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Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt 
1994. április 9-én 11.00 órára 

a Szabadság térre
az 1849-es Tavaszi Hadjárat tiszteletére 

rendezett ÜNNEPSÉGRE.
Program:

-  A TÖRTÉNELMI LOVAS 
EGYESÜLET huszárjainak fogadása.

-  Köszöntőt mond:
Bagyin József polgármester.

-  Miskolczy Sándor huszárkapitány
sírjának megkoszorúzása.

-  Emlékezik: Detre János esperes.

P á rto k , f ig y e le m !
Aszód Város Önkormányzata kéri a pártokat, a 

választásokon részt vevő képviselőjelölteket, vala
mint a kampány irányítóit, lebonyolítóit, hogy csak 
az Önkormányzat által kijelölt helyeken — szabad 
hirdetőfelületeken és a külön e célra elhelyezett 
nagy reklámtáblákon hirdessék magukat, melyeket 
a város négy forgalmas helyén helyezett el a Gamesz 
(lakótelep, főtér, Kondoros tér, volt Míív. Ház).

Falra, fára, mások által megvásárolt hirdetöfe- 
lületre, kirakatra (kívül), útjelző táblákra ragasztani 
vagy egyéb módon elhelyezni hirdetést TILOS!

A rendeletet figyelembe nem vevők ellen az Ön- 
kormányzat SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST indít!

A választások kulturált lebonyolítása érdekében 
köszönettel

Aszód Város Polgármesteri Hivatala.



2 ASZÓDI

(--------------1-------------*\Március -  Böjtmás hava
Jeles napok

8. Nőnap
12. Gergely napja. A Gergely-járás ideje.

Nagy Szent Gergely, akinek a gregorián
éneklést köszönthetjük, az iskolák 
védszentje. Neve ünnepén a régi diákok 
minden házba bekopogtattak adományt 
gyűjteni az iskolának és a tanítónak, 
valamint kisdiákokat verbuváltak.

21. Benedek, egyben a tavaszi 
napéjegyenlőség napja.

25. Jézus fogantatásának napja.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

V_______________________________/

Márciusban történt -  Aszódon

1682. m árcius 12-én Fülek várában megkezdődött Szántó Gergely 
füleki strázsamester pere, akit Aszód község lakóinak sanyarga
tásával és az aszódi Krizsán György meggyilkolásával vádoltak. 
1810. m árcius 1-én 50 éves korában hunyt el Aszódon a Do- 
monyban született Kádassy József, aki 15 évig a latin iskola 
tanára, majd ezt követően 4 évig a város jegyzője volt. Az 
iskolában latin és német nyelvet tanított, ám a jegyzőséghez a 
magyar és a szlovák nyelv ismerete is nélkülözhetetlen v o lt 
1885. m árcius 8. Az aszódi csendőrőrs létszámát hat főre emelték. 
1902. m árcius 15-én az ünnepséget a Polgári Kör szervezte. 
Lefolyása: gyülekezés a székházban, ünnepség a Piac (Fő) téren, 
ezt követően kivonulás a temetőbe, ahol a Miskolczi sírnál fe
jezték be a megemlékezést.
1912. március 31-én az Aszódi Hírlap vezércikke így kezdődik: 
Piszkosak az utak...
1914. március 29-én az Aszódi Ipartestület új elnöke Hozlinger 
Gyula fodrász mester lett.
1919. m árcius 18. "Az Aszódi Munkástanács, melyben a szo
ciáldemokraták csatlakoztak a kommunistákhoz, elhatározta az 
5100 holdas báró Schossberger- és Hatvany-féle 9500 holdas 
földbirtokok szocializálását, megváltás nélkül..."
1937. m árcius 30. A községi képviselőtestület az elektromos 
áram alaptalan emelése miatt az alábbiak szerint berzenkedett: 
"Községünk ugyanis több évszázados iparos és kereskedő tele
pülés, ahol több száz kisiparos és kereskedő él. A folyton romló 
gazdasági viszonyok miatt több és több kisiparos és kereskedő 
lakása terjedelmét korlátozták és a műhelyek lakószobákba ke
rültek, az üzlethelyiségek alapterületét 25 m2 vagy kisebb terü
letre szorították össze: antiszociális tehát éppen ma a legszegé
nyebb község alapvető rétegét az esetleges elérhető 20 filléres 
kedvezményes áram elérhetőségétől elzárni."
1944. m árcius 20. A  képviselőtestületi ülés napirendjei:
-  Szlanka Gyula lett az új tűzoltó- és egyben légoltalmi pa
rancsnok
-  Műszaki tiszti állás szervezéséről alkottak szabályrendeletet
-  Emelték a vágó-, és hússzemledíjakat
-  Aszód is csatlakozott az "Adjunk apát a hadiárváknak" moz
galomhoz
-  Emelték a községi tisztviselők és tanítók fizetését
-  Megalakult a községi elöljáróság-választás választmánya 
Egy szót sem olvashatunk a német megszállásról!
1949. m árcius 28. Új főjegyzőt kapott Aszód, Kecskeméti Já
nos személyében, aki bemutatkozó beszédében ilyeneket mon
dott: "...a falun kiélesedett az osztályharc, mely a kulákkérdés
kapcsán élesedett k i........ a kulák a falu nagytőkése..., ...növelni
kell a béke táborát!"

Petőfi Középiskolák 
Országos Találkozója

A z  évente megrendezett találkozónak idén Kiskunfélegy
háza, Petőfi Sándor gyermekkori lakóhelye adott otthont.

Aszódot Vezér Anna tanárnő, az I. a osztály 5 fős csapata: 
Nyírő Nóra, Págyor Henriett, Szarvák Kata, Varga Zsu
zsa, Szalóki Ildikó és Sziráki Béla IV. c osztályos vers
mondó képviselte. Március 11-én délután diák és felnőtt kí
sérők fogadták csoportunkat, akik egyengették utunkat az 
egész találkozó során. Az első estén minden küldöttség be
mutatkozott, amit egy ismerkedési est követett. M ásnap reg
gel a városházán fogadtak bennünket, majd Petőfi szobrát ko- 
szorúztuk meg. Délután a kiskunfélegyházi fiatalok előadásában 
megnéztük Petőfi Sándor A helység kalapácsa című darabját. 
Délután versmondó verseny volt, melyet nagy örömünkre Szi
ráki Béla nyert meg. Este a helyi fuvószeneker adott nagysikerű 
koncertet. Vasárnap délelőtt meglátogattuk a börtönmúzeumot, 
Móra Ferenc szülőházát, délután pedig kirándultunk a Bugaci 
pusztára, ahol lovasbemutatót láttunk. Végül egy igazi pusztai 
csárdában vacsoráztunk. Este, hogy ne unatkozzunk egy hegy
mászó tartott élménybeszámolót a Pamír hegységtől.

Hétfőn reggel kezdődött a nagy megpróbáltatás! A  törté
nelmi-irodalmi vetélkedőn 11 csapat vett részt, szoros ver
senyben ötödikek lettünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni Hódi Gyuláné dr. felké
szítő munkáját.

Délután eredményhirdetés, záróünnepség és koszorúzás 
következett. Este búcsúbuli volt, mely nagyon jó hangulat
ban telt el. Azt hiszem az egész csoport nevében elmondha
tom, hogy nagyon jól éreztük magunkat a találkozón, sok új 
barátság született. Nagyon sajnáltuk, hogy haza kellett jön 
nünk. Remélem, hogy e találkozó hagyománya tovább foly
tatódik a jövőben.

Págyor Henriett 
I. a oszt. tanuló
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ELFÚJTA A SZÉL...
Aszódot kissé erősebb szál köti 1848. március 15-hez, mint a 
környező településeket. A szabadságharc egyik hőse, Petőfi 
Sándor, itt hagyta nyomait, hiszen fiatal éveiben e városban is 
élt -  diákoskodott. Petőfi nevét viseli a gimnázium és a múzeum, 
így évről évre méltó módon és tisztelettel megemlékezik a város 
a 48-as szabadságharcról.
Március 15-én -  a szeles idő ellenére -  összegyűlt az ünneplő 
közönség a Petőfi Múzeum előtt. 9.30-tól 10.00-ig a Zeneiskola 
fúvós növendékei adtak szabadtéri koncertet Koch Ottó tanár 
úr vezetésével, majd ezt követően az 1. sz. Általános Iskola 
tanulói közreműködésével megkezdődött az ünnepi megemlé
kezés. A Himnusz után elszavalták a Nemzeti d a lt Elhangzott 
még három Petőfi-vers, Hőnig Antal II.-os gimnazista pedig 
március 15-i gondolatokat tolmácsolt.

Tisztelt ünneplő aszódi polgárok!
1848. március 15. -  ez volt az a nap, amelyen népünk megelé
gelte a több évszázados, Magyarországra nehezedő Habsburg- 
elnyomást, és a maga módján megpróbálta kivirágoztatni a sza
badságot. Ha visszalapozunk történelmünk eddig betelt lapjai
ban, láthatjuk, hogy ez nem az első, de a legjelentősebb, legel
szántabb próbálkozás. És ha eltöprengünk ezen a jeles történelmi 
eseményen, felmerül a kérdés: mit jelent nekünk március 15.? 
Ahol csak magyar ember él a világon, mindenütt ünnepelnek. 
Unneplik azt a pár fiatalt, akik a népet magukkal ragadva meg
próbálták letépni Magyarországról a rabság láncát. Unneplik 
Petőfi Sándort, és azokat, akik követték őket valóban tűzön-vízen 
át: tábornokokat és közkatonákat, parasztvitézeket és saját pén
zükön katonát állító polgárokat. Forradalmár elődeinket. Fájó 
az, hogy amíg vannak helyek, ahol minden villanyoszlopot fe l 
lobogóznak, addig határainkon túl élő magyar testvéreink egy 
része csak lélekben ünnepelhet velünk. Kárpátalján Kossuth-

szobrot avattak, Ómoraviczán, a Vajdaságban március 20-án 
avatják újra az 1944 óta bujkáló K ossu thszobro t, ám Pozsony
iigeiben éppen a minap törték le kardja után most már a karját 
is a Petöfi-szobornak! Romániában nacionalizmussal vádolják 
azokat, akik senkit nem akarnak bántani, pusztán a forradalom  
emléke előtt szeretnének tisztelegni.
Gondoljuk végig mi, akik szabadok vagyunk, mit je lent nekünk 
ez a szó: szabadság, és gondoljunk azokra, akik még most is 
hőn áhítoznak arra, hogy a szabad élet érzését igazán megis
merjék. Próbáljunk lélekben együtt lenni velük, abban a tudat
ban élni, hogy egységes nemzet voltunk akkor is, egységes nem 
zet vagyunk ma is. Legyünk méltóak arra, hogy szabadok va
gyunk. Becsüljük meg szabadságunkat!
Amint 1848-ban, úgy hatott Petőfi és a márciusi ifjak példája 
a magyarságra 1956-ban is. Talán senki nem mondta, hogy túl 
fiatalok ahhoz, amit csinálnak, lelkesen követték őket. Hiszen 
"Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat".
Talán nem is kell mindig forradalom  ahhoz, hogy helytállásból 
vizsgázzunk! S  de jó  lenne, ha nem kellene végveszély, hogy 
megfogjuk egymás kezét, hogy összefogjunk, hogy egy irányba 
húzzuk az ország szekerét. Hogy mindenki a maga helyén be
csülettel helytálljon. Néha ehhez is hősiesség kell. H a töpren
gésünk végére érünk, lassan megszületik bennünk a válasz a 
kérdésre: mit je lent nekünk március 15.? A kisgyerekeknek nem
zetiszínű zászlót, Petőfi-képet és tanítási szünetet. Nekünk 
ugyanezt, és egy kicsit többet is. Néhány évvel vagyunk csak 
fiatalabbak, mint a márciusi ifjak. Hát ez a nap nekünk is azt 
jelenti, amit nekik: tetteket, felelősséget és szabadságot.

Az 1. sz. Általános Iskola Énekkara tette színesebbé a műsort
-  Balogh Zsuzsa és Tarr Gábor tanárok vezénylésével. Pardi 
Lászlóné levezető szavai után a Petőfi Múzeum falán elhelyezett 
táblánál koszorúztak a megemlékezők.
Koszorút helyezett el:
-  Aszód Város Önkormányzata -  Bagyin József polgármester
-  az MH. 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred -  Sztán István ezredes
-  az SZDSZ helyi szervezete
-  a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház -  
Vörös László igazgató
-  az 1. sz. Általános Iskola diákjai.
A Szózat eléneklésével ért véget a műsor, melyet csak az zavart 
meg, hogy a zeneiskolások kottáit elfújta a szél.

Varga Mária

Vajon kit bánthatott Petőfi Sándor?
Március 18-án reggel a Petőfi Múzeum dolgozóit szép látvány 
fogadta. A Petőfi mellszobor fején egy fazék volt, arcát sárta
paszok borították. A koszorúkat széttépve, szétdobálva fújta a 
friss tavaszi szél.
146 év és 3 nap telt el történelmünk egyik legdicsőbb napja 
óta. Az 1848-as év generációk magyarjainak adott s ad napja
inkban is tartást, kitartást, mértéket és mértéktartást.
Három kéz követhette el nemzetünk költő óriása és az ünnep 
szentsége ellen e minősítetetlen "művet".
Egy gyermeki kéz, kit nem világosítottak még föl. Egy ifjúi 
kéz, kit elsötétített az alkohol. Egy felnőtt kéz, kit nem engedtek 
soha a világosságra.
G yújtsunk lám pást együtt a sötét agyakban!

Asztalos Tamás

ÁPRILIS -  SZENT GYÖRGY HAVA
JE L E S NAPO K

24. Sárkányölő Szent György napja. Európa-szerte ősi pásztorünnep.

25. Márk napja. A búzaszentelés és a kukoricavetés ideje.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1994. február 22-én 
tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi napirendek kerül
tek megtárgyalásra.
1. 1994. évi víz és csatornadíj ármegállapítása
A Képviselőtestület a 2/1994/B.22/ÖR. sz. rendeletét a víz- és csa
tornahasználati díj ármegállapításáról elfogadta, s jogérvényesnek 
mondta ki. A testület kimondta, hogy az 1995. évi víz- és csatornadíj 
lépcsőzetes árképzésének kidolgozását a Galgamenti Víziközmű 
Kft. ügyvezető igazgatója 1994. szeptember 30-ig teijessze a Kép
viselőtestület elé.
2. Galgamenti Víziközmű K ft 1993. évi hitelfelvételének visszafizetése. 
A Képviselőtestület tudomásul vette a Galgamenti Víziközmű Kft. 
által felvett az aszódi vagyonrészre eső működési hitel kifizetését 
1994. február 28-val. Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
Kft. működésében, gazdálkodásában a visszafizetés feltételeit biz
tosítsa. Határidő: 1994. szeptember 30.
3. AMEDIK Orvosszövetkezet működéséről szóló beszámoló 
Aszód Város Képviselőtestülete az AMEDIK Orvosszövetkezet mű
ködésének javítására adott tájékoztató jelentést tudomásul vette. Fel
kéri az Orvosszövetkezet Vezetőjét, hogy a március 4-i közmeg
hallgatáson tájékoztassa a lakosságot az Orvosszövetkezet műkö
désével kapcsolatos változásokról.
4. Közmeghallgatás előkészítése
Aszód Város Képviselőtestülete az 1994. évi közmeghallgatás idő
pontját március 4-re 18 órára tűzte ki. Kimondta, hogy a polgár- 
mester a közmeghallgatásra hívja meg a szolgáltató szervek vezetőit.
5. Evangélikus iskola beindulása
A Képviselőtestület a polgármester beszámolóját a napirenddel kap
csolatban elfogadta. Ez ügyben további tárgyalások megtartását tart
ja szükségesnek.
6. Intézmények Alapító Okiratai
A Képviselőtestület az alábbi intézményeknek adta ki az alapító 
okiratot.
-  1. sz. Általános Iskola -  2. sz. Általános Iskola -  1. sz. Napkö
ziotthonos Óvoda -  2. sz. Napköziotthonos óvoda -  Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola -  Zeneiskola -  Bölcsőde
-  Gondozási Központ -  Könyvtár -  Gamesz -  Rendelőintézet
A Képviselőtestület kimondta, hogy készüljön szerződés az intéz
mények és a Gamesz között a végzett tevékenységi körökkel kap- 
colatban.
7. Gohér János Hévízgyörk, Ady E. út 78. sz. alatti lakos bérlemény 
megvásárlási kérelme
A Képviselőtestület a kérelmező kérelmét a Szabadság tér 3. sz. 
alatti bérlemény megvásárlásának ügyében az 1993. évi LXXVIII. 
törvény alapján nem támogatta, azt elutasította.
8. Bede Zsolt és neje Aszód, Ősz u. 12. sz. alatti lakosok telekvá
sárlási kérelme
A Képviselőtestület a kérelmezőket az Aszód, Papföldi úton lévő 
21/87 hrsz-ú építési telek vevőiként kijelölte. A telek vételára 300 
Ft/m2.
9. Sebők László Kartal, Ságvári út 54. sz. alatti lakos kérelme
A Képviselőtestület Sebők László cipész részére az Aszód Falu
járók útja l.sz. alatti bérleményt kizárólagosan cipészjavító felve
vőhely részére kiutalta. A bérlemény bérleti díja: 210 Ft/m".
10. Iskolaszékbe képviselők delegálása
A Képviselőtestület a 2. sz. Általános Iskola Iskolaszékébe Balogh 
Jánosné, Kustra László és Balatoni Lajosné képviselőket delegálta. 
Az 1. sz. Általános Iskola Iskolaszékébe Kustra László képviselő 
helyett Kovács Tamás képviselőt delegálta.

A POSTA NYITVATARTÁSA

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

Szombat és vasárnap a Posta zárva!

11. Aszód, Kossuth L. ut 16. sz. alatti bérlemény ügye. (Mezőgaz
dasági bolt)
A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. út 16. sz. alatti bérle
mény bérbeadását a folyamatban lévő bírósági eljárás befejezéséig 
-  de legkésőbb 1994. március 31-ig felfüggeszti. Laczik József vál
lalkozónak lehetőséget ad fenti időpontig az árukészlet rendezésére.
12. Adamek Lajos vállalkozó parkolók üzemeltetésére kötött meg
állapodásának felmondása.
A Képviselőtestület elfogadta Adamek Lajos vállalkozó parkolók 
üemeltetésére kötött szerződés felmondását. Jogfolytonosan 1993.
III. 1-vel hozzájárul -  pályáztatási eljárás nélkül -  Csiki Zoltán 
Aszód, Bocskai út 16. sz. alatti lakos részére a vállalkozás átadá
sához.
13. Kisné Csatári Krisztina Gödöllő Városmajor út 1. sz. alatti lakos 
telekigénye
A Képviselőtestület a kérelmezőt az Aszód 21/84. hrsz-ú építési 
telek vevőjeként kijelölte. A telek vételára 300 Ft/m2.
14. Horváth József Aszód, Kondoros tér 30. sz. alatti lakos telek- 
vásárlási kérelme
A Képviselőtestület a kérelmezőt az általa kiválasztott építési telek 
vevőjeként kijelölte. Az ingatlan helyrajzi száma 21/117. Vételára: 
300 Ft/m2.
15. Magyar János és neje Kartal, Alkotmány út 40. sz. alatti lakosok 
telekvásárlási kérelme.
A Képviselőtestület a kérelmezőket az általuk kiválasztott Aszód, 
Városréti úton lévő 21/125 hrsz-ú építési telek vevőiként kijelölte. 
A telek vételára: 300 Ft/m2.
16. Koczmann Mihály Iklad, Szabadság út l.sz. alatti lakos rész
letfizetési kérelme
A Képviselőtestület a kérelmező részére telekvásárláshoz az alábbi 
részletfizetést mondta ki. A szerződés aláírásával egyidejűleg kell 
megfizetni a beépítési vázlatterv költségét, a telek vételárának első 
részletbefizetése 1994. június 20. Második részlet 1994. december 
20. Az eladó Önkormányzat a telek vételárának teljes kifizetéséig 
az ingatlant jelzálogjoggal terhelheti.
17. Aszód, Benedek út 2. ingatlan forgalmi érték módosítási ügye. 
A Képviselőtestület a PANNON-INVESZT BT. által beterjesztett 
Aszód, Benedek u. 2. sz. alatti ingatlan telekmegosztása miatti for
galmi érték módosítását elfogadta.
18. Szovics Pál aszódi lakos kérelme
A Képviselőtestület Szovics Pál vállalkozó Aszód, Kossuth L. út 
1. sz. alatti épület hátsó részének bérletére vonatkozó kérelmét el
napolta. Felkéri a kérelmezőt, hogy írásos üzleti tervet készítsen a 
bérlemény felújításának költségeiről.
19. Intézmények gázra való átállítása
A Képviselőtestület az aszódi oktatási intézmények jelenlegi fűtési rend
szerének gázra történő kiváltásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
Aszód Város Képviselőtestülete soron következő ülését 1994. már
cius 22-én tartja.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

LEHET, VAGY NEM LEHET 
ENGEDÉLY NÉLKÜL

(Egy névtelen levélre válaszolva)

A levélben szereplő személy nem rendelkezik vállalkozói 
igazolvánnyal. Részére a Hivatal semmilyen különleges en
gedélyt nem adott ki.
Földterülettel rendelkezik, ahol elmondása szerint zöldséget 
gyümölcsöt és virágot termel, amit az illetékes Hivatal igazolt 
Mint őstermelő ezt a tevékenységet a vállalkozói törvény 
alapján igazolvány nélkül gyakorolhatja.
(1990. évi V. tv. 4. §. 121 bek.)

