mégis 
megpróbálják elfelejteni a múltat, ha 
kell, akkor a munkájuk által. Egy kis te
ret vettünk észre, ahol újabb elárusítóhe
lyek voltak. Megnéztük, hátha tudunk 
még venni olyan ajándékot, amivel az 
otthoniaknak tudunk kedveskedni. A 
csoport összes tagja itt vo lt Legnagyobb 
örömünkre, mikor odaértünk, észrevet
tük, hogy a saját buszunk is ott van már. 
Nagyot nevettünk, mikor megláttuk so
főrünket, Gyurit, hogy nyakig olajos. Ezt 
Gyuri is egy nagy nevetéssel fogadta. És 
így, nyakig olajosán indult el, hogy ő is 
vásároljon valami ajándékot a családjá
nak.

Vészesen telt az idő. Elérkezett hát, 
mikor vissza kellett indulni Szeredára, és
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Már ébren volt a család. Reggelit ké
szítettek éppen, és mosolyogva köszön
töttek engem. Zuhanyozás után reggeliz
tünk, és ott egyfolytában kérdezték, hogy 
éreztem magam, amire nagyon nehezen 
találtam szavakat. Ez után jött a legkel
lemetlenebb rész, a búcsúzkodás. Na
gyon nehéz volt elköszönnöm ezektől az 
emberektől, hisz nagyon sokat köszön
hetek nekik, amit soha nem tudok majd 
igazán szavakban kifejezni. Házigazdám, 
Ignác kikísért a buszhoz, ami a művelő
dési ház előtt várt minket. Mindenki fá

radt, és nagyon szomorú 
volt, mert itt kell hagy
nunk ezt a gyönyörű tájat, 
és ezeket a leírhatatlanul 
kedves embereket. Meg
nyugtatott minket az a 
gondolat, hogy jövőre egy 
új darabbal talán ismét ki 
tudunk jönni játszani 
ezekhez a kedves embe
rekhez!

meg kellett válnunk ettől a tájtól. Nagyon 
örültünk, hogy ide is el tudtunk jutni, 
hiszen ez csak tetőzte boldogságunkat.

A buszon nagyon sokat beszélgettünk, 
elmeséltük egymásnak az élményeinket. 
Mikor hátramentem az "ötök köré"-hez, 
ismét jó t merítettem a humor kulacsából! 
Buszunk megjavításának köszönhetően 
zűrmentesen értünk vissza Nyárádszere- 
dára. A busz mindenkit hazáig szállított, 
mert nagy csomag volt mindannyiunk
nál. Nekem legkedvesebb emléktárgyam 
egy gyékénypapucs volt. Ugyanilyen pa
pucsot vett egyébként Ma
gyar Zoli, a rendezőnk is. 
így legalább lesz valami 
kézzelfogható emlékünk is 
a kirándulásról. Tudtuk, 
hogy megint nem sok időnk 
marad a pihenésre. Ruháim 
és ajándéktárgyaim elpako- 
lása után elindultam az elő
adás helyszínére.

Lassan mindenki megér
kezett a művelődési házba, 
hogy előadjuk második, bú
csúelőadásunkat. Mindenki 
nagyon fáradt volt, de biz
tos abban, hogy ugyanolyan 
erőbedobással fogunk ját
szani, mint előző este. Ez 
fontos is volt, hisz ma este 
az idősebb, hozzáértőbb közönségnek fo
gunk játszani. És ezektől az emberektől 
már kritikát is kaphatunk. Háromnegyed 
hétkor már hallani lehetett a közönség 
hangját a nézőtérről. Addigra már mi is 
elkészültünk az öltözködéssel, sminke
léssel. Nem izgultunk annyira mint előző 
este, sokkal nyugodtabbak voltunk.

Hét óra után pár perccel el is kezdtük. 
A darab elején, mindjárt az első színpad
ra lépésünket követően, óriási tapssal kö
szöntöttek, ami nagyon meglepett min
ket, mert még ilyenben nem nagyon volt 
részünk. De nagyon örültünk neki, és so
kat segített. Az előadás nagyon jól sike
rült, ez onnan is kiderült, hogy sokat be
letapsoltak a darabba. Örültünk, mikor 
vége lett, mert tudtuk, megint jól játszot
tunk, és a közönség rengeteg tapsa is ezt 
igazolta. Az előadás végén Incze Barna

polgármester megköszönte a csoportnak 
a vendégszereplést, és átadott nekünk 
egy gyönyörű virágkoszorút és egy ha
talmas köröndi padlóvázát

Boldogan, ámde szomorúan is men
tünk be az öltözőbe, tudván az t hogy 
egy darabig nem tudunk majd itt játszani, 
de boldogok voltunk azért mert ismét 
örömet szereztünk több mint nyolcszáz 
embernek. Mikor az öltözködéssel és az 
összepakolással elkészültünk, ismét egy 
banketten vettünk részt.