Kereskedelmi előadó és árellenőr
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Tisztelt Telefonigénylők!
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter döntése értelmében társaságunk, a DIGIT1-X-2001 Kt. nyerte a távbeszélő 
szolgáltatási jogot mind a váci (27), mind a gödöllői (28) prim er körzetben. Kz a szolgáltatási jog 25 évre szól, ezen bellii nyolc 
évig kizárólagosan érvényes.

A távközlési törvény megalkotása, illetve a végrehajtási jogszabá
lyok kiadása késett és a koncessziós pályázat során többször mó
dosították az eredményhirdetés időpontját is. Ezek eredményekép
pen az általunk korábban vállalt teljesítési határidők is némileg 
csúsztak, bár korántsem olyan mértékben, ahogyan azt a fentiek 
indokolták volna. A hatás elsősorban úgy mutatkozott, hogy a kül
földi partner a hitelt csak a pályázat eredményhirdetése után -  tehát 
a vártnál később -  biztosítja.
A koncessziós jogot többek között azzal sikerült elnyernünk, hogy 
a versenytársak (a Börzsöny-Com mindkét körzetben, valamint a 
27-es körzetben a Matáv is) ajánlatához képest a leggyorsabb meg
valósítást ígértük a jelenlegi legmagasabb technikai színvonalon és 
biztos pénzügyi háttérrel. Ez azonban nemcsak ígéret volt a ré
szünkről, hanem megalapozott tervezés eredménye, amely szerint:

-  a 27-es körzetben 1995-ben,
-  a 28-as körzetben pedig már ennek az évnek a végére 

cléijük a kínálati piacot.

A kínálati piac azt jelenti, hogy minden bejelentett igény 90%-át 
annak vételétől számított féléven belül, míg 98%-át egy éven belül 
ki fogjuk elégíteni. A koncessziós pályázat egyik alapfeltétele az volt, 
hogy a kínálati piacot 1997-től minden nyertesnek teljesítenie kell. 
Fentieket alátámasztják a következő tények is:
-  Minden kivitelezési tervünk elkészült és ezek jelentős többségét 
a Hírközlési Főfelügyelet már jóvá is hagyta.
-  A fénytechnikai gerinc hálózati alépítmény teljes hosszának (kb. 
360 km) több, mint a fele (kb. 220 km) már a pályázati időszakban 
elkészült.

-  Átadásra került a digitális telefonközpontoknak otthont adó épü
letek többsége, átadták a gödöllői főközpontot is, míg a főd főköz
pont épületének átadása két hónapon belül várható.
-  Az időben történő megvalósítás egyik leglényegesebb feltétele, 
hogy a digitális kapcsolás- és átviteltechnikai berendezések leszál
lítását és beszerelését a Siemens szerződés kötelezettséggel még ez 
évre vállalta, márciusi szállítás kezdéssel.
-  A különböző települések hálózatának építését kivitelezői szerző
désekkel előre biztosítottuk.
-  A kivitelezés anyagszükségletét a Matáv Anyaghivatallal kötött 
szerződés alapján ugyancsak biztosítottuk.
-  Pályázati anyagunkban kötelezettséget vállaltunk az üzemeltetés 
1994. július elsején a Matáv-tól történő átvételére, amihez üzemeltetői 
megállapodást készítettünk elő és kötünk rövidesen meg a Matáv 
Rt.-vel. A Matáv Váci Üzemigaztatóság vezetőivel egyeztettük a Ma
táv dolgozók ütemezett integrálását a DIG1TEL-2001 Rt-be azzal a 
céllal, hogy a folyamatos üzemeltetést ily módon is biztosítsuk.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a vonalszámok növekedésével pár
huzamosan fejlesztjük az alkalmazotti állományt, több munkahelyet 
biztosítva ezzel a körzetben lakó szakemberek részére.
Minden jelenlegi igénylőnkkel -  az eddigi befizetett összeg meg
változtatása nélkül -  a hálózatra kapcsolás határidejével kötbérter
hes nyilatkozatot adunk ki.
Az új előfizetők az általunk kibocsátott csekken fizethetnek be mind a 
telefon (29.500 Ft), mind a kábeltévé (12.000 Ft) szolgáltatásra, amely 
befizetés alapján és az előírás szerinti sorolási rendnek megfelelően köt
bérterhes nyilatkozatot adunk ki a várható bekapcsolás idejéről.
Az egyes településeken folytatandó munkálatok megkezdése előtt külön 
tájékoztatást fogunk kiadni a lakosság számára

DIGITEL-2001 Rt. Igazgatósága

Március 13-án alakult meg a Polgárőrség Pest megyei szövetsége
"Ekkor azt mondtam: elég!"

-  Az évek során Pest megyében 39 regisztrált csoport alakult, több 
településen éppen most jegyzik be az újabbakat és az összlétszám máris 
meghaladja az 1600 fő t Hamarosan elérhetjük a 2000-es taglétszámot!
-  Céljuk?
-  A polgárőrség kimondottan a lakosság nyugalmát és védelmét 
kívánja biztosítani jelenlétével. Célunk a baj megelőzése, a betörők 
és a rossz-szándékú "látogatók" megzavarása. Ha bűncselekményen 
kapunk valakit, állampolgári jogon közbeavatkozhatunk, megaka
dályozhatjuk tette elkövetésében, ill. értesítjük a rendőrséget.
-  Információs kapcsolatban állnak a kapitányságokkal?
-  Oda-vissza alapon. Kevés helyen működik ma még rádiós kapcsolat, 
ám az önálló rádióhálózat kiépítéséhez csupán 5 millió Ft kellene, 
amit alapítványi formában támogatásként szeretnénk összeszedni.
-  Rendőrrel fognak járőrözni, vagy külön is?
-  Az adottságoktól függően. Az önálló polgári őrszolgálat a járőrözés 
előtt és alatt természetesen kapcsolatot tart a legközelebbi rendőrőrssel
-  ügyelettel - ,  tehát tudnak róla, hogy hol és merre járunk.
-  A polgárőrnek lehet fegyvere?
-  Szervezetten nem kapunk, de tagjaink egy részének magánsze
mélyként lehet pisztolya, puskája. Természetesen ők is csak a jog
szabálynak megfelelően viselhetik és használhatják a számukra en
gedélyezett fegyvert.
-  A szabályozás segíti-e az önök munkáját, vagy úgy vannak vele, 
mint a rendőrök, hogy haláluk után 5 perccel lőhetnek?
-  Egyelőre ott tartunk, ha minket lőfegyverrel támadnak meg, a 
terepviszonyoknak megfelelően vissza kell vonulnunk...

-  Március 13-án az Országos Polgárőr Szövetség Pest megyei Kül
döttközgyűlésére került sor az Aradi utcai Rendőrfőkapitányság 
épületében. Mit kívánnak a polgárőrök?
-  Mi is önálló szövetséggé kívánjuk alakítani szerveződésünket, és 
az eddigi munkában kiemelkedő teljesítményt elérőket szeretnénk 
jutalomban részesíteni, valamint a szövetség alapszabályainak közös 
megszerkesztése és elfogadása is napirendre kerül. Önálló jogi sze
mélyként kívánunk megjelenni. Működésünk alapfeltétele egy hír
közlőlánc működtetése. Az anyagiakhoz könnyebben juthatunk, ha 
jogi személyként alapítványok támogatását is élvezhetjük.
-  Mit várnak az önkormányzatoktól?
-  Saját helyi csoportjaikat támogassák anyagilag, helyiséggel, mert 
bebizonyosodott már idáig is, hogy ahol a képviselőtestület elzár
kózik a támogatás elől, előbb-utóbb megszűnik a csoport működése.
-  Hol működik polgárőrség és milyen tapasztalatokat szereztek?
-  Ahol jártam eddig, és részt vehettem a közgyűléseken, kiderült, 
hogy már a megalakulás évétől kezdődően nem csupán a bűnelkö
vetés növekedési arányszáma csökkent, hanem abszolút számokban 
is kimutatható, általában 10-15%-os csökkenés regisztrálható. Tehát 
van értelme a munkának.
-  Kiket vesznek fel?
-  Egyetlen megkötés: tisztességes emberek kerüljenek sorainkba! 
Bűnöző, alkoholista, kétes egzisztenciájúak, vagy családtagjaik nem 
kerülhetnek közénk.

Nádor István
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Aszód Város Képviselőtestületének 2/1994.11.22/ ÖR. sz. rendelete

Az 1994. évi víz- és csatornadíj ármegállapításáról.
A többször módosított az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. alapján 
a képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1) Az önkormányzati tulajdonú víziközműtől szolgáltatott ivóvíz díjának a ha
tósági ára 54,30 Ft/m3
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatósági ár 1994. március 1-től lép életbe.
2. §. (1) Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés hatósági ára 34,50 Ft/m3 + 10% ÁFA.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatósági ár 1994. március 1-től lép életbe.
(3) A hatósági ár életbeléptetésével és végehajtásával kapcsolatos további feladatok a 
víziközmű k ft ügyezető igazgató feladata.
(4) A rendelet március 1-én lép hatályba.
Aszód, 1994. február 15.

Kissné Kulybus Gizella sk. jegyző Bagyin József sk. polgármester

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET
amely létrejött egyrészről: Aszód Város Önkormányzata

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
(a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
a továbbiakban: Egyház)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló 1991. év 
XXXII t. kölcsönös lehetőséggel biztosítja a szerződő felek részére az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola (2170 Aszód, Hatvani út 3.) ingatlan tulajdonjogának megállapodás útján történő rendezésére. 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező aszódi 1309 tulajdoni lapon 1237 helyrajzi szám 
alatt felvett 20941 m2 nagyságú ingatlan tulajdonosa -  ingatlannyilvántartás szerint -  az Aszódi Városi Önkor
mányzat, mely kártalanítás nélkül került 1948-ban az Evangélikus Egyház tulajdonaként államosításra.

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

3. A Magyarországi Evangélikus Egyház kijelenti, hogy újraindítja az 1. pontban említett ingatlanon egykor működő 
Evangélikus Gimnáziumot.
Ehhez új iskolaépület építésére van szükség, amelyre kizárólag csak központi költségvetési forrás igénybevétele 
esetén kerülhet sor.

4. Az Evangélikus Egyház -  az általa a 3. pontban megjelölt feltételek mellett legkésőbb a felépített új iskolaépület 
átadásával egyidejűleg járul hozzá az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom feloldásához, 
vagy a kormányhatározatnak megfelelően.

5. A szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház lemond az aszódi 1309 tulajdonlapon 1237 hrsz. alatt felvett, természetben Aszód, 
Hatvani út 3. sz. alatt található ingatlanról, a rajta álló főépülettel együtt.

6. A Magyarországi Evangélikus Egyház -  állami költségvetési keret igénylésével -  felépít egy 20 tantermes + torna- 
csarnok iskolaépületet, amelyhez az Önkormányzat csereingatlanként -  amennyiben az állami költésgvetésnek 
nem áll módjában az iskola építéséhez szükséges telekre kártalanítást adni -  díjmentesen egy 20.941 m2-es, köz
művesített, iskola építésére alkalmas telket biztosít.

7. A felek megállapodnak, hogy az új egyházi iskola felépítéséig az Egyház -  1994. őszi tanévkezdéstől indulóan -  
2 osztály oktatását kezdheti meg, az 1994-95-ös tanévben a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközép- 
iskolában 2 tanterem biztosításával, valamint szociális helyiségek közös használatával. Az 1995-96-os tanévben 
az evangélikus osztályok elhelyezéséről 1995. január 31-ig külön megállapodás készül.

8. Mindkét fél vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely károsan érintené a középiskolák működé
sét.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szó
ló 1991. évi XXXII. tv. rendelkezései az irányadók.

Aszód, 1994. március 22.

ÓVODAI NYÁRI 
NAGYTAKARÍTÁSI

SZÜNET
IDŐPONTJA

l. sz. Óvoda
(Szent Imre u.) — 

1994. júl. 25. -  aug. 19.
II. sz. Óvoda

(Falujárók u. 5 . ) — 
1994. Júl. 4. -  júl. 29.

Felelős kiadó: Gertach G. Kornélné O Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Munkatársak: Pardi Lászlóné, Liptai Gabriella, Laukó Józsefné, Repellik József, Varga Mária 

Engedélyszám: lll/PHF/279/1989. ◦  Készült a TYPOVENT Kiadó és Nyomda Ktt-nél
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Társasház-alapítás k is hibákkal!
1993 januáijában a Pannon Inveszt Épí

tési Szervező és Értékesítő Betéti Társaság 
értesítette az 5/5. sz. épület lakóit, hogy az 
általuk meghatározott időben tartózkodja
nak odahaza, mivel a lakásokat kívánják 
felmérni. Már akkor tudomásunk volt róla, 
hogy a lakások eladásra kerülnek, így arra 
gondoltunk, hogy nem felmérésről lesz szó, 
hanem az épület és a lakások állapotát kí
vánják megvizsgálni az értékük megállapí
tása végett, hisz a felmérés teljesen feles
leges, mivel a lakásokhoz senki nem épített, 
de azokból el sem vett senki. Rosszul hit
tük, mert valóban csak felmérésről volt szó, 
de úgy, hogy pl. az általam lakott 1971. 
január 18-án hivatalosan felmért 59,9 m2-es 
lakást 61 m2-re mérték. Természetes, hogy 
egy lakást lehet vízszintesen is és rézsúto- 
san is mérni. Amikor ezt reklamáltam a Be
téti Társaság igazgatójánál azt a választ ad
ta, hogy felfelé kerekítette. Még ezt is el
hittem volna, amennyiben ezelőtt 60 évvel 
nem tanultam volna számtant, de akkor 
megtanultam, hogy 59,9 m2 után csak 60 
és nem 61 m2 következhet. A felmérés nem 
tartott tovább 15 percnél és ezen munkáért 
11.500 Ft-ot kellett fizetni azoknak a lakók
nak, kik a lakásokat megvásárolták annak 
ellenére, hogy a 32/1969 sz. kormányren
delet — melynek alapján a lakásokat elad
ták —  világosan kimondja, hogy az elide
genítéssel kapcsolatos költségek a vásárló
kat nem terhelhetik. Ezt a Korm.rendeletet 
Aszódon megváltoztatták. Igaz, a Pannon 
Inveszt az eladási árajánlatba ezt nem is 
foglalta bele, hanem azt utólagosan már tin
tával írták be, és ez az összeg az adás-vételi 
szerződésben sem szerepel, mint ahogy 
nem szerepel a Pannon Inveszt Betéti Tár
saság bankszámla száma sem a bélyegző
jén, pedig tudomásom szerint szerepelni 
kellene, hisz neki csak így lehetett volna az 
összeget átutalni.

Már a felmérés idején, de most is, érthe
tetlennek és erkölcstelennek tartom, hogy 
egy 2,5 szobás lakás felmérésének költsége 
is 11.500 Ft, és ugyanennyi a fürdőszoba 
nélküli egyszobás lakásé is. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy jogi segítséget a felmérés
től kezdve, a társasházzá való alakulásig, 
de azóta sem, senkitől nem kaptunk, pedig 
ez kötelessége lett volna a Pannon Inveszt 
BT-nek is, ugyanúgy, mint a volt tulajdo
nosnak. A 32-es Korm.rendelet áttanulmá
nyozása után jöttünk csak rá, hogy bizony 
nem tartották be a kormányrendeletet és így 
indultunk neki a társasház megalakításának 
úgy, hogy nem láthattuk, nem tanul
mányozhattuk az alapító okiratot melyet 
már 1993. január 28-án, tehát a lakások 
megvétele előtt, a lakók megkérdezése nél
kül elkészítettek, ellentétesen a 11/77 sz. 
Korm.rendelettel, mely kimondja, hogy hol 
és milyen körülmények között hogy kell 
társasházat alapítani. Pl. kimondja: "a tár
sasház létesítése a tulajdonostársak írásban 
foglalt megállapodása". Nálunk ilyen nem

történt, a tulajdonosok most sem ismerik az 
alapító okiratot, annak ellenére, hogy feb
ruár 4-én megválasztottuk a lakóbizottsá
got, kikre én is szavaztam nem ismerve ak
kor még a 11/77 sz. Korm.rendeletet, mely 
azt is előírja, hogy kell megválasztani a la
kóbizottságot Nincs semmi kifogásom a 
megválasztottak személye ellen, hisz nem 
egy hálás feladat —  amennyire tudom, se
gíteni is fogom a munkájukat —, de a vá
lasztást mégis törvénysértőnek tartom an
nak ellenére, hogy a számviteli bizottságba 
engem is beválasztottak Nem írhatták alá pl. 
a tulajdonosok a jegyzőkönyvet —  ameny- 
nyiben készült —, nem választottunk jegy
zőkönyv-hitelesítőket, nem választottunk kü
lön lakóbizottság elnökét, így semmi okirat 
nincs arról, hogy társasházzá alakultunk, 
mert azt aláírásunkkal nem hitelesíthettük. 
Magam kerülő úton szereztem egy alapító 
okiratot és annak áttanulmányozása után rá
jöttem, hogy az valótlanságot tartalmaz an
nak ellenére, hogy hárman írták alá a polgár- 
mesteri hivatalból és ellenjegyezte (bizonyá
ra pár ezer forintért), aláírását és bélyegzőjét 
adta egy egyéni ügyvéd, de merem állítani, 
hogy az épületet soha nem látta. Az alapító 
okirat szerint a DL emelet mind a négy la
kásának van 1,8 m2-es erkélye. Lehetséges, 
hogy az alapító okirat elkészülte után ezen 
erkélyeket ellopták, vagy befelé építették 
őket, de a Hl. emeleti lakások soha nem ren
delkeztek erkélyekkel, mert oda nem építet
tek. Ezen oknál fogva ezen alapító okiratot 
érvénytelennek tekintem.

A lakást, melyben lakom, az unokámmal 
együtt vásároltuk meg, tehát mindketten tu
lajdonosok vagyunk. Feleségem sehol az

adás-vételi szerződésnél szóba sem került, 
hisz 1987-ben meghalt. Egy okiraton, me
lyet február 4-én az alakuló ülésünkön csak 
úgy véletlenül láttam, mégis úgy szerepel, 
hogy Dancs Antal és felesége, mint tulaj
donos. Mindezt sértőnek tartom rám nézve 
és ezen okiratot sem ismerem el törvény
esnek még annak ellenére sem, hogy nem 
tudom, hogy mit tartalmaz. Mindezen ok
iratok természetes, hogy felkerültek már a 
Földhivatalba is. Az épület alaprajzába is 
csak úgy lopva tekinthettem bele és azonnal 
megállapítottam, hogy a légópince alapraj
za pl. nem tünteti fel a két db illemhelyet, 
melyek a légópincében vannak.

Lehetséges, hogy mindezen hibák miatt 
nem tekinthetünk bele az alapító okiratok
ba, de addig viszont nem alakulhatunk tár
sasházzá, míg azt minden tulajdonos aláírá
sával jóvá nem hagyja és a tulajdonosok 
megbízása nélkül, melyet csak a mindenki 
által aláírt alapító jegyzőkönyv bizonyít, a 
lakóbizottság tagjaival szóba sem állnak se
hol, mert őket már a Polgármesteri Hivatal 
nem bízhatja meg.

Az alakuló lakógyűlésünkön, ahol a Pol
gármester Úr is részt vett, úgy búcsúzott 
tőlünk, hogy sok jó  példa van előttünk, kö
vessük azokat (Bizonyára az Ikladi Ipari 
Műszergyár lakáseladásaira gondolt ekkor, 
de ott a lakók rendelkezésére állt a Műszer
gyár jogásza mellett a felmérést végző 
szerv jogásza is!)

Mi követni kívánjuk e valóban jó példákat 
de ezen jó példák követése nem csak ránk, 
hanem másokra is vonatkozhatott volna.

Aszód, 1994. február 28.

Dancs Antal

Katonai eskü Aszódon
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Dr. Götzinger István 
az MSZOSZ Pest megyei 
Képviseletének vezetője

j t i r r r x o i ,

A CSALÁDI PÓTLÉK EGYSZERI KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Családi pótlék egyszeri kiegészítésében ré
szesül az a személy, aki
-  1994. március hónapban családi pótlékra 
jogosult, és
-  családjában az 1993. évi egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladta meg az 
öregségi nyugdíj 1994. március 1-én érvé
nyes legkisebb összegének kétszeresét (Az 
öregségi nyugdíj legkisebb összege 1994. 
I. 1-től 7480 forint Ennek kétszerese 
14.960 forint)

A kiegészítést igénylőlap benyújtásával at
tól a családi pótlékot folyósító szervtől kell 
kérni, amelyik az igénylő részére az 1994.

márciusi családi pótlékot folyósítja (mun
kahelyikifizető, egészségbiztosítási pénztár 
vagy ennek kirendeltsége, Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság). Az igénylőlapot a folyósító 
szervek és a települési önkormányzatok 
polgármesteri hivatalai díjmentesen bizto
sítják.