Ez a bankett sokkal jobb volt mint az

előző, hisz már jobban ismertük egymást, 
felszabadultabban beszélgettünk, és ami 
nagyon jó volt, rengeteget énekeltünk. A 
buli itt már a tetőfokára hágott

Az este számunkra itt még nem ért vé
get mert megtudtuk, hogy ismét van 
diszkó, de ami minket jobban érdekelt 
megtudtuk, a faluban most van a szüreti 
bál. Először elmentünk a diszkóba. Innen 
tovább a bálba, ki kocsival, ki pedig gya
log. Rengeteg ember volt, és látszott, 
hogy nagyon jó a hangulat. Mi is mulat
tunk, gondolom, ezt az ottaniak is észre
vették. Voltak, akik korábban hazamen
tek, de én házigazdámmal még tovább 
buliztam, és kb. negyed kilenc felé értem 
vissza. Ez azért volt egy kicsit kellemet
len, mert 9 órakor volt a hazaindulás ide
je.

Hosszú volt a búcsúz
kodás. Mindenki elkö
szönt a házigazdájától, és 
azoktól, akik kikísértek 
minket.

Elég későn értünk haza. A művelődési 
ház előtt álltunk meg, ahol kipakoltuk a 
díszletet és saját csomagjainkat. Elkö
szöntünk egymástól, és mindenki haza
ment, szerintem egy életre szóló él
ménnyel!

Ezúton köszönöm meg mindazon em
bereknek a segítségét, akik által létrejött 
ez az utazás! Kívánom minden magyar 
embernek, aki még nem volt Erdélyben, 
hogy menjen ki oda, és akkor megtud
jam, milyen az ottani emberek társasága!

Tóth Attila

Ezek után elindultunk 
haza, és egy jó darabig 
nem is beszélgettünk egy

mással, mert mindenki színültig tele volt 
élményekkel.

A határon csodák csodájára megint 
nem kellett sokat várnunk, így hamar át
jutottunk. Szolnokon történt velem egy 
kisebb baleset, ami a szomorú kedvemet 
még szomorúbbá tette.

ELŐZETES!
Következő számunkban mellékletként közöljük helytörténeti jelenti5sége révén is fontos. Az

Barabás Tamás: Az aszódi színjátszás története Aszódi Tükör örömmel közli és karolja föl az ilyen
1983-tól napjainkig című munkájának 1. részét. és ehhez hasonló törekvéseket.

A riportokkal, fényképekkel színessé tett írás 
igazi "csemege". A feldolgozás érdekességén túl

Szerkesztőség



A POSTA KÖZLEMÉNYEI
BELFÖLDI TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉSEK DÍJAI
Érvényes: 1994. január 1-től
Nappali:
munkanapokon 7—9 és 15—18 óra között
perc I. díjzóna II. díjzóna III. díjzóna
i 6 Ft 6,67 Ft 20 Ft
2 12 Ft 33,34 Ft 40 Ft
10 60 Ft 166,70 Ft 200 Ft
Csúcsidőszak:
munkanapokon 9—15 óra között
perc I.díjzóna II. díjzóna III. díjzóna
i 8,11 Ft 18,75 Ft 25 Ft
2 16,22 Ft 37,50 Ft 50 Ft
10 81,10 Ft 187,50 Ft 250 Ft
Kedvezményes:
munkanapokon 18—22 és 5—7 óra között, szombaton és
vasárnap, munkaszüneti napokon 5—22 óra között
perc I.díjzóna Il.díizónal II. díjzóna
i 3 Ft 8,11 Ft 10 Ft
2 6 Ft 16,22Ft 20 Ft

10 30 Ft 81,10 Ft 100 Ft
Éjszakai:
minden nap 22 órától másnap 5 óráig
perc 1. díjzóna II. díjzóna III. díjzóna
i 1,50 Ft 3,75 Ft 5 Ft
2 3 Ft 7,50 Ft 10 Ft

10 15 Ft 37,50 Ft 50 Ft
Az összegek a 10%—os ÁFA—t nem tartalmazzák.

I. díjzóna: 28-as körzet
11. díjzóna: 27, 29, 32, 37, 57—es körzet és Budapest
III. díjzóna : a többi körzet

BELFÖLDI TÁVIRATOK DÍJAI
A díjak a 10%-os forgalmi adót is tartalmazzák. 
Érvényes: 1994. február 1-től

Nagyon köszönöm a sok jó és igazán szépen és tetszetősen leírt 
és beküldött megoldást.

Szívem szerint mindenkinek küldenék ajándékot, de hát a lehe
tőségeink korlátozottak.

így a sorsolás alapján az alábbi három gyereknek kedvezett a 
szerencse:

I. Détári Brigitta Aszód, Hajnóczi u. 7.
II. Rácz Anita Aszód, Berek u. 4.

III. Nagy Éva Aszód, Falujárók u. 5/23.

A nyertesek nyereményüket a Vécsey K. Helyőrségi és Városi 
Művelődési Házban vehetik át.

FEBRUÁRI REJTVÉNY
1. feladat— Kakukktojás
a. Melyik fogalom nem illik a többi közé?
kör, négyzet, rombusz, kocka, téglalap
b. Melyik állat nem illik a többi közé?
Több megoldás lehetséges!

Szócsoport Közönséges Sürgős____ Levéltávirat
(szöveg, aláírás) távirat távirat
5 szóig 115 230 —

10 szóig 145 290 —

15 szóig 175 350 —

20 szóig 
további 5

205 410 115

szavanként 30 60 18
Szombat, vasárnap és munkaszüneti napon történő kézbesítés külön
szolgáltatás (MSZ) díja 300 Ft.
Vasárnap és munkaszüneti napon (V—12-ig) táviratot kézbesítő posta- 
hivatalok: Budapest, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsa
ba, Bicske, Budaörs, Cegléd, Dabas, Debrecen, Dorog, Dunakeszi, 
Dunaújváros, Eger, Esztergom, Érd, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Ka
posvár, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Miskolc, Monor, Mór, 
Nagykáta, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány, Paks, 
Pécs, Ráckeve, Salgótarján, Sárbogárd, Siófok, Sopron, Százhalom
batta, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szentes, Székesfehérvár, Szi- 
getszentmiklós, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Vác, Veszp
rém, Zalaegerszeg.
MSZ különszolgáltatási díjat kell felszámítani a hét utolsó munka
napján (a munkaszüneti napot megelőző munkanapon), távolsági táv
irat esetén 14 óra után.
BELFÖLDI DÍSZTÁVIRATOK DÍJAI 
LX 11 20 Ft
DT 26,29, 31, 33 és DGY 9 30 Ft 
LX 15, 16, 19, 20, 21 és LGT 90 50 Ft 
RK 1,2,4 és RGT 9 80 Ft 
RSZ 11, 12, 13, 14 110 Ft

A POSTA NYITVA TAR TÁSA

A hónap 1. és 2. hétfőjén 8—17 óráig
Pénztár: 8—16.30 óráig
A tóhhi napokon 8— 16 óráig
Pénztár: 8— 15.30 óráig

Szombat és vasárnap a Posta zárva tart!

kígyó, elefánt, tehén, teve, krokodil
c. Melyik ország nem illik a sorba?
Argentína, Líbia, Egyiptom, Zambia, Nigéria
2. feladat— Csalafinta feladat
Egy asszonynak volt négy fia. Mindegyik fiúnak volt egy húga. 

Az asszony már jóval a halála előtt megírta a végrendeletét. Ebben 
meghagyta, hogy 30.000 tallérját úgy osszák el a gyermekei, hogy 
mindegyik azonos összeget kapjon. Hány tallért kapott egy—egy 
gyermek?

3. feladat — Közeledik március 15., az 1848—as forradalom 
évfordulója

Nevezz meg legalább három olyan eseményt, amely ezzel a nappal 
kapcsolatos!

A válaszokat legkésőbb március 15—ig juttassátok el a Vé
csey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házba!

Csak a határidőre beérkezett megfejtéseket tudjuk a sorsolásnál 
figyelembe venni.

Jó szórakozást kívánok!
Pardi Lászlóné

Gyerm ekrejtvény
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