Amennyiben az igénylőlapot a jogosult 
1994. március 21-ig megfelelően kitöltve 
benyújtja, a kiegészítést 1994. április 30-ig 
folyósítják.

A kiegészítés összege családi pótlékra jo 
gosító gyermekenként

a) 2000 Ft, ha a gyermek hatodik életévét 
még nem tölti be;
b) 3000 Ft, ha a gyermek hatodik életévét 
betölti, de tizedik életévét még nem tölti be;
c) 4000 Ft, ha a gyermek tizedik életévét 
betölti, de tizennegyedik életévét még nem 
tölti be;
d) 6000 Ft, ha a gyermek, illetve személy 
tizennegyedik életévét betölti
1994. március 31-ig.

A kiegészítés iránti igény 1994. szeptember 
30-ig érvényesíthető.

A KIVÉTELES NYUGDÍJEMELÉSRŐL

A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és ki- 
rendeltségek a számukra biztosított keret
összegből kivételes nyugdíjemelést állapít
hatnak meg annak a nyugdíjasnak, aki
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 
vagy rokkant és a társadalombiztosítás által 
finanszírozott nyugellátásban részesül, és
b) lakásfenntartási költségei vagy egészségi 
állapota miatt szükséges gyógyszer- vagy 
diétaigényük a nyugdíjat és esetleg egyéb 
jövedelemét aránytalanul súlyosan terheli, 
továbbá, ha
c) a folyósított nyugellátásának és egyéb 
rendszeres jövedelmének együttes havi 
összege a kérelem elbírálásakor érvényes

öregségi nyugdíj legkisebb összegének két
szeresét nem haladja meg.
Ha a kérelmező kiskorú, 70 éven felüli vagy 
rokkant személy eltartásáról is gondoskodik, 
akkor ez az összeghatár az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének két és félszerese.
(Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 
1994.1. 1-től 7480 forint Ennek kétszerese 
14.960 forint két és félszerese 18.700 forint)

A kivételes nyugdíjemelést írásban az erre 
a célra szolgáló adatlap kitöltésével kell 
kérni, és a következő címre kell elküldeni 
(az emelést állami, társadalmi szerv vagy 
érdekképviselet is javasolhatja):

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
Méltányossági Ügyek Osztálya 
1430 Budapest VUL kér.. Fiumei út 19. Pf. 1. 
A ceglédi, illetőleg váci társada
lombiztosítási kirendeltségek illetékességi 
területén lakó nyugdíjasok esetén a címek 
Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség 
2700 Cegléd, Rákóczi Út 14. 
Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség 
2600 Vác, Csányi László k rt 16.
A kivételes nyugdíjemeléshez szükséges 
adatlapot ugyancsak az Igazgatóságról, il
letve Kirendeltségekről lehet levélben vagy 
személyesen kérni.

Pest megyei Rendőr-főkapitányság közleménye

Egy életre megtanulta Laukó István (24) 
ikladi lakos, hogy a fénysorompó tilos jel
zésénél mindig meg kell állni.
Március 9-én délután a fiatalember felesé
gével utazva nem ezt tette és az átjáróban 
nekiütközött a vád  vonatnak. A személy- 
gépkocsi utasai szerencsére csak könnyeb
ben sérültek, ám a keletkezett kár megkö
zelíti az egy milliót

Kartal lakott területén a 60 éves Povázson 
János az úttesten áthaladó gyereket ütött el, 
Dabason pedig Dupsi Ferenc (24) egy 
nyugdíjas asszonyt gázolt, akit bokatörés 
miatt kórházba kellett szállítani.

A rendőrség komolyan veszi
Egy nap alatt három gépkocsivezetőt állí
tottak elő a szigetszentmiklósi rendőrkapi
tányságra ittas vezetés miatt. A pénzbünte
tés nagysága és a vezetői engedély további 
sorsa, reméljük józanságra téríti a hálón 
fennakadt akat.

K Ö RÖ ZÉS!

A Dunakeszi Rendőrfőkapitányság 
bűnügyi osztálya eljárást folytat a fény
képen látható FARKAS JÁNOS (1963. 
május 14-én született, an. Köles Mária)

eltűnésének ügyében. Nevezett márci
us 4-én 22 óra körül ismeretlen helyre 
távozott Dunakeszi, Kis u. 7. sz. alatti 
lakásából, másnap munkatársánál járt, 
ám azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A keresett személy 182 cm magas, 
80 kg súlyú, barna hajú, barna szemű, 
vékony bajuszt visel. Eltűnésekor sötét
kék pulóverben, farmer dzsekiben, 
sportcipőben és erősen kopott farmer- 
nadrágban távozott.

Ismertető jegye: Jobb lapockáján te
toválás —  kereszt koporsóval —  bal ar
cán a járomcsont fölött 5-6 mm nagy
ságú zsírcsomó látható.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri 
mindazokat, akik a leírás vagy a fény
kép alapján felismerik vagy tudnak Far
kas János tartózkodási helyéről, értesít
sék a kapitányságot (60-27-341 -402) a 
legközelebbi rendőri szervet, vagy ren
dőrt.
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ELŐZETES!

Következő számunkban folytatjuk Barabás 
Tamás: Az aszódi színjátszás története 1983-tól 
napjainkig című írását.

5. sz. kép
9. Krétán járunk. Kinek a palotáját díszítette e szép festett oszlop

sor? Hol található ez a palota?
10. Mikor élt e legendás király? (kb.)

Kutyák szopornyicájáról és 
vírusos bélgyulladásairól

A kutyák legjelentősebb fertőző betegségeit röviden az alábbiak
ban foglalhatjuk össze:

Szopornyica

Világszerte előforduló betegség, hazánkban is régóta ismert, el
sősorban fiatal kutyákat betegít meg. A betegséget vírus okozza. A 
fertőződés a kilehelt tartalommal, aerogén úton történik, de fertőzött 
tárgyak is terjeszthetik.

Lappangási idő: 3 -6  nap

A beteg állat bágyadt, étvágytalan lázas. Orrhurut és kötőhártya
gyulladás jelentkezik (előbb savós, majd gennyes jellegű). Torok- 
gyulladás és hasmenés is jelentkezhet. Tüneti kezelésre gyógyulás 
következhet be, de előfordulhat gyógykezelés mellett is elhullás. 
Védősavó alkalmazása is szóba jöhet. Amennyiben az állat teljesen 
nem gyógyul fel, idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek, amelyek 
életük végéig megmaradnak.

Védekezés: védőoltás nyolchetes és tizenkét-tizennégy hetes kor
ban.

Kutyák vírusos bélgyulladásai közül legnagyobb jelentősége a 
parvovírus okozta bélgyulladásnak van, de a korona és rotavírusok 
betegség okozó szerepét is kimutatták.

Parvovírus okozta bélgyulladás

Ezt a betegséget először az USA-ban észlelték 1978-ban. Ha
zánkban 1980-ban jelentkezett, súlyos járványokat és elhullásokat 
okozva. Okozója a legkisebb vírus. A fertőződés a beteg kutyák 
vírust tartalmazó bélsarával történik. A betegség elsősorban a 2-6 
hónapos kutyák megbetegedését okozza. 2 -4  napos lappangási idő 
után hirtelen hányással kezdődik a betegség. A testhőmérséklet csak 
mérsékelten emelkedett, a kutyák jelentős részénél nem tapasz
talható láz. Feltűnő az állat elesettsége, sokat fekszik, nem eszik és 
nem is iszik. Az első tüneteket másnap hasmenés követi -  a has
menés eleinte sárgás, később vörhenyes, véres jellegű. Gyógykeze
lés hiányában az állat 2-4  nap alatt az esetek nagy részében elpusz
tul. A gyógykezelés a hányás és hasmenés csillapítására és folya
dékpótlásra szorítkozik.

A betegség megelőzésében a 8 hetes korban első alkalommal 
adott védőoltásnak van szerepe, ezt 12-14 hetes kor között kell 
megismételni.

Koronavlrus okozta bélgyulladás

A koronavírus okozta bélgyulladások hasonló tünetekkel járnak, 
de általában enyhébb tünetekben nyilvánulnak meg. A koronavíru
sos bélgyulladás ellen is adható védőoltás hasonló szempontok sze
rint.

A rotavírus okozta bélgyulladások

A rotavírus bélgyulladást okozó szerepét embernél és több állat
fajnál is leírták hazánkban is. Kutyáknál közvetlen betegség okozó 
szerepe még nem teljesen ismert. Azt, hogy mely vírus okozta a 
betegséget, csak a vírus laboratóriumi kutatásával lehet eldönteni.

Fenti betegségek elleni védekezésnél ajánlott, hogy a még nem 
immunizált kutyát ne vigyük ki tartási helyéről, csak a második 
(12-14 hetes) immunizálás után. Legnagyobb jelentőségük a fent 
leírt védőoltásoknak van a védekezésben. Fontos, hogy a kutya 3 
hónapos korában kapjon védőoltást.

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

A ÁLLATORVOSI ÜGYELET A
ASZÓD ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK 

(BAG, DOMONY, IKLAD, KARTAL, VERSEG) 
RÉSZÉRE KIALAKÍTOTT HÉTVÉGI ÉS ÜNNEPI 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET ÁPRILIS HAVI BEOSZTÁ
SA AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

Április 2-án 8 órától április 5-én 8 óráig
dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62.

Telefon: 207
Április 9-én 8 órától április 11-én 8 óráig

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

Április 16-án 8 órától április 18-án 8 óráig
dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 59.

Telefon: 62
Április 23-án 8 órától április 25-én 8 óráig

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

Április 30-án 8 órától május 2-án 8 óráig
dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62.

Telefon: 207

UTAZAS ’94



TÜKÖR 11

Húsvét avagy üzleti manőver?
Ez a családi ünnepség kora reggel 

kezdődik. Amint felkelnek, hogy tisz
teletteljesen köszöntsék a napfelkeltét 
és a húsvét ünnepét.

A gyermekek szépen felöltözve 
legnagyobb pompával övezve, ke
zükben kölnivízzel, járnak házról 
házra, ismerőstől ismerősig.

Az ünnep magában foglal szim
bólumokat: nyulat, bárányt, tojást, 
pénzt, gyakran alkoholt is.

Honnan ered a húsvét? Miért ün
nepeljük egyáltalán?

A húsvét: eredetileg a tavasz ün
nepe, amivel tiszteletet fejeztek ki, 
a fény germán istennőjének.

A nyúl: Ostara germán istennőjé
nek volt a kísérője.

A tojás: befestették és megették 
őket a tavaszi ünnep alkalmából, 
Egyiptomban, Perzsiában és Rómában.

A The New Encyclopedia Britta- 
nica szerint a húsvét "a keresztény 
egyház főbb ünnepe, amelyen meg
emlékeznek Jézus Krisztusnak a ke
resztre feszítését követő harmadik 
napon történt feltámadásáról".

Az Easter-ITS Story and Mea- 
ning című könyv kifejti, hogy a hús

vét a keresztény év legnagyobb ün
nepe, igazi örömünnep, mert min
denki számára, aki elfogadta a krisz
tusi hitet, azt az ígéretet tartogatja, 
hogy hasonló feltámadásban részesül.

Sokan azonban nem ilyen hódo
lattal tekintik a húsvétot.

Az egyik napilap a húsvéthoz 
kapcsolódó üzleti szellemről szólva 
elmondta, hogy a húsvét a legnagy
szerűbb történet, amelyet valaha el
adtak. Ez a második legnagyobb al
kalom az ünnepi ajándékozásra. 
Rengeteg csokoládét, játékot és italt 
lehet eladni az embereknek. Az il
latszerekről nem is beszélve.

A nap végéről pedig még nem is 
írtam: lerészegedett emberek soka
sága, gyermekek a detoxikáló inté
zetben. Szétzavart családok, mert a 
részeg apa ünnep alkalmából szét
kergette őket. Némely gyermek pe
dig az összegyűjtött pénzt számolva 
azon töri a kicsi fejét, hogy kit is 
felejtett le a listájáról, és kitől 
mennyi pénzt kapott.

így az ünnep már nem is ünnep, 
hanem hideg fejjel kiszámított üzleti 
manőver.

ősz

Egy büfékocsi sorsa
A kartali domb alján egy büféko

csi található. Tulajdonosa, Major 
Lászlóné finomabbnál finomabb 
ételekkel várja az embereket. Én is, 
amikor tehetem és sietek, tőle ve
szem a hamburgert, lángost, igaz 
több választék van nála.

Kedvessége határtalan a vendé
gek felé. Mindenkihez kedvesen 
szól, és ha várni kell egy kicsit, szí
vesen invitál egy üdítőre vagy pala
csintára. A gyermekeket nagyon 
szereti, amikor teheti kis apróságok
kal lepi meg őket. Ritka a mai vi
lágban az ilyen ember. A múltkor 
azonban szomorúnak láttam, meg
kérdeztem, mi bántja, gondjai van
nak?

-  Igen. Tudod, csak április 30-ig 
lehetek itt, mert lejár a szerződésem. 
Igaz, Bagyin úr ígéretet tett arra, 
hogy ha nem jön létre a telekvásár
lási szerződés a Váci Áfész és a Pol
gármesteri Hivatal között, akkor ta
lán meg tudja hosszabbítani a szer

ződésem. Köszönök neki mindent, 
mert kedves volt velem és próbált 
segíteni a gondomon. De engem ez 
a bizonytalan helyzet azért bánt, sok 
időmet, energiámat felemészti az 
üzlet és a bizonytalanság. De amikor 
az emberek kedves, megelégedett 
mosolyát látom, hogy megint nálam 
vásárol, akkor úgy érzem, jó dolgot 
csinálok. Igaz, próbálok valami üz
lethelységet keresni a Kossuth Lajos 
utcában, ami kibérelhető lenne elfo
gadható áron, de eddig még nem na
gyon sikerült. A szerződés lejártá
nak határideje pedig hamar itt van. 
Remélem, addigra találok valami 
megoldást.

-  Én sok sikert kívánok és remé
lem, ha legközelebb találkozunk, 
már nem leszel ennyire letört.

Kívánom, hogy sok-sok ember 
kóstolja meg a finomabbnál fino
mabb ételeidet!

ősz

-----------------------------------------

Benedek Zoltán versei

EMLÉKEIM

Gyönyörű Csíkország 
az ősi pátriám, 
fejemet szívesen 
öledbe hajtanám.

Emléked kajtatom, 
nevedet susogom, 
minek is hazudnék, 
hozzád visszatérnék.

Jött egy régi szép kép, 
vele gyermekemlék, 
mikor mint kisgyerek 
hangosan nevetnék.

Apám térdén ültem, 
magas volt a kedvem, 
paripámat verve 
sebesen ügettem.

Bennem él az ősi vágy, 
gyakran hazaszáll, 
látom a Hargitát, 
szülőföldem hazavár.

Ennek a szép földnek 
vagyok a szülötte, 
vágyódó örököse, 
székelyföld gyermeke.

Van ott testvériség, 
mosoly és megértés, 
bennem lobog tüze, 
míg élek örökre.

őszintén szólok én 
őseim szellemén, 
állok mint sziklaszál 
melletted szép hazám.

KISGYERMEK
KOROMBAN

Hogyha megtehetném, 
újra gyermek lennék 
hűvös Olt vizében 
szívesen fürödnék.

Jó nagyokat úsznék 
a víz alá lebuknék, 
széles padlódeszkán 
vígan evezgetnék.

A nagy sírülőben 
lovakat úsztatnék, 
az örvénylő vízben 
hullámokat szelnék.

A padmajos partból 
halat, rákot szednék, 
a száraz rőzséből 
mindjárt tüzet raknék.

A halak egy részét 
frissen nyársra szedném, 
a fekete rákot 
pirosra sütném.

Hazai kenyérrel 
jóízűen enném, 
a zsákmány másik felét 
büszkén hazavinném.

V__________________ J
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EGYHÁZI HÍREK
SEGÍTENE?

• A Szent Háromság templom Caritas-csoportja keresi azo- • 
■ kát, akik szívesen segítenének rászoruló Testvéreiknek . 
I az alább felsorolt dolgokban: I
. 1. Rászorulók felkeresése, látogatás, beszélgetés. .
I 2. Ügyintézés, bevásárlás, takarítás stb. I

3. Szentmisére, orvoshoz kisérés, esetleg autóval.
I 4. Ingyenes szaktanácsadás, szakmunka, javítások. I

5. Gyermekfelügyelet (pótmamaszolgálat}.
I 6. Rászorulóknak fizetett munkalehetőség közvetítése. I 

7. Pénzadomány (egyszeri vagy rendszeres).
| 8. Egyéb: (lehet új ötlet isi) Ha bármiben segíteni tud, | 

kérjük, hogy jelentkezzen a megadott címéként 
| Köszönjük!

Név:
| Cím és telefon:

Miben segítene:

SEGÍTHETÜNK?
I A Szent Háromság templom Caritas-csoportja szeretné > 
. munkáját hatékonyabbá tenni, Ezért kérdezzük: .
I Miben segíthetünk? I
. 1. Ruhanemű, élelmiszer. .
I 2. Látogatás, bevásárlás, takarítás,

3. Szentmisére, orvoshoz kísérés, esetleg autóval.
I 4. Szaktanács, szakmunka, kisebb javítások.

5. Gyermekfelügyelet, esetenként vagy rendszeresen.
| 6. Rászorulóknak munkaközvetítésben segítés, tanácsadás. |

7. Segélykérelem közvetítése a  Polgármesteri Hivatalba 
| (Szociális osztály)

8. Levélírás stb.
| Ha segítségünket kéri, kérjük, töltse ki ezt a lapot és dobja be: | 

-  Plébánia, Szent Imre u. 5.
| -  Fájná Miklósné Aszód, Rákóczi u. 9.

-Tolm ácsí Miklósné Aszód, Széchenyi u. 70.
| Név:

Cím, telefon;

L
Miben segíthetünk?

_ _ _ _ _ _ _ _

A Baptista Gyülekezet Istentiszteleti 
alkalmai április hónapban

Április 1, Nagypéntek 18.00 óra Istentisztelet 
Április 3. Húsvét 10.00 óra Istentisztelet, Úrvacsora 
10.00 óra  Gyertnekbibliakör 16.00 óra  Istentisztelet 
Április 4. Húsvét másnapja 10.00 óra Istentisztelet 
Április 10-én, 24-én vasárnap istentiszteletek a szokásos rend 
szerint
Április 15.18.00 ó ra  és április 16. 18.00 óra Hitmélyítő isten- 
tisztelet vendég-igehirdető: dr. Geizsenyi László teológus tanár 
Április 17. 10.00 óra Evangelizáió istentisztelet. Daliásból ér
kező vendégek szolgálatával.

Ifjúsági bibliaórák: április 3-án 14.30 ára 
április 8-án 17.00 óra 
április 22-én 17.00 óra
Női kör: minden hónap első vasárnapján 15.00 órakor 
Áldott Feltámadási Ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak!

H uszta Csaba 
baptista lelkipásztor

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 ó ra
M árdus 27. Virágvasárnap: Templomunk énekkara a Szent
Márk szerinti passiót (Jézus szenvedéstörténetét) fogja énekelni
a reggel 8 órai szentmisén.
M árdus 31. Nagycsütörtök: 18.00 óra: Szentmise az Utolsó
Vacsora emlékezetére 21-22.00 óra: Virrasztás
Április 1. Nagypéntek: Jézus keieszthalálának ünnepe 18.00
óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
Április 2. Nagyszombat: 20.00 óra  :Tűzszentelés, fényliturgia
21.45 óra: Feltámadási körmenet
Április 3. H úsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe. 8.00 
óra: Ünnepi szentmise
Április 4. Húsvéthétfő: 8.00 óra: szentmise, templomunk ifjú
sági énekkara énekel (Húsvéthétfőn esti szentmise nem lesz!)

* * *

A húsvéti ünnepkör. Jézus feltámadásának megünneplése a ke
resztény hit legnagyobb ünnepe. A húsvéti misztérium három 
eseményt foglal magába: Jézus szenvedését, kereszthalálát és 
feltámadását Jézus győzelme a halálon és az erre való vissza
emlékezés nem hasonlítható össze más történelmi visszaemlé
kezésekkel, msrt itt sokkal többről van szó. A keresztség szent
ségében eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt föl 
is támadjunk egy új életre az isteni életre. Ez tehát az a többlet 
amit ez a visszaemlékezés jelent.
Sokan vannak, akik önhibájukon kívül nem ismerték meg, vagy 
nem ismerhették meg a keresztény hitet Szeretnénk az Ósegyház 
gyakorlatát újra feleleveníteni a Katekumenátus (hittanulók fel
készítése) bevezetése által. Szeretettel várom azon fiatalok és 
felnőttek jelentkezését (16 éves kortól fölfelé), akik szeretnék a 
keresztény vallást megismerni, és eljutva a hitre, a keresztény 
életben kellő jártasságot szerezve szeretnének megkeresztelkedni 
is. Hétfő, szerda, péntek du. 4—5-ig, vagy a 49-es telefonszámon 
várom jelentkezésüket

Dr. Huszka Mihály plébános

Megkezdődött a helyreállítás
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Temetőben

Szombat délután elindultam a partról, előttem az eső áztatta mező. 
Az ég borult, szomorú, alkalomhoz öltözött.
Az elhaladó fák rám köszönnek a múltból, ezernyi rothadt levél 
hever a lábam előtt, az avar illata elég ahhoz, hogy összeroppanjak. 
Mozdulatlanná tesz a halott virágok látványa, lelkemben félelem s 
fájdalom vegyül, bámulom őket és kivetítem a képed, -  veled 
együtt nyíltak
ezek a virágok, és ha adtál nekem egyet, úgy festett kezedben, 
mint a smaragd,
azt hittem mindig velem maradsz!
Az égi borulatra a búbánat telepedik, itt a hitet a sírba vetik. 
Ebben a temetőben én is meghalok egy kicsit, ég a gyertya a 
sírokon,
de csak itt-ott, mert az ég eloltja zokogó könnyeivel.
Nem fájna ha veled lennék, de most nyomaszt maga az emlék, 
mert én itt
maradtam és még maradnom kell!
Szürkület, kín, szomorúság, köd körülöttem ez a nap olyan mint 
a temetés,
sohasem gyógyítja be a feledés, és ez az október, mint a haldokló 
pára,
ki oly nehezen megy a túlvilágra, kínlódik még egy hetet, majd 
a vég
napján eljön érte a pap, és beköszönt a végtelen fagy!
Ember élet azonosulhatna vele, meghal, még mielőtt a tavasz 
beköszöntene.
Nem vagyok növény, nem öltöztethetem a szívem újra át, nem 
nyílhat az, ki az elmúlásra készülődik!
Hol keresselek, mondd? -  próbáltam megállítani minden napot, 
de elillant,
mint velünk az idő, a múltnak ad helyet, próbáltam versenyt 
futni a
vasfogával, nem bírtam el, rám nehezedett, nem segített a túl- 
világi hordár,
kétségbeejtő számomra, hogy te már csak voltál!
Nem vagy itt, hogy szeress, hogy azt mondd, -  még maradj! 
Elfáradtak bennem a szavak, nem várhat viszonzásra, mert el
mentél
egy más világba. Lassan világosodik az elmém, az ég is alább
hagyja könnyeit, no lám, 
ember és természet egybefolyik?
Tudom, hogy ez a természet rendje, a gyertya is a síron elalszik 
csendben...

Kolonics Sándorné

Az Evangélikus Egyházközség 
alkalmai április hónapban.

Á prilis 1-én nagypénteken, 10 órakor lesz istentisztelet 
a  templomban, utána úrvacsorái istentiszteletet tartunk. Vár
juk  a gyülekezetét egyházunk legnagyobb ünnepére, Jézus 
kereszthalála megünneplésére.

Á prilis 3-án húsvétkor, délelőtt 10 ó ra k o r lesz ünnepi 
istentisztelet, utána úrvacsorát osztunk. D élután 3 ó ra k o r a 
templomban tartjuk idei konfirmandusaink vizsgáját.

Á prilis 4-én húsvét m ásodik  n a p já n , délelőtt 10 és dél
u tán  3 ó rak o r tartunk istentiszteletet.

Á prilis 10-én délelőtt 10 ó ra k o r kezdődik a konfirmáció 
ünnepi istentisztelete, melyre a gyülekezetét szeretettel vár
juk. Délután is tartunk istentiszteletet.

A többi vasárnapon a szokott időben, tehát 10 és délután 
3 órakor tartunk istentiszteletet

Minden kedden 7 órakor az Újtelepen tartunk bibliaórát.

Minden szerdán 6 órakor az énekkar tart p róbát készülve 
a május 1-i nagytarcsai egyházmegyei énekkari találkozóra.

Szerdánként este 7 órakor a  gyülekezeti teremben tartunk 
bibliaórát

A tanítási időben hétfőn a 2. sz. általános iskolában, ked
den pedig az 1. sz. általános iskolában vannak hittanórák.

Péntek esténként 6 órakor az ifjúság tart összejövetelt a 
gyülekezeti teremben.

Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait alkalmainkra, int
jük  is őket az alkalmak megbecsülésére,

Áldott húsvétot kívánva

az  aszódi E vangélikus 
Egyházközség 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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BARABÁS TAMÁS:

AZ ASZÓDI SZÍNJÁTSZÁS
TÖRTÉNETE 

1983-tól napjainkig
I. rész

ARANYOS PÉTER- KORSZAK
1983-1987
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B evezetés
Az 1993-ban játszott "Doktor úr" sikere adta a végső 

lökést ahhoz a régi tervemhez, hogy papírra vessem az 
aszódi amatőr színjátszás történetét 1983-tól. A köny- 
nyebb áttekinthetőség kedvéért korszakokra osztottam a 
történetet (szerencsémre nem volt nehéz meglelni a ha
tárokat). A csoport története ugyanis egybeesik a min
denkori vezéregyéniségek történetével, így eddig meg
különböztethető 4 szakasz:

1. Aranyos Péter — korszak 1983—1987
2. Kovács Károly —- korszak 1988—1990
3. Barabás Tamás — korszak 1990—1993
4. Magyar Zoltán — korszak: a Doktor úr

Terveim szerint természetesen a jelenlegi helyzet is 
papírra kerül, remélem a közeljövőben.

Mivel 1987 óta dolgozom a csoportban, meg sem pró
báltam teljesen objektív lenni — egy felsorolást bárki 
össze tudna hozni —, viszont igyekeztem a kulisszák 
mögé pillantva az okokat is feltárni, hiszen olyasmiket 
is tudok, amit egy kívülálló talán sosem fog tudni!

Többen kérdezték, hogy végül is kiknek írom most 
ezt a könyvet? Itt az ideje, hogy megválaszoljam a kér
dést.

— azoknak, akik nézőként találkoztak egy-két érde
kesebb, szórakoztatóbb előadással és szeretnék megis
merni azok hátterét,keletkezésük körülményeit...

— valamennyi múltbeli és jelenlegi aszódi színjátszó
nak, ha másért nem, gyógyírnak a feledésre...

— s mindenkinek, aki kacérkodik a színpadra lépés 
gondolatával, hátha — példáinkon okulva — könnyeb
ben veszi azokat az akadályokat, amiken mi elbuktunk!

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik 
nélkül ez a könyv nem — vagy csak jóval hányatottabb 
előélettel — jöhetett volna létre, mindenekfelett a szín
játszóknak, akik nélkül tényleg nem érne az egész sem
mit!

Az amatőr színjátszás helyzete tegnap és ma
"Volt olyan időszak, amikor nagyon sokan figyeltek 

Magyarországon az amatőrök színjátékára. 1971 és 1975 
között a rádió mintegy 120, a tévé körülbelül 30 amatőr 
előadást közvetített.

Mi okozta ezt a rendkívüli érdeklődést? Talán az, hogy 
az amatőrök művészete képessé vált arra, hogy kifejezze 
a legszélesebb ifjúsági rétegek szorongásait és örömeit, 
gondjait.(...) A nagy, látványos korszak elmúlt, az együt
tesek ma "csendesebben" dolgoznak. De ma is mintegy 
húsz-huszonötezer ember — többnyire fiatal — készül 
esténként próbákra, két-három havonta előadásokra. A 
régi, nagy csoportok mellett megerősödött s igazi szín
házi élményt képes adni 100-120 együttes. A legtöbb 
helyen a társadalmi ünnepek ma sem képzelhetők el az 
amatőrök jelenléte nélkül."

A fenti idézetek Bicskei Gábor: Amatőrök színjátéka 
című, 1983-ban megjelent könyvéből valók, és talán jól 
érzékeltetik azt a változást, amelyet az amatőr színjátszás 
az 1970-es és 1980-as évek között megélt.

A rendszerváltás felborította az addigi struktúrát, 
szembetűnő, hatalmas változásokat hozott, melyeket 
megpróbálok sorba venni:

— a társadalmi ünnepeken való aktív közreműködésről 
lemondott az amatőr színjátszás (az okok mélyebb elemzést 
igényelnének, ebbe most nem kívánok belemenni!)

— az amatőr színjátszók érdeklődése a hagyományos 
formák — pódiumjátékok, szerkesztett lírai műsorok — 
felől a drámák, az "igazi színház" felé fordult

— nagymértékben átalakult a közönség is: míg a 80-as 
évek végéig túlnyomórészt fiataloknak játszottak fiata
lok, addig mostanra széles (20—60 év) rétegnek, de 
többnyire a színjátszóknál idősebbeknek folyik a játék

— a tömegkommunikáció gyakorlatilag teljesen le
mondott az amatőrökkel való törődésről

— a régi integráló szervezetek megszűntek; 1992-ben 
új gazda jelentkezett — megalakult az Amatőr Színházak 
Országos Szövetsége, amelynek az Aszódi Kamaraszín
pad is tagja! —, de koordináló funkcióját anyagiak híján 
nem tudja ellátni

— a fesztiválok megritkultak, hosszú idő után tavaly 
elmaradt a HVP fesztivál, amelyen az aszódi csoport 
rendszeresen részt vett (egészen szélsőséges példa az 
1993-ban, Gödöllőn megrendezett találkozó, amelyen 
névre szóló belépőkártya osztásával, és azzal, hogy alig 
60 főt befogadó terembe kényszerítették a rendezvényt, 
gyakorlatilag nemcsak az érdeklődőket, henem a többi 
résztvevő nagy részét is kizárták az előadások megte
kintéséből!)

A fesztiválok ritkulása a csoportok elszigetelődését 
eredményezte, ma már az azonos megyében működő cso
portok sem ismerik egymás munkáját. Mivel nem talál
koznak, nem hathatnak egymásra; közös, nagyobb régiót 
átfogó vagy akár országos irányvonal, szellemiség nem 
tud kialakulni! Ráadásul külső kontroll híján fennáll az 
önismétlés veszélye!

Merre van a kiút a jelenlegi anarchiából? Mindeneke
lőtt életképessé kell tenni az Amatőr Színházak Országos 
Szövetségét (ez nagymértékben magukon a csoportokon 
múlik!); kívánatos lenne kétévenként megrendezni a 
színjátszók találkozóját területi alapon (megye), ezen fe
lül a legszínvonalasabbaknak országosan. Mind a me
gyei, mind az országos megmérettetésnek publicitást kell 
adni (ez lenne igazából a szervezésen felül a Szövetség 
dolga, szerintem).

Ki lehetne használni az amatőr előadások viszonyla
gos olcsóságát! Megvalósítható lehetőség a "cserefellé
pés", két amatőr csoport oda-vissza alapon történő fel
lépése egymás közönsége előtt! Röpke közvéleményku
tatásom szeint ilyesmire Aszódon is van igény.

Végezetül hadd ajánljak néhány csoportot Pest me
gyéből a Tisztelt Olvasók figyelmébe:

— Dunakeszi Pinceszínház (1993-ban Gödöllőn lát
tam tőlük Agatha Christie: Egérfogó című krimijét, na
gyon tetszett!

—Gödöllőn a Kerekasztal Színházi Társulás (ironikus, 
a közösség mozgásának egységével megjelenítő előadá
saik: J. M. Synge: A nyugati világ bajnoka (1992), Fors- 
ter: I. Erzsébet (1993)
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FELKIÁLTÓJEL

"Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a fö ld  alvó lelkét lesem,
Régmúlt virágok illata 
Bódít szerelmesen."

(Ady Endre: A magyar ugaron)

A történet 1983. március 14-én vagy 15-én kezdődött: az ünnep 
színvonalát emelendő először Aszódon a Múzeum előtt, majd Gö
döllőn elhangzott egy versösszeállítás. A műsort egy 16 éves fia
talember szerkesztette és állította színpadra: Aranyos Péter.

Erről a legelső műsorról sokkal többet ma már nem lehet tudni, 
megkoptak az emlékek. Annyi bizonyos, hogy a szöveget bemutató 
előtt le kellett adni a KISZ (fiatalabbak kedvéért: Kommunista If
júsági Szövetség) bizottságon. Péter szerint csakis a forma kedvéért, 
a KISZ-titkár ugyanis Turcsán István volt, a szereplők barátja.

"Okvetlenül írd meg, hogy szívből köszönöm Pistinek mindazt, 
amit értünk tett a kezdetekkor! (Aranyos Péter)

A csoport székhelye a Művelődési Házban volt — ma videoköl
csönző és kedvelt ifjúsági szórakozóhely. Következő előadásuk is 
ünnephez kötődött:

"Április negyedikéi műsor. Ezt Aranyos Péter szerkesztette és 
rendezte. Pantomim jellegű darab volt, zenével és hangeffektekkel, 
dialógus nélkül. Körülbelül 20 perces. Szereplői: Aranyos Péter, 
Masznyik István, Aranyos Nikolett, Baranyi Józsi, én, plusz még 
3-4 fő. (Kovács Károly)

Még ebben az évben készült egy Télapó műsor, egy mesejáték, 
a "Hópelyhecske", amelyet Aranyos Péter írt és rendezett A törté
nete röviden: a farkas és a róka el akarja lopni a télapótól az aján
dékokat, de természetesen — mint a népmesékben —  a gonoszok 
végül lelepleződnek. Hogy hogyan? Azt ma már nem tudja senki. 
Egy kopott fénykép alapján rekonstruálható a társulat: Kovács Ká
roly, Aranyos Nikolett, Petrovics Mariann, Litauszki Márta, Masz
nyik István, Tóth Andrea, Magyar Hajnalka, Imre Zsuzsanna. A 
mesejáték csakis Mikulás ünnepségeken került előadásra

A különböző ünnepi műsorok közötti próbákat Aranyos Péter 
vezette, célja a tagok egységgé kovácsolása és személyenkénti fej
lődésének elérése volt. A próbák felépítése: szituációs játékok — 
relaxálás —  beszéd —  vagy mozgásgyakorlatok.

"Igazából rendező szerettem volna lenni. Persze ez nem úgy jött, 
hogy felkeltem reggel: na, én mától rendező leszek! Nekem példa
képnek ott volt a nagybátyám —  Adorján Viktor — , aki jelenleg 
a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban dolgozik. Neki volt ak
koriban Dunaújvárosban egy amatőr csoportja, akik PONT néven 
futottak. Tulajdonképpen innen ered a mi nevünk is. Gondoltam, 
ha ők PONT, akkor mi miért ne lehetnénk pont FELKIÁLTÓJEL?! 
Kérdeztem tőle, mit javasol, mit játsszunk? Ők Moliére-t játszották, 
azt javasolta, persze tudtam, hogy nagy falat lenne még az. Erre 
mondta a Tabarin vásári komédiákat, amelyekből mi hármat —  ha 
jól emlékszem —  játszottunk is." (Aranyos Péter)

1985 nyarán új igazgató került a Művelődési 
Ház élére Budapestről, aki a csoport működési fel
tételeként terembérleti díj fizetését szabta meg. A 
tagok ezt nem akarták és nem is tudták megfizetni 
(öntevékeny amatőröktől bérleti díjat kérni, non
szensz!), inkább új székhely után néztek. így jutot
tak el a Honvéd Helyőrségi Klubba, ahol Vörös 
László igazgató helyet biztosított számukra.

A három vásári komédiát más-más szerep- 
osztással játszották nemcsak Aszódon, hanem a 
környező települések művelődési házaiban is (Ik- 
lad, Hévízgyörk, Túra).

Ezek a történetek kikapós asszonykákról, kéjvá
gyó vagy éppen felszarvazott urakról szóltak. Kö
zéppontjukban Tabarin, a szolga állt —  Kovács Ká
roly megjelenítésében — , akit minden titokba be
avatnak, és aki szemtelenül kijátssza a többieket 
egymással szemben némi haszon reményében. Ta

barin amolyan "minden lében kanál", még lebukásai után is ki tudja 
menteni magát A szórakoztató történetek Aranyos Péter irányítá
sával kerültek színpadra.

1986 végén megkezdődtek az 1987. március 15-i "Forradalmi 
Napok" előkészületei. Vácról érkezett rendező —  Németh Péter 
Mikola személyében — , aki vállalkozott a teljes műsor megrende
zésére, az 1848-as események felidézésére. A tervezett nagyszabású 
műsorhoz nem volt elegendő a csoport létszáma, kibővült az Aszódi 
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola tanulóival 
és jó  néhány Aszódon katonáskodó fiúval. Vitathatatlan siker volt: 
korhű jelmezek, lovasparádé, Pilvax kávéház!

Semmi nem úgy ment tovább, mint az ünnep előtt: Aranyos Péter 
Mikola váci csapatában látta a saját továbblépésének biztosítékát, 
kilépett a csoportból. Rövid idő múlva követte őt húga, Nikolett

Néhány gimnazista a siker hatására együttmaradt a régiekkel, és 
belekezdtek egy új műsor elkészítésébe: a Kabaréba.

A vásári komédiák óta az első olyan program volt ez, amely 
nem ünnepi alkalomra készült! Válogattak a 30-as, 40-es évek ka
baréjeleneteiből, dalaiból, egybegyúrták őket —  a rendező Vörös 
László volt Beneveztek a HVP által szervezett fesztiválra HEK 
(Helyőrségi Klub) Színpad néven. Sikerrel vették a selejtezőket és 
bejutottak az Egerben megrendezett döntőbe, ahol Tóth Andrea kü- 
löndíjat kapott az általa megformált virágáruslányért. Az előadás 
résztvevői: Kovács Károly, Magyar Hajnalka, Tóth Andrea, Magyar 
Zoltán, Kiss Gábor, Horváth Ferenc, Cziffra Péter (a zongorista, 
ma az Átrium zenekar billentyűse), plusz még két akkori aszódi 
katona (nevüket nem őrizte meg az idő, elnézést kérünk érte!)
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A Kabaré próbáival egy időben vetődött fel egy musical színre 
vitele. Ehhez ismét létszámbővítésre volt szükség. Az új jelentkezők 
kivétel nélkül a gimnáziumból jöttek, —  ma vállalkozzon ilyesmire! 
—  köztük jómagam. Nézegettük a Kabaré próbáit, olvasgattuk Mon- 
tágh Imre: Tiszta beszéd című tankönyvét Vörös László javaslatára 
elkészítettünk egy diákhumor-összeállításL melyet 1987 nyarán Tö- 
rökszentmiklóson adtunk elő a KISZ Építőtáborban.

A musicalből nem lett semmi. A  szövegkönyvet ma is őrzöm: 
Békés József —  Császárok. Gyula, a brigádvezető szerepét játszot
tam volna, a zenét az NSH (Neo Steril Hullám) nevű, Aszód épü
leteinek falán még megtalálható együttes szolgáltatta volna.

A "kabarés" gárda szépen csendben szétszéledt M inket "újon
cokat" Vörös László igyekezett betömi Örkény István: Egyperces 
novelláival. Ezek csakúgy, mint az 1988 első felében elkezdett ókori 
katonaparódia sosem kerültek közönség elé.

Kovács Károly lehetett volna a bennünket összefogó erő, de ő 
talán a Császárok meghiúsulása miatt, talán mert nem tűntünk ütő
képesnek, nem foglalkozott komolyabban velünk; energiáit a TŰRI 
(Társadalmi Ünnepeket Rendező Iroda) részére készített műsorokba 
ölte. Ott ismerkedett össze azokkal, akik a következő években a 
színjátszó tagságát jelentették!

1987. november hetedikére Aranyos Péter hívott bennünket a 
szocialista forradalom 70. évfordulójára készítendő ünnepi műsor
hoz. Az előadás — miattunk —  nem sikerült Rengeteg hibát ej
tettünk. Azóta sem buktam ekkorát!

Készült még egy Mikulás-műsor, aztán 1988. március 15-én a 
gimnázium által előadott ünnepi műsor (Hódi Gyuláné szerkeszté
sében) a Tiszti Klub (ua mint a Helyőrségi, csak jobban elterjedt 
megnevezése) színpadán, aztán semmi. Vörös László februárban 
autóbalesetet szenvedett, nem maradt senki, aki feladatot tudott vol
na adni, mi pedig még alkalmatlanok voltunk az önálló dolgokra.

így múlt ki az Aranyos Péter által létrehozott színjátszás első 
korszaka. Ideiglenesen.

SORSOK, EMLÉKEK 
ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK

Minden történethez hozzátartozik a szereplőinek képzelete is. A 
vágyak, a szárnybontogatások. És beletartozik a történetbe a múlt 
Amely nélkül sosincs jövő.

A következőkben szemelgetek azokból a beszélgetésekből, ame
lyekre az elmúlt időszakban került sor. A beszélgetések apropója 
ez a könyv volt, de nem feltétlenül csak a színjátszásról szóltak. 
Pillantsunk hát egymásra szeretettel!

Masznyik Pistivel egy buszmegállóban futottunk össze, a Ko
rona Cukrászda előtt. Kézfogás, jól vagy?—hogy vagy?, majd mind
járt a tárgyra térés:

— Könyvet írok a színjátszó történetéről — mondtam. — Gon
doltam téged is...

Pisti nem is rám nézett, valahová a hátam mögé, messzire.
— Talán holnap — javasoltam. — Holnap tízre jövök a Litauszki 

Mártihoz, gyere fel!
— Márti! —  ízlelgette a szót. — Pont jó! Holnap délelőtt pont 

jó.
—  A régi, szép idők —  mondtam megbökve a könyökét.
Pisti nem válaszolt Még mindig valahová messze figyelt és

lassan mosoly terült szét az arcán. Másnap hiába vártuk. De a mo
solya bennem maradt

Tóth Andreával:
— Hogyan kerültél a csoportba?
— Aranyos Peti révén. Ha jól emlékszem, Peti anyuval dolgo

zott együtt a tanácson, aztán egyik este megjelent nálunk. Mondta, 
hogy anyu mennyire dicsért s megkért, mondjak el egy verset. Ott 
rögtön elhívott a következő próbára.

—  Érdekelt a színjátszás?

—  Nem. Igen. Szóval így konkrétan, hogy színjátszás, így nem... 
Akkoriban mindenbe belefogtam, mindent ismerni akartam, min
dent kipróbálni... Voltam népi táncos, ügyes kezek szakkör tagja, 
és mindegyik m ent Mindegyik sikerélményt adott Ráadásként Peti 
mesejátékában (Hópelyhecske,1983) rögtön szöveges szerepet 
adott, én voltam a Farkas.

—  Sokáig nem kaptál újat...
—  Persze, a Tabarin-ekhez kicsi voltam még. De én annyira 

élveztem a próbákat is, anélkül, hogy felléptem volna! Jól éreztem 
magam a tőlem idősebbek társaságában; péntek délutánonként öt- 
től-nyolcig. Majdnem, mint egy klubdélutánon... Előfordult, hogy 
a próbára megtanult verset relaxálás alatt elfelejtettem, s csak az 
első sora jutott eszembe.

—  Céloztál a szituációs játékokra...
— Ja, igen. Szóval, ezek azért voltak jók, mert az ember — 

esetemben az ember lánya — megtanult bízni a többiekben. Például 
van az a gyakorlat, miken' valakit körbe állnak a többiek, ez a valaki 
pedig behunyt szemmel eldől valamelyik irányba. Ha nem fogják 
meg, a földre esik. De ez nem fordulhat elő, hiszen éppen az a 
lényege, hogy biztosan tudjam: a többiek megvédenék! Vagy a 
másik, amit én "telefonos játéknak" nevezek: kiválasztasz a többiek 
közül valakit, akit meg kell szólítanod. Olyasmit kell mondanod 
neki, amit csak ketten tudhattok —  beszélgettél vele a próba előtt, 
vagy megkérted valamire — , és az illetőnek rá kéne jönnie, hogy 
hozzá beszélsz. Ezek a játékok olyan légkört teremtettek, amelyben 
könnyen kinyíltál a többiek felé, életkortól függetlenül.

—  Melyik volt a legfurcsább szereped?
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—  Amikor zenebohóc voltam. Képzeld el: beöltözve, krumpli- 
orral és a fogam miatt duplára dagadt arccal. Rettenetesen fájt —  
nekem. A gyerekek nagyon élvezték.

Aranyos Péterrel:
—  Azt mondtad, mindig inkább rendező szerettél volna lenni.
—  így igaz.
—  Mégis, amióta átmentéi Vácra, nem rendeztél!
—  Húúú! Igaz. De, hogy szavad ne felejtsd, van egy darab, amit 

nem sikerült megvalósítanom: "A kis herceg"! Nikolett lett volna 
a kígyó, Tóth Andi a Kis herceg, Magyar Hajni a Rózsa, Kovács 
Karcsi a pilóta! Sajnos nem sikerült Pedig a történet óriási! Csak 
nem jött össze. Mit akartál kérdezni?

—  Amit elmondtál magadtól is. Hanem, rólad közismert, hogy 
jó  versmondó vagy. Ki a kedvenc költőd?

—  Radnóti Miklós. De Villont is szeretem. Apropó vers! Van 
nekem a verssel egy hatalmas sikerélményem! Eljött hozzám Szo
vics Tímea, valamikor... régen, és megkért, hogy hallgassam meg, 
mert valami versenyre készül. Adtam neki néhány tanácsot, aztán 
szinte el is feledtem az egészet, mikor egy este rámtört és lelken
dezve újságolta, hogy megnyerte a versenyt! Na, ő tehetséges vers
mondó.

—  Milyen szerepeket játszottál Vácon?
—  Shakespeare "Viharijában voltam először Don Alonso, aztán 

Caliban.A Villon darabban, a "Vidám koldusokéban, meg a ...., 
meg a .... ennyi. De ne hidd, hogy ez kevés volt! Nagyon kemény 
próbák voltak, rettenetes küzdelmek a szerepekkel!

—  Miért hagytad abba?
— Megnősültem. Persze ezt nem lehet így leegyszerűsíteni. Drá

ga mulatság volt nekem Vác. Élveztem, de drága volt. Gondolj bele, 
hetente 4—5 nap útiköltség, idő. Azt hiszem ez volt a döntő. Fele
lősséget kellett vállalnom a családomért. Tipikus amatőr sors, nem?

Litauszki M árta:
—  A "Hópelyhecskés" időszak még nem volt az igazi. Később, 

a Tabarin-ek hozták meg azt a közösséget, amelyre ma is... szóval 
ma is szeretem őket! Szenzációs társaság volt, szenzációs hangulat! 
A próbákon mindig mindenki ott volt, mert jó volt együtt. Egerből, 
a főiskoláról is visszajártam a társaság miatt. Láttam Karcsiékkal 
(Kovács Károly) a "Csodát". Nekem nem tetszett. Hiányoltam a 
csoportból a sugárzást, amit az egymással való játék okoz! Persze 
tévedhetek is, tudod, hogy van ez.

— Felvételizett valaki közületek, vagy volt-e valakinek ilyen 
irányú terve?

—  Nagy Katinak volt. Mutasd a képet! Ott áll a baloldalon. Úgy 
tudom, ennek ellenére sosem felvételizett. Ó nem. Én igen.

— Nocsak?!
—  Rögtön érettségi után. Kíváncsi voltam, hogyan néz ki a fel

vételi. Esélyt nemigen adtam magamnak, mint ahogy a felvételi 
bizottság se adott. Tudod, nekem inkább a zenéhez van tehetségem, 
így lettem énektanár.

—  Mit kaptál a színjátszástól?
— Barátokat. Meg volt hová vezetnem az energiatöbbletemet. 

Én ugyanis állandóan tele vagyok energiával, még most se tudok 
nyugton maradni. (Márta előrehaladott terhes volt a beszélgetésünk
kor. Mire ez az írás megjelenik, lehet, hogy boldog anya!)

M agyar Zoltán:
— Azt hiszem, nem sok hasznomat tudod venni — kezdte, mi

előtt megmukkanhattam volna. — Az egészből szinte semmi sem 
maradt meg bennem mostanra. Tényleg nem emlékszem... mennyi 
próbával tanultuk meg... milyenek voltak a próbák... Az biztos, 
hogy a Vörös Laci rendezte. Te, sajnálom, valahogy kiesett a dolog, 
pedig nem szokott velem ilyesmi előfordulni! Egerre, a fesztiválra 
emlékszem úgy halványan, de egyéb semmi.

—  Kár. Ugyanis épp arra volnék kíváncsi, hogy később a színi 
pályához adott-e az itteni játék valami lökést?

—  Nem. Nem hiszem. Tudatosan nem. Akkoriban a színészetnél 
jobban érdekelt a zene. Hogy tudat alatt mennyire befolyásolt, azt 
nem tudnám megmondani.

—  Ha nem az itteni játék, akkor mi indított a színház felé?
—  Eger. A tanárképző főiskola. Készítettünk egy negyedikes 

lány rendezésében egy versösszeállítást. Annak a sikere.

Aranyos Nikolett:
Nézegettük a fényképeket, amelyekről egy csinos, szőke Nikolett 

mosolygott vissza. Az életben — szerintem —  vörösesre festett 
hajjal nevetett néhány évvel korábbi önmagán:

— Nézd, gyűrű! Gyűrű volt rajtam! (Az ominózus gyűrű egy 
csontváz alakításakor maradt Nikolett ujján, még a nyolcvanas évek
ben, egy április negyedikéi műsorban.)

— Hogyan kezdtél színjátszani?
—  Peti vitt bele. Rám ragasztotta a saját lelkesedését, aztán már 

nekem is lett önálló.
— Milyen emlékeket őrzői ebből a korszakból?
—  Leginkább azt, hogy nagyon komolyan vettem az egészet A 

helyzetgyakorlatokat. Kicsinek, rettentően kicsinek éreztem magam 
a többiek között, de jó  volt együtt lenni nálam idősebbekkel. Talán 
így hamarabb nőttem fel... Petivel gyakran veszekedtünk, ha eltért 
az általa és általam elképzelt figura.

— <3 vitt magával Vácra?
—  Igen. Nekem az első kihívás-szerep a március tizenötödikéi 

műsor volt, aztán Vácon a "Vidám koldusok" és Ariéi a ”Vihar"-ban.
—  Ha jól tudom, már váci színjátszóként az aszódi csoporttal 

közösen indultatok a székesfehérvári fesztiválon egy "Vihar"-rész- 
lettel!

— Tényleg! Én Ariéi voltam, Peti pedig Caliban. Azt mondták 
az értékelésen, hogy túl profik vagyunk. És nem dicséretnek szán
ták.

— Kaptál valamit az itteni színjátszótól? Mármint szakmailag?
— Önbizalmat adott. Amikor elmentem felvételizni, borzasztóan 

magabiztos —  ez az, ez a kulcsszó! —  , tehát magabiztos voltam. 
Úgy gondoltam, már mindent tudok a színházról, hiszen játszom 
évek óta. A színházról persze nem tudtam szinte semmit! De az, 
hogy hittem magamban, sokat segített!

—  Láttál akkoriban valakiben hajlandóságot vagy tehetséget a 
továbblépésre? Gondoltad valakiről, hogy még akár profi színész 
is lehetne belőle?

— A bátyámról. Annyira tehetséges ez a ... (lejegyezhetetlen 
gesztus). Meg a Kovács Karcsiról. Ő is nagyon komolyan vette az 
egészet.

— Amúgy, hogy érzed magad?
—  Pesten? A színházban?
— Mondjuk.
— Jól. írd le nyugodtan, hogy jól. Bár fáradt vagyok mostanában. 

Premierre készülök ugyanis, a "Balkon” című darabban játszom 
majd. Kíváncsi vagyok a fogadtatására!

— Nem is zavarlak tovább, kívánok neked mindent, amit akarsz. 
Örülök, hogy beszélgettünk.

—  És okvetlenül írd meg, nagyon köszönöm, hogy eszedbe ju
tottam ehhez a könyvhöz!

Kovács Károly:
Karcsival hosszú beszélgetésbe bonyolódtunk —  nem először 

— , melynek most csak az idevágó részeit szemelgetem:
— Az első időszakban spontánul történtek a dolgok. A csapat 

igazából csupán a buli és a barátság megnyivánulásának tartotta a 
színjátszást, egy—két kivételtől eltekintve.(...) Az ünnepi műsorok
ra való készülés, a protokollelőadások hátráltatták a személyes fej
lődést; az új s újabb műsorok között nem maradt elég időnk ma
gunkra figyelni! (...) A "Kabarét" sosem játszottuk itthoni közön
ségnek, úgy mint a "Doktor urat". Pedig szerintem —  még mai 
mércével mérve is —  közönség elé vihető előadás volt

— Hallottam egy zenekarról, amit te menedzseltél!
— Kicsi túlzás azért van ebben. Akkoriban Pesten dolgoztam, 

a Metrónál, ott ismertem meg őket Összehoztam nekik néhány 
fellépést sőt volt, hogy egy műsorban léptek fel a csoporttal.

— Mi volt a nevük?
— Grandaxin. H ajói emlékszem a Sport büfében játszottak, ülés 

számokat meg akkori slágereket Érdekesebb viszont hogy hoztam 
a Metrótól egy srácot, valamilyen Lacit őaTabarin-ekben szerepelt 
velünk. (...) Emlékszem olyan előadásra a Tiszti Klub szabadtéri 
színpadán, ahol ugyanannyi embernek játszottunk, mint ahányan mi 
voltunk. De játszottunk, mert meg akartuk magunkat mutatni!
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EGY KIS STATISZTIKA
Huszonnyolc név szerinti színjátszóról tudunk 1983— 1987 között, 
s mindössze hárman!! 1 vettek részt közülük a második korszak mun
kájában: Kovács Károly, Szigeti Gabriella, Tóth Andrea!
A nulláról kellett újjáépíteni a csoportot úgy, hogy az új tagok 
3— 4-szer annyian voltak, mint a régiek: folyamatos, fejlődést ígérő 
munkáról ilyen körülmények közt szó sem lehetett!
Az igazi probléma mégsem ez, hanem az, hogy a régi színjátszók 
kilépésük után —  kivéve négy-öt embert —  érdeklődésükkel nem 
támogatták volt társaikat. Okokat biztosan lehetne találni,de a tény 
az tény marad: a régi színjátszók többsége egyetlen előadást sem 
látott kilépése óta!
Egyetlen okát látom ennek a figyelemreméltó szituációnak: ahogy 
a különböző magánéleti problémák miatt bomlani kezdett a csoport 
—  amelyet tényleg 90%-ban a barátság tartott össze, mint ahogy 
Kovács Karcsi is észrevette — , nem akadt más erő, s itt a színház 
iránti rajongásra vagy a szereplési vágyra gondolok, ami összetart
hatta volna.
Az előadások számát megállapítani nem lehet. A Tabarin-ekből az 
évek során körülbelül 25— 35 előadás készült, a "Kabaré" selejte
zőkkel együtt háromszor vagy négyszer került színpadra — egyszer 
sem Aszódon.
A csoport történetében az 1987. március 15-i műsor volt az első és 
az utolsó is, amelyik szabad téren játszódott (eleve oda készült). 
1983 és 1987 között játszó személyek:

Agócs István Kovács Károly
Aranyos Nikolett Litauszki Márta
Aranyos Péter Magyar Hajnalka
Barabás Tamás Magyar Zoltán
Baranyi József Masznyik István
Bodnár Barbara Nagy Katalin
Budai Noémi Pecze Tímea
Cziffra Péter Remeaár László
Erdélyi Sándor Steinetz Márta
Horváth Erika Szigeti Gabriella
Horváth Ferenc Tóth Andrea
Imre Zsuzsanna Tömöri Csilla
Kamarás Anikó Laci
Kiss Gábor és jő  néhány katona, akik
Kolozsvári Kinga nevét már nem tudjuk

(Azok nevét, akik csak az 1987-es március 15-i műsorban szere
peltek ez a lista nem tartalmazza!)

Lent az 1987-es március 15-i ünnepi műsor felvétele látható.
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A KOLESZ
Mindenki tudja, hogy van. Azt is, hogy hol van. Mi célt szolgál? Ki 

ne tudná?! Azok tudják legjobban, akik ott tátik napjaikat, onnan in
dulnak iskolába, ott térnek nyugovóra. Hogy ókét hogy hívják? Ezt is 
tudja mindenki! ő k  a koleszosok. Csak így, egyszerűen. Koleszosok.

E beszélgetésnek nincs apropója, nem történt semmi különös a 
kokszban. Egyszerűen kíváncsi voltam, hogyan élnek, hogy érzik 
magukat az Aszódi Kollégiumban! Ezért hát elbeszélgettem velük. A 
diákokat öten képviselték: Gaál Ágnes, Jakabovits Ágnes, Nyíregy
házi Eszter, Tajthy Krisztina -  I/a -  és Szigeti Péter m /b osztályos 
tanuló -  az egyedüli fiú az ötösfogatból, s mint később megtudtam, 
a gimnázium diákönkormányzatának vezetője. Természetesen meg
szólítottam Mikus Katalin kollégiumigazgatót is és két nevelőtanárt: 
Tordai László és Fehér Csaba tanár urakat íme az eredmény:

Ahogy a diákok látják

-  Napirend: Ébresztő 6.30-kor (kisvillanyos), 6.35-kor (nagyvilla
nyos). Sokszor könnyebb kisvillanynál ébredni, felkelni. A nagyvillanyos 
ébresztő "szörnyű megrázkódtatás": már megint reggel van. Kilógatjuk 
a lábunkat a takaró alól, télen néha lefagy” az ujjunk, így meggondoljuk 
-  van aki többször is - ,  fölkeljünk-e egyáltalán. Aki sokáig gondolkodik, 
azt tovább próbálják ébreszteni -  rádió, hideg kéz, MZ/X, vagy egysze
rűen kiveszik az ágyból. Hát hiába, nincs mit tenni, kelni kell! Kicso
szogunk vastag fürdőköpenyünkben a folyosóra, vigyázunk, arcunkra ne 
fagyjon a mosoly és a víz. Következő program: sorbanállás a WC-nél. 
Szórakoztató. Mosakodás után irány öltözködni. Hideg esetén mindenki 
villámgyorsan felöltözik -  tisztelet a kivételnek! Nyikorgó szekrénnyel 
kezében... nem, nem ment a padlásra serényen... csak elgondolkodunk, 
lehet, hogy rendet kellene tenni a szekrényben, hátha megnézik! De 
nincs idő, menni, menni kell..., menni kéne, reggelizni. Reggeli -  lehetne 
jobb is egyesek szerint De az csúcsjó, hogy itt van a koleszban, és nem 
a gimiben. Elindulunk az iskolába, igénybe vesszük a közlekedési esz
közök 3 fajtáját Busz, láb-busz, kerékpár -  pl. Péter. Iskola Ebéd. A 
nap fénypontja Jó kaja Igaz van krumplis, rizses és káposztás hét de 
sebaj -  Tóbiás! Komótosan visszagyalogolunk (-buszozunk, -kerék
pározunk) a koleszba Délután 4-től 7.30-ig van szilencium, de lehet 4 
előtt és 7.30 után is tanulni. A szilencium ideje tanulmányi átlagtól is 
függ, úgyhogy megéri -  megérné -  tanulni. Szakkörök is délután vannak: 
angol, kosárfonó, énekkar, rejtvényfejtő, környezetvédelmi, jazzbalett.. 
22.00 óra' villanyoltás! Tente baba., és ha a baba nem bír elaludni? 
Néha a nevelőtanárok bent maradnak beszélgetni egy kicsit és ez olyan jó!

Egyéb: Nagyon klassz, hogy a téli szünetben is fűtöttek, így 
mikor visszajöttünk a telelésből, nem hideg szobák vártak minket. 
Bár ez igen sok pénzbe kerülhetett! Köszönjük! Ugyanez a helyzet 
a vasárnap esti meleg vízzel! Hálásan köszönjük!

Ki lettek irtva a rózsabokrok, mi lesz a kerttel? Mi segítünk 
szépíteni, csak lenne mit betelepíteni. Tudjuk, ez is pénzes dolog!

Társalgó: Olyan klassz pályázatokat készítettünk a társalgó átala- 
kítására-felújítására vonatkozóan. Ez, ha megvalósul, nagyon jó lesz!

Jó lenne itt a városban valami szórakozóhely. Kimenőnk van, de 
hová menjünk? Főleg, ha lapos a pénztárca.

A koleszos bulikra kevesen jövünk össze, így nem is olyan jó, 
ha a gimiben van buli, kiderítik, hogy koleszosok vagyunk -  s 
ráadásul franciások -  hát izé, ne haragudjatok... és néha úgy érezzük, 
kerülnek, nem szeretnek minket Mi ez, általánosítás? Nem lehet 
mindenki pl. autószerelő!

Csaba tanár úr, próbáljuk meg azt az aerobik-ot! Tudjuk, egyik 
helyiség kicsi, a másik hideg, lehet hogy alábbhagy a lelkesedésünk, 
de azért próbáljuk meg!

Lovagolni, de jó lenne! Fizetnénk is ólé! (Lótulajdonosok figyelem!)

Mozi, színház: itt csak álom. Legalább a videót ne rontotta volna 
el valaki!

Kicsit jobb reggeli és vacsora! Köszönjük, hogy mindkettőt a 
koleszban fogyaszthatjuk!

Telefon: néha nehézségekbe ütközik a kapcsolatteremtés... telepátia?
Nevelőtanárok: előfordulnak nézeteltérések, de hát ez így van. 

Mi azért mindegyiküket szeretjük!

Félévi: javult a tanulmányi átlagunk!

Icipici megjegyzés: pénteken, ha süti van ebédre, azzal tudunk 
szaladni a buszhoz! Nem így van ez a főzelékkel és egyébbel...

Köszönjük!

Ahogy a tanárok látják

Mikus Katalin kollégiumigazgató: Augusztus 1-től (1993) va
gyok a kollégium igazgatója. Fontosnak tartom, hogy a kollégium
nak legyen élő kapcsolata a várossal, intézményekkel. Optimista 
vagyok, az a véleményem, hogy a kölcsönkapcsolatoknak, a jó 
együttműködésnek mindig pozitív végkicsengése, eredménye van. 
Az Aszódi Kamarateátrum példa erre a kapcsolatra. A Díszterem 
a városé is, így szintén nyitottá válik a kollégium.

A városi rendezvényekre sokszor "csak" 10-20-30 kollégista 
megy el -  vesz részt, nem tartom kötelezőnek rájuk nézve. Úgy 
érzem, akit érdekel az a bizonyos rendezvény, az kényszerítés nélkül 
is elmegy. Sokszor ütközik a rendezvény és a szilencium időpontja...

Beszélgetek a gyerekekkel, szeretném ha emberségükben, jelle
mükben, viselkedésükben, akaraterejükben, tanulmányi munkájuk
ban fejlődnének. Átalakító, fejlesztő magatartásuk pozitív irányba 
forduljon -  társalgó átalakításának pályázata stb. A gazdasági szo
rítások sajnos lelassítják ezeket a folyamatokat, de nem panaszko- 
dok!! Szeretem a munkámat, felelős vagyok a diákokért, a történé
sekért Megoldást keresek! Van egy szerény alapítvány: szülői ado
mányokból tudjuk megvenni a szakkörhöz stb. szükséges dolgokat. 
Szeretik a szakköröket is, vannak önszerveződő csoportok -  origa- 
mi, papírhajtogatás, zenekar -  ezek a kis közösségek erősítik a nagy 
közösséget, a belső harmóniát S jól kell gazdálkodnunk belső ener
giánkkal is -  jó  felhasználás. Hívtak erre a pályára -  előtte is ta
nítottam, mint most is -  igyekszem jól végezni a feladatomat, mert 
szeretem ezt a feladatot.

Tordai László: '68-ban itt kezdtem a pályámat, aztán kis kihagyás 
után ismét -  12 éve -  idekerültem. 103 gyermek lakik a kollégi
umban, ez szép szám. Bizony a közös életnek vannak bizonyos 
szabályai, és ezeket be kell tartani. Persze vannak súrlódások is 
tanár-diák között. Ők felszabadultabbak, "franciásabbak", mint a 
régi diákok. Ez az épület nem kollégiumnak készült, így néha hű
vösek a termek... nehezen kelnek. A környezet szép, tavasszal zöld
be borul a park, a folyosó tele van virággal.

A mostani kollégisták nagy része nagyon jó családi háttérrel ren
delkezik, így nehéz elviselni a "nincs"-et, "nem úgy van”-t, itt 
alkalmazkodni kell. Talán ezért viselik néha nehezen az enyhe kö
töttségeket is. Volt, hogy kiruccantak Budapestre, Gödöllőre -  mi 
aggódtunk, rajtunk a felelősség. A tiltás nem feltétlenül rossz szán
dék! Kissé "rendetlenek", az ételmaradékra megjelennek a han
gyák... du. egészségesebb lenne a papucs viselete. "Hímév": pil- 
lantnyi viselkedésük végigkíséri ittlétüket -  "A kollégisták" lesznek. 
Egyébként úgy érzem jól megvagyunk!

Fehér Csaba: Én vagyok a legifjabb kollégiumi nevelő. Szerintem 
a gyerekközpontú nevelést kell megvalósítani. Viszont az, hogy 
"mindig a gyereknek van igaza" feje tetejére állítaná a világot. (Pl. 
a kollégiumban az esti lefekvés időben megvalósuljon.) Az óra egy 
kötött dolog, könyörtelenül peregnek a percek és ehhez igazodik 
minden és mindenki. Én is. Nekik is be kell tartani -  kölcsönösen
-  az időhatárokat Szeretik ezt a házirendet ami a kollégiumban 
kialakult (Reggel 6.30-tól 7.45-ig ébresztő van, attól függ, ki mi
korra megy iskolába.)

Megígértem nekik, hogy aembikczunk, igyekszem majd megvalósítani
-  remélem kitartóak lesznek és nem hagynak majd kettesben egy tükörrel!

Szeretek beszélgetni velük, igénylik is. Ez a korosztály tele van 
problémával, küzdenek, harcolnak minden ellen. Biztos, szerető, 
megértő családi háttérre van szükségük, törődést igényelnek. Az én 
munkám csepp a tengerből. Szeretem ezt a munkát és a gyerekeket is!

Varga Mária
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Hírünk a térségben
(G o n d o la to k  a z  a s z ó d i P e tő fi S á n d o r  G im n á z iu m  és  G é p é s z e ti S z a k k ö z é p is k o lá ró l)

H a valakinek rossz hírét költik, nehezen tud védekezni, mert 
a magyarázkodás sokak számára eleve gyanús, a kevés infor
mációval rendelkező polgár pedig nem tudja, hogy kinek is 
higgyen. S a tapasztalat az, hogy az emberek sokszor inkább 
hisznek az idegennek, kívülállónak, m int annak, aki közvetlenül 
érintett, hiszen ói úgyis magyarázkodik.

így vagyunk mi is az iskolánkat illetően régóta, de különös
képpen azóta, amióta az evangélikus egyház bejelentette isko
la-visszaigénylési szándékát. Sokan vitáznak arról, vajon gyen
ge iskola vagyunk-e vagy sem. Nehéz erről vitázni, mert nagyon 
sok a szubjektív elem ezekben a vitákban. Ráadásul egy kicsit 
ízléstelennek is tűnik, ha valaki esetleg önmagát -  értendő: saját 
intézményét -  időnként meg is dicséri.

Az érvnek kevés, hogy a volt diákok jelentős számban járnak 
vissza évekig az iskolába, és ilyenkor elmondják, hogy 
mennyire jó l érezték itt magukat, és esetleg azt is, hogy úgy 
érzik: sokat köszönhetnek az alma maternek. Érvnek az is kevés, 
hogy a tantestület 51 magyar anyanyelvű tanárából 21 valamikor 
az iskola diákja volt. Van annyi kisugárzása ennek az intéz
ménynek, hogy szívesen jönnek vissza tanítani az egykori diá
kok. De valódi mércét sokak szemében csak a számszerű ered
mények jelentenek. Ezek egyike, hogy hogyan szerepelnek ta
nulóink a felvételi vizsgákon.

A  környék közvéleményének a tudatában él egy számszerű 
eredmény: az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium (szándékosan 
használom a lerövidített megnevezést az intézmény teljes neve 
helyett) nem található az első kétszáz (!) gimnázium között. 
Aki megnézi a Köznevelés évenkénti statisztikáját, az valóban 
azt látja, hogy a gimnáziumok rangsorolásában nem szerepel 
az aszódi iskola. És innentől már lehet gyártani a teóriákat.

Az igazság az, hogy ebben a felsorolásban az aszódi közép
iskola nem is szerepelhet, mert a Köznevelésben külön jelennek 
meg a statisztikák a tiszta profilú gimnáziumokról, majd a tiszta 
profilú szakközépiskolákról, és végül azokról az intézmények
ről, amelyek vegyes profilúak -  tehát gimnáziumi és szakkö
zépiskolai képzés is folyik bennük - ,  m int a m i iskolánk. A 
Köznevelés statisztikái ráadásul egy szempontból torzak: nem 
a jelentkezők és a felsőfokú intézménybe felvettek arányában 
rangsorolja az intézményeket, hanem ezt az arányt a teljes ta
nulólétszám összefüggésébe ágyazza be, és így a jó  felvételi 
arány ellenére is hátrább kerülnek az intézmények sorában azok 
az iskolák, amelyeknek tanulói közül viszonylag kevesen je 
lentkeznek továbbtanulásra. Emiatt szoktunk az indokoltnál hát
rább szerepelni a rangsorban.

Ez év februárjában a H eti Világgazdaság megjelentette a bu
dapesti középiskoláknak az 1993. évi felvételi eredmények alap

ján összeállított rangsorát. Ez az anyag közli a felvételire je 
lentkezők és a felvettek számát, majd a felvételi eredményt 
százalékos kimutatásban, összesen 120 középiskola szerepel a 
felsorolásban.

Ugyanebben a hónapban megjelent megyénként is az iskolák 
rangsora. (Sajnos itt már nem közölték a jelentkezők és a fel
vettek számát, csak a felvételi eredmény százalékát.) Iskolánk 
felvételi eredménye 50%-os. Ezzel az eredménnyel a 42 intéz
mény között holtversenyben a 14-15-16. helyet foglaljuk el a 
megyei rangsorban, megelőzve olyan intézményeket, mint a du
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium (47%), a péceli Ráday Pál 
Gimnázium (38%), a szentendrei M óricz Zsigmond Gimnázium 
(34%), a monori József A ttila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola (27%), a ráckevei Ady Endre Gimnázium 
(22%), a budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium (11%), a 
váci Madách Imre -  az egykori Sztáron Sándor -  Gimnázium 
(40%), és a budaörsi Illyés G yula Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola (12%). Természetesen a felsorolás nem teljes, 
csak az ismertebb iskolákat emeltem ki.

H a a felvételi eredményünket a budapesti rangsorhoz hason
lítjuk, akkor azt látjuk, hogy a fővárosi középiskolák közül csak 
37 ért el jobb eredményt. Olyan iskolák kerülnének mögénk a 
felvételi eredmények alapján összeállított rangsorban, mint a 
Kölcsey Ferenc Gimnázium (38.), Református Gimnázium 
(39.), József A ttila Gimnázium (62.), M óricz Zsigmond Gim
názium (63.). A  Vörösmarty Gimnázium a 80., a budapesti Pe
tőfi Sándor Gimnázium pedig a 92. helyet foglalja el. A  jónevű
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Hargitay András úszóbajno
kunk egykori iskolája) zárja a sort: 120.

Az előző években is hasonló eredményeink voltak, m int a 
mostani. Néha jobb, időnként gyengébb valamivel a felvételi 
átlag, mert az általunk esélytelennek tartott tanulóknak is joguk 
van jelentkezni felsőfokú tanintézetbe, még akkor is, ha tudjuk: 
a négyévi munkájuk alapján eleve irreális a jelentkezésük, csak 
a statisztikánkat fogják rontani.

Természetesen ölbe tett kézzel nem ülhetünk, nem lehetünk 
egyszer s mindenkorra elégedettek az eredményeinkkel. Mert 
ezek nem maguktól jönnek: kell hozzá diák is, tanár is. Töre
kednünk kell, hogy a mutatóink jobbak legyenek. De ehhez 
nem elég csak a mi munkánk: az is kell, hogy a szülők ne 
legyenek bizalmatlanok velünk szemben, és a tehetséges aszódi 
-  és környékbeli -  gyerekeket hozzánk írassák be, mert akkor 
az ő  felvételi eredményük a mi iskolánk statisztikájában fog 
megjelenni, erősítve iskolánk hírnevét.

Hönig Antal 
tanár

Szakmunkások!

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola levelező tagozata értesíti a szakmun
kás-bizonyítvánnyal rendelkező fiatalokat, hogy isko
lánk az 1994/95. tanévben is megindítja a 3 éves érett
ségi felkészítést. A képzés keretén belül modern szá
mítástechnikai ismereteket sajátítanak el a hallgatók.

Kedvezményes lehetőségek:

-  fakultatív nyelvtanulás

-  uszodahasználat
-  diákigazolvány alacsonykeresetűeknek. 

Munkanélküli fiatalok a munkaügyi irodáktól rend
szeres tanulmányi segélyt igényelhetnek.

Jelentkezés: június 17-ig és augusztus 22-től mun
kanapokon, nyáron szerda délelőttönként.

Kovács István 
tagozatvezető
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Diáknapok az aszódi 1. sz. Általános Iskolában

Március 12.
1. Megemlékezés március 15-éröl. Ünnepi műsor az iskola földszinti 
zsibongójában. A műsort összeállította: Tarr Gábor tanár
A tanulókat felkészítették: Tarr Gábor és Balogh Lászlóné tanárok
2. Kiállítás megnyitása
a, Régi gyermekjátékokkal ismerkedhetek meg a kiállítást megte
kintő gyermekek és felnőtt vendégeink.
A kiállítást szervezte és rendezte: Pachert Károlyné tanárnő és 
Detre Jánosné tanítónő
b. Szép füzetek, munkadarabok, rajzok, kézimunkák 
Tanulóink produktumait csodálhatták meg a könyvtárteremben ki
csik és nagyok egyaránt. A legszebb munkadarabok készítőit juta
lomban részesítette a diákönkormányzati tagokból alakult zsűri.
A kiállítás szervezője: Barlai Edit igazgatóhelyettes és Ácsné Tóth 
Beáta tanárnő.

3. "Fordított tanítási órák"
Tanulók a katedrán, pedagógusok a padokban.
Dicséret illeti valamennyi lelkes "tanító jelöltet", aki az alsó és felső 
tagozaton 1-1 óra tanítására vállalkozott előzetes szaktanári segítséggel.

Március 16. Sport és egészségvédelmi nap
1. Ügyességi és gyorsasági versenyek -  akadályok leküzdésével. 
Alsó tagozatos tanulók vegyes csapatainak versenyzése.
A versenyfeladatokat összeállította és vezette: Rébbné Bartha Zsu
zsa tanítónő
2. Karatebemutató
3. Kerékpáros és BMX ügyességi verseny alsó és felső tagozatos 
tanulók részvételével.
Az ügyességi feladatokat összeállította és a versenyt vezette: Penák 
Dóra tanárnő és Molnár László tanár

GYŐZTESEK:
Alsó tagozat: Kerékpár fiú:

leány:
Péter Tibor 4. z 
Kurucz Ágnes 4. z

BMX fiú:
leány:

Tar Ádám 2. z 
Gódor Mónika 2. z

Felső tagozat: Kerékpár fiú: Hódul Gábor 7. o.
BMX fiú:

leány:
Túrják Viktor 6. a. 
Tóth Boglárka 6. z

4. Futóverseny
A hűvös, szeles időjárás ellenére a tanulók lelkesedése töretlen maradt 
A versenyt vezette: Kómámé Gertfcs Edit igazgató

GYŐZTESEK:
1. osztály fiú. Balázs Gergő lány: Kovács Judit
2. osztály fiú: Győrfy Róbert lányt Gáspár Georgina
3. osztály fiú: Csordás György lány: Győrfi Beáta
4. osztály fiú: Péter Tibor lány: Kvaka Betti 
5-6. osztály fiú Oláh Tamás
6. z o. lány: Kavacsik Zsuzsanna 6. a
7-8. osztály fiú.-Kórós! Gábor 7. o lány: Juhász Adrienn 7. o

5. TOTO -  az egészséges táplálkozásról
Vezette: Visy Györgyné és Balogh Lászlóné tanárnő

TelitalálafúS megoldás: Soós Ádára 4. z

6. Terítési verseny
Születésnapi vendégváró asztal ízléses terítékkel és ínycsiklandozó 
falatokkal.
A terítési versenyt vezette: Ácsné Tóth Beáta tanárnő 

A győztes csapat: 8. z

Március 17. -  Ki mit tud?
Kulturális vetélkedő alsó és felső tagozaton. Dicséretet érdemel a 
vetélkedő minden tanulója, a felkészítésükben részt vevő nevelők
nek köszönjük a segítségnyújtást.

GYŐZTESEK:

Alsó tagozat:
Vers kategória-. Rondella Mihály 4. z
Próza kategória: Első díj nem került kiosztásra,
II. helyezett lett Zseraberovszky Zsolt 4. z
Szerkesztett műsorok,
jelenetek: Békakirály 3. a
Különdíj egyéni alakításért: Lrbán Erzsébet 3. a
Ének-zene. kategória: 3. z  kamarakórus
Hangszer kategória:
Furulya-csoport 3. z

A zsűri dicséretben részesítette az  1. z  osztály tanulóit a  
színvonalas szerepiésükért.íGyermekjáték. furulyacsoport, 
versmondásban Szlkora V eronikán

Felső tagozat:
Vers-próza kategória: László Eszter 5. z
Jelenetek: Hófehérke 8. z
Kórus: 5. z
Szóló ének: László Eszter 5. z
Hangszer Sári Szabolcs 6. z (trombita)

Az 1. sz. Általános Iskola Igazgatósága és Nevelőtestülete kö
szöni a Diáknapok támogatóinak az önzetlen segítséget: 
Petőfi M úzeum  -  dr. Asztalos István, Huszár Lászlóké Zseni- 
berovszky Erzsébet -  nagymama, Könyvesbolt -  Juhász Atti- 
Ióné, Pharmavii Veresegyház -  Tóth Ágnes, Vöröskereszt -  
Gáspámé Csókás Rita
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Síppal, dobbal, nádihegedűvel
A Kossuth Lajos út 72. szám alatt 

Rónai Lajos igazgató úr vezetésé
vel működik az Aszódi Állami Ze
neiskola. 250 diáknak 16 tanár adja 
a hangszeres órákat. Tanul itt óvo
dás kisgyerek és családos, felnőtt 
ember is. Igaz síppal, dobbal és ná
dihegedűvel nem "találkoztam", de ta
lán ez nem is olyan egetrengető baj!

-  Igazgató Úr! Hányféle hangsze
res oktatás folyik az iskolában?

-  Vonós hangszerek közül hege
dű, brácsa, cselló van többségben. 
Négy éve működik a népzenei tago
zat -  ez ugyancsak vonós tanszak - , 
ahol bőgőoktatás is van. Fúvós 
hangszereket a trombita, tenor, fu
vola, klarinét, furulya képviseli. 
Természetesen van zongoraoktatás 
is, és 1-2 gitáros növendékünk is 
van, akikkel a hegedűtanár foglalko
zik. Ha sikerülne gitártanárt szerez
nem, valószínűleg növekedne a lét
szám, akkora az érdeklődés iránta. 
A főiskola ontja a tanárokat, aztán 
valahogy eltűnnek ezek az emberek.

-  Említette, hogy óvodás gyere
kek is tanulnak a zeneiskolában. Ők 
a zeneovisok. Hogy jött ez az ötlet?

-  Kodály álmodta meg, hogy a ze
nei nevelést már óvodás korban el 
kell kezdeni -  így lesz igazán ered
ményes. Ez a módszer tényleg ered
ményes, példa erre, hogy nyugati 
szakemberek kemény valutát fizet
nek azért, hogy Magyarországon el
sajátíthassák Kodály módszerét és 
hazatérve eredményesen alkalmaz
zák. A gyerekek élvezik ezeket az 
alkalmakat -  énekelnek, eljátsszák a 
dalokat, ritmusgyakorlatokat végez
nek. Ezek a gyerekek a tanultak által 
egy bizonyos plusszal rendelkeznek, 
s szinte 95-100% az esélyük, hogy 
felvételt nyernek zenetagozatú álta
lános iskolába. A zeneovit Király 
Csilla -  az Aszódi Zeneiskola volt 
növendéke -  vezeti nagy sikerrel. Jó 
érzékkel végzi munkáját, szeretik a 
gyerekek, és ez az eredményeken is 
meglátszik. Mert bizony ezekkel az 
izgő-mozgó pöttömökkel fel kell 
venni azt a bizonyos kapcsolatot. De 
így van ez az általános iskolás ko
rosztállyal, a középiskolásokkal és 
felnőttekkel is. Kinek ez, kinek az 
megy könnyebben! A jó tanításhoz 
a szakmai tudáson kívül hozzátarto

zik az is, hogy hogyan találja meg 
a kontaktust a tanár a gyerekkel, 
gyerekekkel.

-  Népzenei tagozat is működik. 
Van ez iránt érdeklődés?

-  4 éve működik, mint népzenei 
tagozat. Előtte szakkörként létezett 
-  tehát van érdeklődés iránta. Ami
óta önálló zeneiskola lettünk -  
1988-ban leváltunk Gödöllőtől -  és 
én lettem az igazgató, lehetőségem 
nyílt új tagozat indítására is. Szere
tem, elkötelezettje vagyok a magyar 
népzenének. Ha jobban megnézzük, 
rájövünk, az élet minden igazsága 
benne van a népdalok szövegében, 
minden életrezdülés: a munka, a sze
retet, a szerelem, öröm és bánat... 
Ha tanulunk egy népdalt, kielemez
zük a szövegét, tartalmát is, 2-3 hét 
múlva a gyerekek már egész más
képp éneklik, megértik, átélik a 
mondanivalóját. Ezáltal életízt is 
adunk vele. Hiszen hozzá kell hogy 
tartozzon a magyarországi emberhez 
őseinek hagyatéka, zenéje.

Rengeteg az amerikai, külföldi 
reklám! Kell hogy a magyarságból 
is kapjanak ízelítőt. Lassan marsla
kónak nézik az embert, ha népzené
ről beszél! Büszkén mondhatom, 
hogy az ország legjobb népzenei 
együttese Aszódon van! Kétszer el
nyertük az Országos Zenekari Fesz
tivál 1. díját. Ezt az elismerést meg
kaptuk a klasszikus zenészektől is, 
ami azért nem kis dolog.

-  Ki mit tud, Fix Stimm..,?

-  Igen, elindultak a versenyen, na
gyon jól dolgoztak, szép eredményt 
értek el! Büszke vagyok rájuk! Lát
ták őket az országban mindenütt a 
tv jóvoltából, és tetszett a produkci
ójuk nemcsak nekem, sokaknak.

-  Vannak-e tehetséges gyerekek a 
Zeneiskolában, vagy esetleg, akik ko
molyabb zenei pályára készülődnek?

-  Nem akarok senkit magasztalni, 
de természetes, hogy vannak tehet
séges hallgatóink. Fúvós szakon Sá
ri Szabolcs és Sári Hajnalka a leg
tehetségesebbek. Tóth Nikoletta és 
Tóth Bolgárka -  vonós hangszeren 
játszanak -  igen "mozgatható" em
berek. Ha hirtelen műsort kell adni, 
nekik mindig van kész darabjuk, 
amivel fel lehet lépni. (Vegyük fi

gyelembe, hogy itt nem koncertező 
művészek vannak!) Természetesen 
vannak, akik zenei pályára készül
nek, mint Novák Éva, Boda Berna
dett, Tóth ILkó Zsuzsa, és szinte 
minden évben van olyan növendé
künk, aki felvételt nyer zeneművé
szeti szakközépiskolába.

-  Jámak-e versenyekre?
-  Igen! Vannak olyan tanulóink, 

akik nem a zenei pályát választják 
életcélul, de nagyon szeretik a zenét, 
a zenélést, a hangszerüket és jó szín
vonalon játszanak. Most is készü
lünk versenyekre!

-  A 93/94-es tanévben hány koncer
tet adtak, ill. fognak adni a gyerekek?

-  A testvérvárosi -  obernburgi -  
koncert előtt 6-szor játszottuk el ide
haza (Aszód és környéke) a műso
runkat, Németországban volt a 7. 
koncert. Mindez 5 hónap alatt! Most 
az évzáró koncertre készülünk, ami
re mindenkit szeretettel várunk! He
lye a Vécsey Károly Helyőrségi és 
Városi Művelődési Ház színházter
me lesz -  jelenleg Aszódon ez a leg
nagyobb befogadóképességű terem!

-  Tervek a következő tanévre?

-  Szeptembertől beindul a nép
tánc tagozat, ami emelni fogja a lét
számot. A gyerekek nem színpadi 
produkciót fognak tanulni! Fejlesz
teni, alakítani akarjuk mozgáskultú
rájukat, megismertetni velük a nép
zenét, a magyar táncokat, és a kü
lönböző tájak táncait. Ezek a gyere
kek meg fognak változni: másképp 
fognak menni az utcán, megváltozik 
a tartásuk, talpraesettebbek lesznek és 
felmernek majd állni, ha megszólal a 
zene. És táncolni fognak a zenére!

-  Sok sikert kívánok!

Varga Mária

CZENE JÁNOS 

Emléked zátonyán

Hiányollak halálra váltan 
az embernélküli csendben, 
árvaságra űzetve vigyázom 
rajzolatlan árnyaidat, 
szertehagyott lábnyomaidat 
elszivárgóit mosolyodat 
bárunk emlékszilánkjait, 
az ujjainkból szétpergett simogatást 
az áhitat másnaposságát.
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Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház
áprilisi programja

Április 1. 17-20.00 óra 

Április 3. 20.00 óra 

Április 8. 15-19.00 óra 

20.00 óra

"Bolond Bátyus Buli" 7-8 . 
osztályosoknak 

Locsolóbál Zene:
Átrium együttes Belépő: 250 ,- F t 

Használt nyugati tv-k bemutatója 
és vására (2-5 éves készülékek) 
Bluestély Játszik: T ér-idő  együttes 
Belépő: 150,- F t

Április 12. 18.00 óra

Április 14. 10.00 óra 

Április 15. 10-17.00 óra 

Április 16. 17-22.00 óra 

Április 23. 8-24.00 óra

A költészet napja "Kossuth apánk"
Sellei Zoltán előadói estje
Belépő: 8 0 ,- F t

Ruhavásár

Ruhavásár

Miénk a buli!

Amatőr zenekarok bemutatója

GYERMEKREJTVÉNY

Kedves Gyerekek!
Az elmúlt havi rejtvényre 4 gyereknek sikerült helyes 
meg
A sorsolás eredménye a következő:

T. Bényi Rebeka Aszód, Petőfi u. 13.
II. Gödör Attila Aszód, Ady E. n. 9/a

III. Tarr Ádám Aszód, Érdy J. u. lő.
A nyertesek nyereményüket a Helyőrségi és Városi Mű
velődési Házban vehetik át.

ÁPRILISI REJTVÉNY
1. Csalafinta kérdések
a. Hány patája van három bölömbikának?
b. Egy szobában ül négy macska. Mindegyik macskával szemben 
ül egy macska. Mindegyik macska farkán ül egy macska. Hány 
macska ül a szobában?
2. Április 11-én ünnepeljük, köszöntjük a Költészet Napját. E 
szép naphoz kapcsolódnak a kővetkező feladatok:
a. Keressetek 5 olyan vescímet, amelyben állatok szerepelnek! 
(Pl. A cinege cipője)
b. Egészítsétek ki az alábbi életrajzot. Ki írta e sorokat? 
"....-ben születtem, Budapesten, görög-keleti vallású vagyok.
Apám, néhai.... Áron, három esztendős koromban kivándorolt,
engem pedig az Országos Gyermekvédő L ig a ........-re adott ne
velőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már ekkor dolgoztam, 
mint általában a falusi szegénygyerekek - disznópásztorkodtam. 
Hét esztendős koromban anyám - n éh a i.....................visszaho
zott Budapestre s beíratott az elemi iskola H. osztályába. A 
harmadikos olvasókönyvben érdekes történeteket találtam 
............... királyról, és rávetettem magam az olvasásra. Nem csu
pán azért, mert érdekeltek a .........királyról szóló mesék, mert
az én nevem is ............. hanem azért is, m e r t...........-n nevelő-
szüleim .........nak szólítottak."
A megfejtéseket legkésőbb 1994. április 15-ig kérjük eljuttatni 
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házba (Aszód, 
Szabadság tér 10.)
Jó szórakozást kívánok!

Pardi Lászióné

Jelentkezést várunk:
HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖRBE

Szakkörvezető: Bank László 
minden szerdán 16-17 óra 

Szakköri díj: 100,- Ft/hó

TÁRSASTÁNC TANFOLYAMRA
hétfőnként 16.30-18.00 óra 

20 óra -  1200,- Ft/fő 
Tánctanár: Kránicz József 

rock and roll, twist, samba, rumba, 
cha-cha-cha, tangó, keringő 

Jelentkezés: Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház 

Aszód, Szabadság tér 10.

P á ly á za ti fe lh ívás
Az ENSZ közgyűlése az 1994. évet a Családok Nemzetközi 
Évévé nyilvánította. Ebből az alkalomból az aszódi Vécsey Ká
roly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház általános iskolás korú 
gyermekek körében rajzpályázatot, középiskolások és felnőttek 
körében fotópályázatot hirdet 
A pályázat címe: A mi családunk.
A rajzok A/4-es vagy annál nagyobb, bármely technikával ké
szített gyermekalkotások lehetnek.
A fotók maximális mérete 24x17 cm lehet.
Azt kérjük, hogy az alkotásokban fejeződjön ki, mit jelent a 
pályázó számára a család (a mindennapi családi események, a 
családi ünnepek milyen szerepet töltenek be az életében).
Az alkotásokon fel kell tüntetni készítőjének nevét, életkorát, 
iskoláját.
Az alkotásokból kiállítást rendezünk:
-  a rajzok a Gyermeknapon kerülnek bemutatásra és díjazásra,
-  a fotókat az Aszód Fesztivál ideje alatt tekintheti meg a közönség. 
A pályamunkákat az alábbi címre vátjuk
1994. május 13-ig: Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
Aszód, Szabadság tér 10.

MEGHÍVÓ

Örömmel tudatom Veletek, hogy április 16-án 17 órai kezdettel 
Aszódon, a Helyőrségi és Városi Művelődési Ház nagytermében 

műsoros, játékos, zenés estet rendezünk, neves művészek, táncosok 
közreműködésével.

Ha ott leszel a következő programból válogathasz:
17 órakor -  Rövid köszöntő (elmondja a rendező: Molnár Ilona), majd 

a Cherry együttes: Mienk a buli című dalával kezdetét veszi az est. 
Ezt követően -  Rock and Roll és Diszkó 

-  Tanuljuk meg a country táncot 
-  Tombolahúzás (a tombolajegy ára: 15,- Ft)

Az est fénypontja: Színre lépnek a step tánc világbajnokai: 
Robis László és Szikora Boglárka, majd Herczeg Tibor és Kónya

Zsuzsa a budapesti Ady Művelődési Központ sonderos táncosai, a 
standard és latintáncok országos bajnokai bemutatót tartanak, végül, 
de nem utolsósorban: Molnár Jocó és Marosán Andi: Gyere velem 

táncolni című tréfás rocky bemutatója.
Lesz még: almaevő verseny cérnáról, székes játék, közkívánatra 

zene mindenkinek.
22 órakor búcsúzik a rendező Molnár Ilona, 

a technikus Molnár Csaba, és a munkatársak.
Belépő: 150,- Ft * Büfé a helyszínen 

öltözék: alkalomhoz illően

MINDENKIT SZERETETTEL VARUNK!
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Az ASZÓDI TÜKÖR -m in t azt szeptemberi számunkban olvashatták-felkínál minden jelöltet állító pártnak külön-kiltön 
2-2 oldalt az országgyűlési képviselő-választás 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 párthirdetéseket sem köztünk.
A kővetkező szám az utolsó lehetőség az országgyűlési választásokig!

Szerkesztőség

Választás ’94

Bemutatkozik az MSZP

Vankó Magdolna vagyok, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési 
képviselőjelöltje Pest megye 5. számú választókörzetében, azaz a 
Galga völgyében. Családom és én Galga-völgyiek vagyunk. Álta
lános iskolába az aszódi II. sz. iskolába jártam, a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban érettségiztem 1981-ben. Budapesten tanultam to
vább, nyomdai üzemmérnök vagyok, 31 éves leszek. Elvégeztem 
az újságíró iskolát, havi- és napilapoknál dolgoztam, jelenleg a Pesti 
Riport újságírója vagyok. E térség problémáira, közöttük Aszódra 
mindig különös figyelmet fordítottam, s amit a nyilvánosság erejé
vel el lehetett érni, azt megtettem. A Heti Pesti Riport karácsonyi 
számába színes képes riportot írtam az Aszódi Fiúnevelő Intézet 
karácsonyi ünnepségéről. Nagyon szeretem Aszódot, mert itt mindig 
olyan jó  volt lakni. Az utóbbi években függetlenül attól, hogy Aszód 
megkapta a városi rangot, a helység lendületes fejlődése megtorpant 
A Magyar Szocialista Párt olyan választási programot kínál, 
amellyel újra virágzó kisvárossá válhat Aszód.
Mindennek alapja a gazdaság, a jól működő gazdaság. A Magyar Szo
cialista Párt olyan gazdaságpolitikát ajánl, amely két esztendőn belül 
megállítja a hanyatlást, majd kivezet a válságból és megteremti a tartós, 
évi 1-3%-os növekedés feltételeit Szilárd jogi kereteket, kiszámítható 
közgazdasági feltételeket és vállalkozásösztönző pénzügyi lehetőségeket 
kínál az MSZP. Programunk megóvja az országot a belső és külső 
adósság beláthatatlan növekedésétől és az elszabaduló inflá
ciótól. A forint elértéktelenedését négy év alatt 15-20% közé 
szorítjuk le.

A Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikájának lényege: csökken
teni a gazdaság tőkeszegénységét, mérsékelni technikai, technoló
giai lemaradását és ezúton növelni a versenyképességét Az MSZP 
eltökélt szándéka megfékezni az állam pazarlását, korlátok közé 
terelni a költekezését
Az MSZP megkülönböztetett figyelmet fordít a magyar termékek 
külföldi piacainak bővítésére, különösen az elvesztett kelet-európai 
piacok egy részének újjáépítésére.
Az MSZP gazdaságpolitikai programja kiemelt szerepet szán az 
államháztartás reformjának, a magyar bankrendszer korszerűsítésé
nek, az infrastruktúra fejlesztésének, az agrárgazdaság talpraállítá- 
sának, a feldolgozóipar szerkezeti átalakításának és modernizálásá
nak, továbbá az idegenforgalomnak.
Az MSZP célja, hogy a működő tőke elsősorban a korszerű tech
nológia elterjesztését, valamint az infrastruktúra, így a közlekedés, 
a telefonhálózat, a közszolgáltatások korszerűsítését és a település- 
fejlesztést szolgálja
Olyan gazdaságot akarunk, amely az egyéni és társas magántulajdon 
meghatározó szerepére épül, s egyben biztosítja a tulajdonformák 
egyenjogúságát
Véget akarunk vetni a mezőgazdaság szétzüllesztésének. A Magyar 
Szocialista Párt programja a modem, versenyképes agrárgazdaság 
és a biztonságos paraszti jövendő megalapozását szolgálja. Befe
jezzük a kárpótlás folyamatát. Felülvizsgáljuk a gazdaságok adós
ságait és átmenetileg beszüntetjük a földadót Agrárpolitikánk szö
vetkezésbarát, ugyanakkor azonos jogokat, feltételeket teremt és 
azonos védelmet nyújt valamennyi mezőgazdasági termelő és tu
lajdonos számára. A privatizáció során lehetőséget kínál a hazai 
termelőknek arra, hogy a feldolgozásban és az értékesítésben is 
tulajdonossá váljanak. Korlátozza a monopóliumok kialakulását.
A Magyar Szocialista Párt programja megszüntetné a termelői pi
acon uralkodó zűrzavart, értékesítési biztonságot, javuló jövedel
mezőséget kínál a termelőknek.
Az életszínvonal fokozatos stabilitásával megállítjuk a hazai fo
gyasztás és ennek révén az élelmiszer-fogyasztás csökkenését. Ja
vítani fogjuk az élelmiszer-gazdaság versenyfeltételeit. Ennek ér
dekében a Nyugaton szokásos piacvédelmet honosítjuk meg.
Nem ígérhetjük a munkanélküliség teljes és azonnali felszámolását. 
A mai, közel egymilliós munkanélküli tömeget még egy látványos 
gazdasági növekedés sem képes felszívni.
Az MSZP meg akarja hosszabbítani az oktatási, képzési időt annak 
érdekében, hogy a fiatalok később és jobb esélyekkel kereshessenek 
munkát. Fokozatosan érvényre juttatjuk az első munkahelyhez való 
jogot. Részmunkaidős foglalkoztatás révén és egy rugalmas nyug- 
díjbavonulási rendszer kiépítésével munkahelyeket kívánunk felsza
badítani. Összehangolt gazdasági döntésekkel a munkanélküliek 
számát 1998-ra félmillió körülire csökkentjük.
A Magyar Szocialista Párt támaszkodik a nemzet ezerszáz éves 
múltjának hagyományaira, nemzetünk nagyjainak eleven politikai 
és szellemi örökségére, s arra a mai kivételes történelmi lehetőségre, 
hogy a nép maga dönthet sorsáról. Szolgálni akarja a polgárokat és 
nem tőlük követel szolgálatokat. A Magyar Szocialista Párt ígér, 
de nem ígérget
A tét óriási: sikerül-e a következő négy évben megalapozni az or
szág felemelkedését, vagy menthetetlenül lecsúszunk a harmadik 

világ színvonalára. A Magyar Szocialista Párt nem megvál
tást ígér, hanem megoldást ajánl. De megoldani a problémá
kat csak közösen tudjuk, ehhez kérem az aszódiak segítségét!

Vankó Magdolna
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Választás ’94

Kedves Aszódi Választópolgárok! 
Választókörzetünkben a Magyar Demokra
ta Fórum országgyűlési képviselőjelöltje 
Lőrincz Kálmán közgazdász. 1946-ban Bu
dapesten született. Érettségi után a Buda
pesti Közgazdasági Egyetem külkereske
delmi szakán szerzett diplomát. 1969-ben 
házasságkötése miatt került az Amerikai 
Egyesült Államokba. Különböző vállalko
zások után jutott el az építőiparig, így ta
lálkozott 1991-ben a Habitat fór Humanity 
szervezettel, amely világszerte szociális la
kásépítési programmal foglalkozik. Ennek 
során megtapasztalta a közösségi összefo
gásban rejlő hatalmas erőt, vállalkozóked
vet, és úgy döntött, hogy ezt a programot 
Magyarországon meg kell valósítani. Kül
földi és széles belföldi támogatással létre
hozta a Házat Hazát Alapítványt. A kura
tórium tagjai között ismert közéleti szemé

lyiségek vannak, mint Kozma Imre plébá
nos úr, a Máltai Szeretetszolgálat vezetője, 
Entz Géza, a Határontúli Magyarok Hiva
talának államtitkára és Callmeyer Ferenc két
szeres Ybl-díjas építész. Az alapítvány ered
ményes működését már felépített otthonok 
jelzik az ország legkülönbözőbb részein.

MDF
A lakásépítési program elsősorban olyan 
fiatal házaspárok, családok önálló otthon
hoz jutását kívánja elősegíteni, akiknek erre 
egyéb lehetőségük nem lenne. Ezért a há
zakat nyereség nélkül építik fel, a törlesztés 
kamatmentes kölcsön formájában történik. 
Feltétel saját munka vállalása, amely nem
csak építési munka lehet, hanem egyéb kö
zösségi munkában való részvétel is.
A fentiekben elért sikerei, nagy munkabí
rása, energikus szervezőmunkája, praktikus 
gondolkodása, optimizmusa, tisztessége 
számunkra garancia arra, hogy a jövőben 
az inkább gyakorlatias szemléletet igénylő 
országgyűlési képviselői munkát jól el tudja 
látni.

Az elmúlt évek megmutatták, hogy nagy 
erő rejlik az önkormányzatok összefogásá
ban. Erre jó  példa a rövidesen megoldásra 
kerülő telefonhelyzet, amely egy önkor
mányzati társulásnak, a Digitel 2001-nek 
köszönhető.
De ugyanígy manapság a gazdasági fellen
dülés, munkahelyteremtés sem képzelhető 
el magukra maradt kis településeken.
Ezért jelöltünk programjának lényeges ele
me a körzetben gondolkodás, oly módon, 
hogy abból az egyes települések is mind 
profitáljanak.
Elgondolásaiban kiemelt jelentőséget kap
nak az alábbiak:
-  a kárpótlással visszakapott földeken a 
gazdálkodás új lehetőségeinek megteremté
se, a mezőgazdasági vállalkozók számára 
széles körben a hitelhez jutás elősegítése,
-  a mezőgazdasági termékek helyben tör
ténő feldolgozása,
-  az értékesítési lehetőségek megszervezése 
olyan módon, hogy a termék a termelőtől 
közvetlenül jusson el a vásárlóhoz,
-  a falusi turizmus kiépítése, fellendítése,
-  a térség bekapcsolása a ’96-os EXPO-ba, 
különös tekintettel az Agriexpo-ra, -  az inf
rastrukturális fejlesztések továbbvitele,
-  az idősekről való gondoskodás lehetősé
geinek kiterjesztése,
-  a fiatalok számára a térségben perspektí
vát nyújtó programok támogatása 
Programja megvalósításában támaszkodik a 
helyi és országos szakértőkből és támoga
tókból álló csapatára, széleskörű külföldi 
kapcsolataira.
A program részletes megismertetésére vár
juk az aszódi választópolgárokat május 2- 
án 19 órakor az I. sz. Általános Iskolában 
(Csengey út).

A Magyar Demokrata Fórum 
Aszódi Szervezete

Gondolkozom, tehát vagyok
Rövidesen sorsunk, további békénk, nyu
galmunk, életszínvonalunk stb. kérdésében 
kell döntenünk, szavaznunk. Mielőtt dön
tünk —  gondolkozzunk. "A gondolkodás az 
emberi megismerés legmagasabb foka, az 
objektív valóság lényegi tulajdonságai, 
összefüggései és viszonyai eszmei vissza
tükröződésének a folyamata." Az elmúlt 
rendszerben nem volt szükség a gondolko
dásra. Mi több, nem is volt tanácsos. A dol
gozóknak a központi utasítás végrehajtása 
volt a joga és kötelessége. Ma demokratikus 
államformában élünk! A régi jelképeket, 
feliratokat hetek, hónapok alatt kicserélték. 
(Nem mindenhol!!) Sajnos az emberek gon
dolkodásmódjának megváltoztatásához 
hosszabb idő kell. "Merj gondolkozni!" — 
mondta Horatius. Meg kell tanulni máskép
pen (önállóan, felelősséggel) gondolkodni 
és dolgozni. Egyes politikai pártok ezt az 
időt próbálják kihasználni, amíg gondolko
dásmódja egyeseknek még a régi, rövidlátó.

A legtöbb bajt a tudatlanság és a hiszékeny
ség okozza. Egyesek —  butaságból —  szí
vesen elcserélnek egy gyémántot tíz színes, 
festett üveggyöngyért, mert az több. 
Évtizedek óta nehéz körülmények között él
tünk. Egyes felelődén politikusok —  meg- 
alapozaüanul — ígérnek olyat, amire a nép 
vágyik. Az emberek szívesen elhiszik azt, 
amire vágynak. Míg a bizonytalan ígéret 
után futkosunk, elveszítjük a biztosat. Is
mernünk kell részletesen a koalíciós kor
mány, az MDF eddig végzett munkáját, to
vábbi terveit. Csak akkor tudunk összeha
sonlítást tenni!
Az elmúlt hetekben egy ellenzéki politikus 
tartott előadást városunkban. Nagy figye
lemmel hallgattam. Csupán annyiban más 
a véleményem, hogy ő bizonyos dolgokat 
a jelenlegi kormány "hiányosságának” rótt 
fel. Én úgy fogalmaztam volna, hogy a hol
napi, holnaputáni feladat. Ugye Tisztelt Ol
vasó, milyen kevés különbség annak, aki

mindkét felet meghallgatja. Aki csak az 
egyik felet elfogultan hallgatja, annak a vé
leménye teljesen más. Ezek az egy oldalra 
beállított emberek azt hiszik, hogy pártjaik 
vezetői találták ki a megoldások kulcsát. 
Olvassák el, hallgassák meg az MDF eddigi 
eredményeit, terveit (gazdaságpolitika, 
munkanélküliség kérdése, mezőgazdaág, 
szociálpolitika, család stb.). Megláthatják, 
hogy az ellenzéki pártok programjaiban 
csupán időrendben, a tálalás módjában van 
különbség. Némely —  a dolgozókat köz- 
veden érintő —  kérdést jobban "tupíroz- 
nak". Alapos, a holnapi napra is gondoló, 
az egész ország érdekeit szem előtt tartó 
politikára van szükség! Első az egész or
szág infrastruktúrájának megteremtése. 
Csak erre épülhet a gazdaságpolitika Nem 
fordítva, amit oly nagy hangerővel hangoz
tatnak. Nem szeretem, ha a labdarúgópá
lyáról kiállított játékos a kispadról bekia
bálva jobban tudja hogyan kell játszani...
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Egyes ellenzéki pártok programját elolvas
va nevetnem kell. Az élet jobbá és szebbé 
tételéről, a munkához és a tisztességes élet
hez való jogról prédikálnak. A múltban a 
törvény szigorával kellett némely embert 
munkára kényszeríteni (Kmk.), ma munka- 
nélküli segélyt kap az, aki átmenetileg nem 
talál magának munkát (A munkanélküliség 
kérdésével nem kívánok foglalkozni.) A 
legtöbb ember, aki dolgozni akar, az előbb- 
utóbb talál magának munkát 
Sokan a korrupciót és a nagy pénzekkel va
ló visszaéléseket hozzák fel, mint a kor
mány, kormányzópárt negatívumát. Egyet
len kérdéssel megvilágosodik, kik a tisztes
ségesek és kik a bűnösök. Nézzük meg, az 
elkövetők (hisz nagyon sok régi vezető a 
helyén van) milyen pártnak voltak tagjai. 
Érdekes volna egy ilyen statisztika! Ma a 
szabotálás büntetése nem szokás. Pedig ha 
a szabotálókat büntetnék, de sok börtön tel
ne meg! Engem az bánt, hogy ezek a he
lyükön hagyott emberek miért élnek vissza 
a bizalommal? Természetesen itt sem lehet 
általánosítani! Ismerek olyan múlt rend
szerben is vezető állásban lévő embereket, 
akik ma is igen becsületes és pozitív mun
kát végeznek.
Nem tudom, butaságnak (tájékozatlanság
nak) vagy viccnek vegyem-e az egyik el
lenzéki párt programját. Ugyanaz, mint a 
kormánypárté! Akkor miben különbözünk? 
A múlt megítélésében. Az ellenzék bízik az 
emberek emlékezéshiányában (amnézia). 
Sajnos sem a sortüzeket, sem a levéltárak
ban — általuk írt —  dokumentációkat nem 
lehet letagadni.
Nem célom a múlt hibáiról "leltárt" készí
teni. Egy-két dolgot mégis kénytelen va
gyok megemlíteni. 1989. augusztus 16-án 
kelt MSZMP-vitaanyagból mondattöredé
kek: "...elfogyott remények........reformerők
csatavesztése..., ...A párt és az államap
parátus korszerűtlen működése..., ...Az 
MSZMP úgy a hetvenes évek közepétől a 
rohamosan avuló gazdasági szerkezet és a 
megmerevedett hatalmi viszonyok foglyává
vált........ súlyos ellentétbe került az ország
hosszútávú érdekeivel. A gazdaságvezetés 
a fokozódó nehézségekre előbb a beruhá
zások, majd az életszínvonal-növekedés 
visszafogásával válaszolt." stb. stb. 
Nézzünk dr. Csehák Judit tollából pár sort: 
Szociálpolitika 1988.: "A meglevő támoga
tandókhoz újabbak sorakoznak fel..., ...A 
leginkább érintettek az idős nyugdíjasok, a 
sokgyermekes családok, számukra nem 
prespektíva, hogy egyszer majd rájuk is
gondolnak........ Egy bányászt, aki 40 évet
ledolgozott, nem lehet olyan helyzetbe hoz
ni, hogy azzal kilincseljen, megélhetési 
gondjai vannak!..., ...A segélyezést nem 
kell úgy tekinteni, hogy a nyugdíjaik csök
kenő értékét általuk majd valahogy kipótol
juk..., ...Csak egy jobban prosperáló gazda
ság teremtheti meg az alapjait annak, hogy 
apró lépésekkel..."
Sokáig lehetne folytatni az idézeteket, de 
"lelkem visszariad az emlékezéstől" (Ver
gilius).
Ma mindenki azonnal akarja (szeretné) 
megoldani minden problémáját, ami a múlt

ban évtizedek alatt felhalmozódott Ha nem 
így történik, akkor szidjuk a kormánypártot 
A rendszerváltás óta az ország szabad és 
független. Megteremtettük a politikai de
mokráciát. Egyesek még nem tudnak vele 
megfelelően élni, nem a kormányzópárt hi
bája! Mesterségesen szított sztrájkokkal, 
provokációkkal, a sajtószabadság elferdíté
sével próbálják elérni céljukat. Időszerű 
volna a sajtószabadság a kormányzópárt ré
szére is. A tv-ből, rádióból —  de még a 
vízcsapból is —  a miniszterelnök-jelölteket 
lehet hallani vég nélkül, csúsztatásokat 
eredmények elhallgatását, minden — ma 
még megoldatlan — probléma kinagyított 
elferdítését, stb. Jó volna először a demok
ráciát megtanulni és azután élni vele, nem 
fordítva! Nem csodálom, mert a hatalom
vágy eltorzítja a valóságérzetüket 
Társadalmunk szűkös anyagi helyzetének 
megoldására tennék egy-két javaslatot:
1. Szüntessük meg ezt a fölöslegesen sok 
pártot, úgysincs új, konstruktív mondaniva
lójuk. Egyes vezetők karrierizmusáról van 
szó csupán. Követőkre, hogy miért találnak, 
hely hiányában nem tudom kifejteni. Rövi
den: emberi gyarlóságból. Legyen egy kö
zéppárt, egy baloldal és egy jobboldal. A 
megtakarított milliárdoknak volna helye.
2. Bethlen István MDF-es országgyűlési 
képviselő egyetlen fillért sem tart meg kép
viselői fizetéséből, hanem közcélokra for
dítja. Ugyanezt szeretném olvasni egy pár 
ellenzéki képviselőről is. Sőt túl is tehetnek 
rajta.
3. Az egészségügy területén óriási lehető
ségek vannak, milliárdok megtakarítására. 
Tudom, jelenleg sok a beteg ember. Az el
múlt évtizedek lelkileg megnyomorítottak 
embereket, családokat szórtak szét stb. 
Ezek a lelki traumák testi betegségekben 
realizálódnak, (pszichoszomatikus betegsé
gek) Egészségtelen életvitel, elkerülhető 
balesetek stb stb; sokáig lehetne sorolni a 
motiváló okot, ami mind elkerülhető. Sze
rintem ilyen a betegségek 60-80%-a. Nem 
sokk-terápiát kell alkalmazni, hanem az ér
telemre hatni. Ez csak az érzelmeken ke
resztül válik sikeressé. Az érzelmi fogadó- 
képességet pedig az egyén belső békéjével 
kell megalapozni. Lelki egyensúlyra van 
szüksége minden embernek.
Ma is sok a lélekrombolás, nyugtalanság
keltés. Csak a lelkileg, testileg egészséges 
embernek, nemzetnek lehet jövője. Legyen 
hitünk, bízzunk. Legyünk optimistábbak. 
Olyannak kell látni az országot amilyennek 
akarjuk és akkor olyan lesz. Nemzeti 
összefogásra van szükség. Azt keressük 
ami összetart, nem azt, ami szétválaszt. Az 
ellenzék is próbálja megérteni, hogy a nem
zetközi politikai élet kimagasló személyi
ségei és a nemzet jövőjéért felelősen gon
dolkodó honfitársaink egyaránt elismerés
sel vannak az elmúlt három és fél eszten
dőben végzett munkáról. Kivételes stabili
tásunk megnyerte a befektetők bizalmát is. 
Ezt az utat járjuk tovább gondolatban, ami
kor szavazni megyünk. Ha lenni akarunk, 
gondolkozzunk!
"Élni fog a nemzet amely összetart.”

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. tan.

Választás *94Választás *94

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 
Dr. Szőke Pál ügyvéd vagyok és a Fiatal 
Demokraták Szövetségének támogatásá
val indulok körzetünkben a választáso
kon. Családunk 1968 óta él és dolgozik 
Aszódon, Kartalon, illetve a környező 
községekben. Édesanyám pedagógus, 
apám és testvérem állatorvos. Mindenna
pi tevékenységünk az itt élő emberek kö
zött zajlik, ismerjük problémáikat, minden
napi gondjaikat.

Programomban központi szerepet fog
lal el a mezőgazdaság. Főleg a jelenleg 
értéktelen szövetkezeti üzletrész és a ki
szolgáltatott termelők piaci védelme ér
dekel. Jelölő pártom indíttatásánál fogva 
nagy hangsúlyt helyezek az oktatásra, a 
fiatal munkanélküliekre, illetve az olyan 
gazdaságpolitikára, amely helyzetükön 
segíthet.

A vállalkozásélénkítő és beruházáso
kat ösztönző gazdaságpolitika alapját az 
adócsökkentés és jó  hitelpolitika eredmé
nyezheti. A cél: sok munkahely megte
remtése helyben. Orvosi alapellátás és 
alapnyugdíj biztosítása szükséges ingye
nesen. Nem az ezekből történő megtaka
rítás eredményezhet stabilitást, hanem a 
fenti gazdaságpolitikai irányváltás.

Ennek a politikának az ismertetésére 
választási beszélgetéseimen kerül sor 
ahová mindenkit tisztelettel meghívok.

Végül megköszönöm az átadott aján
lószelvényeket és eddigi támogatást, 
amely hivatalos országgyűlési képviselő
jelöltté tett.
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Választás ’94
A Magyar Út Körök Mozgalom, a Magyar Igazság és Élet Pártja közös programjának 8 pontja.

A Magyar Út Körök Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet Pártja 
közösen adja ki 8 pontból álló programját.
Ma egyetlen más párt mögött sem áll széles népi-nemzeti mozga
lom. A Magyar Igazság és Élet Pártja képviselőjelöltjei maguk mö
gött érezhetik a Magyar Út Körök Mozgalom-ban megtestesülő 
nemzeti összefogást.

I. Rendet akarunk!
Rendet, igazságot!
Minden kivételezés megszűnését!
A korrupció letörését!
Esélyegyenlőséget követelünk!
Esélyegyenlőséget: 
a munkához jutásban, 
a vállalkozáskezdésben, 
a hitelhez jutásban, 
a tulajdonszerzésben, 
a véleménynyilvánításban!

II. Nemzetépítő Államot követelünk,
amely gondoskodik tisztességes polgáráról, 
amely takarékos és feladatait a nemzet javára oldja meg, 
s közben leépíti a felesleges kül- és belföldi intézményeket, és lesújt 
a bűnözőkre és élősködőkre.
A köz szolgálatában állók, a hatóságok és intézmények vezetői és 
munkatársai legyenek valóban szolgálatot ellátók, fogadják tiszte
lettel és megbecsüléssel a hozzájuk forduló állampolgárt.
Minden kormányhivatalt, országos intézményt és hatóságot meg 
kell tisztítani: kommunista és korrupt összefonódások sehol sem 
működhetnek.
Aki rendesen végzi a munkáját, annak nincs félnivalója, de sem
milyen összejátszást nem szabad eltűrni!
A nemzetépítő állam gondoskodjék az oktatás, az egészségügy, a 
népjólét törvényes rendjéről!
Magyar szellemű közoktatást!
A pedagógusi pálya felértékelését kívánjuk oly módon, hogy a kor
szerű követelményeknek megfelelő -  továbbképzett, ennélfogva az

értékesebb oktatói-neveién tevékenységet folytató -  pedagógus kap
jon nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülést!
Meg kell akadályozni, hogy a múlt rendszer szellemét erőltető is
kolai vezetők tovább rontsák a magyar ifjúságot! 
Esélyegyenlőséget kell adni a nép minden gyermekének a legma
gasabb végzettség megszerzésére!
Tehetséggondozást, elit iskolákat is akarunk! A Nemzetépítő Állam 
népi-nemzeti szellemű elit iskoláiban képezzék a XXI. század ma
gyar vezetőit, valódi nemzeti eütjét!
Semmilyen külföldi személy, intézmény, alapítvány vagy közös vál
lalkozás nem működtethet hazánkban állandó jelleggel oktatási in
tézményt!
Az egyházi iskolák támogatását követeljük, s a közoktatási törvény 
pozitív elemeinek megvédését, továbbfejlesztését!
A felsőoktatásban is a nemzeti szellemiséget kell uralkodóvá tenni! 
A Nemzetépítő Állam fordítson lényegesen többet oktatásra, neve
lésre, kutatásra és fejlesztésre!
A szovjet típusú hatósági jogkörökkel bíró Magyar Tudományos 
Akadémiát váltsa fel a magyar hagyományoknak megfelelő, valódi 
tekintélyekből álló szervezet!
Az állami bürokrácia túlburjánzásából anyagi eszközöket kell el
vonni és ide átcsoportosítani!
Fennmaradásunk alapvető biztosítéka, s egyben felemelkedésünk 
feltétele is műveltségünk, oktatásunk, nevelésünk minősége. Enél- 
kül nem lehetséges gazdasági felemelkedés.
A Nemzetépítő Állam gondoskodjék a honvédség korszerűsítéséről, 
a tisztképzés minőségének javításáról és társadalmi rangjának eme
léséről!
A Nemzetépítő Állam védje meg a magyar munkát és annak érté
keit! Védje a magyar árut, a belső piacot, gondoskodjék kedvező 
feltételekről a magyar tőke számára!
Magyarország: legyen anyaországa minden magyarnak!
Hazánkat meg kell védeni a világválság következményeitől, a ve
szélyes elözönléstől, a nem kívánatos bevándorlástól, a nemzetközi 
bűnszövetkezetektől!
A magyar nép érezhesse otthon magát a saját hazájában! A Nem
zetépítő Állam a nemzeti érdek legfőbb védelmezője. 
Külpolitikáját tehát ez határozza meg.
Véget kell vetni a külpolitikában most jelenlévő alárendeltségi tu
datnak, gyámoltalanságnak, az összmagyar érdekek feladásának!
A magyar külpolitika változatlan célja hazánknak a fejlett, elsősor
ban az európai államok szervezeteihez való csatlakozása!
Az ez irányú törekvéseket a jelenlegi "ad hoc" eszközökkel történő 
próbálkozások helyett tervszerű, folyamatos tevékenységre kell vál
toztatni!
Az EK-val folytatandó tárgyalásokon a csatlakozás üteméről, és 
annak belső gazdasági következményéről történjék keretmegállapo
dás -  határidő megjelölésével -  és az európai államok eljárásához 
hasonlóan az egyezmények csak népszavazással válhassanak tör
vénnyé!
A Nemzetépítő Állam gondoskodjék a népességfogyás fékezéséről, 
mielőbbi megállításáról!
Állítsa vissza, és vezesse be a főfoglalkozású anyaság intézményét! 
A legalább három gyermekét nagykorúságáig nevelő anya legyen 
nyugdíjjogosult! Maradjanak meg természetesen a most érvényben 
lévő juttatások is. Legyen az újonnan összeülő Országgyűlés első 
feladata a főfoglalkozású anyaságról szóló törvény megalkotása. A 
főfoglalkozású anyaság kedvezményeire és juttatásaira csak tör
vénytisztelő, a nemzet számára értékes polgárokat nevelő családok 
legyenek jogosultak!

III. Új igazságos adórendszert!
Európa legcsaládellenesebb adózását alakítsuk át családbarát adó
rendszerré! Családi adózást akarunk, a nyomorító és értelmetlen 
adóprés megszüntetését! Minden adónem egyidejűleg nem lehet
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ésszerűtlenül magas. Az adórendszer ösztönözze a vállalkozást, an
nak bővítését és részvételét a gazdasági növekedésben! Ugyanakkor 
a mérsékeltebb adók alól való kibújást, az adóeltitkolást, az adó
csalást a törvény teljes szigorával üldözni kell!

IV. Igazságtételt!
Nem szabad beletörődni az igazságtétel elmaradásába!
A társadalom erkölcsi értékrendje helyreállítása érdekében a bűnök 
megnevezését, a bűnösök felelősségrevonását végre kell hajtani! A 
kárpótlást gyorsan és igazságosan be kell fejezni! Semmilyen előző 
korszak károsultja nem élvezhet előnyt más korszakok másmilyen 
károsultjaival szemben!

V. A gazdaság
talpraállítása nem képzelhető el az államot terhelő külső adósság- 
szolgálat újragondolása, és a teljesítés ütemének megváltoztatása 
nélkül! Minthogy ez nem csupán rajtunk múlik, előbb azon kell 
változtatnunk, amin tudunk. Ez pedig az államháztartás. Ennek re
formja halaszthatatlan, annál is inkább mert a mostani kormány 
halogató politikája csak tovább rontotta a helyzetet.
A mezőgazdaság fokozott támogatása elengedhetetlen!
A földtulajdon kérdést mielőbb végérvényesen kell rendezni. 
Alapelvünk: A magyar föld nem eladó, mert azé az ország, akié a 
föld!
A külföldiek tulajdonszerzését a "zöldmezős" beruházások terület
igényeire, és a vállalatok ingatlanszükségleteire kell korlátozni. A 
termőföld fokozott védelemre szorul. A korszerű gazdálkodás fel
tételeihez a kisgazdákat és a vállalkozni kívánó agrárértelmiséget 
kell hozzájuttatni! A szövetkezetekben maradóknak biztonságot, vé
delmet és a kiválás mindenkori jogát és lehetőségét biztosítani kell! 
Rendet a mezőgazdasági termékek értékesítésében! A megtermelt 
érték nagyobbik része maradjon a termelőnél! A felvásárlási maf
fiák, monopóliumok ne fölözhessék le a mezőgazdasági termelők 
jövedelmét!
Iparvédelmet!
A munkásság nem lehet a privatizáció kárvallottja! A munkásság 
tulajdonhoz jutását elő kell segíteni! Biztosítani kell az érdekvéde
lem megtisztítását a politikai befolyástól, és a munkásság érdekvé
delmét kiemelten kell kezelni.

VI. A Magyar Út és a Magyar Igazság és Elet Pártja egész 
hazában gondolkodik,
ezért programjának egyik alaptétele a hátrányos helyzetű térségek 
támogatása. Ipart, országos intézményeket kívánunk ezekbe a me
gyékbe telepíteni. A privatizációnak és a külföldi tőke bevonásának 
is ezt kell szolgálnia!

VII. Új alkotmányt!
A Nemzetépítő Államnak értelemszerűen új alkotmányra van szük
sége! Az Országgyűlés fölött nem állhat semmilyen intézmény, az 
Alkotmánybíróság sem! Az Alkotmánybíróságot újra kell választa
ni, státusát újra kell szabályozni! Az új Alkotmányt az új kormány 
hivatalba lépése után két év alatt készítse elő és fogadja el az új 
Országgyűlés. Az új kormány állítson fel előkészítő bizottságot. A 
választási eredményeket meghamisító vagy azokat kijátszó pártpak
tumokat alkotmányosan ki kell zárni!
Új kormányszerkezetet!
Az országot irányító minisztériumi szerkezetnek a magyar viszo
nyokhoz való igazítása, és a feleslegessé váló hatáskörök azonnali 
megszüntetése elengedhetetlen! Mindegyik minisztérium feje a mi
niszter, a közigazgatási államtitkárság intézményét meg kell szün
tetni!
Olyan személy, aki az MSZMP-ben függetlenített tisztséget viselt 
vagy olyan állást töltött be, amely az MSZMP hatásköri listáján 
szerepelt, a következő kormányzati ciklusban ne tölthessen be ve
zető állást egyetlen minisztériumban és főhatóságban sem.
A honvédelmi miniszter teljes jogkörrel, elöljáróként irányítsa a 
honvédséget!
Az Egészségügyi Minisztériumot és a Népjóléti Minisztériumot szét 
kell választani!
A Kulturális és az Oktatási Minisztériumot szintén szét kell válasz
tani!

A kulturális miniszter legyen a Magyar Televíziók és a Magyar 
Rádió elnökének kinevezője és elöljárója!
A Magyar Távirati Irodának a miniszterelnök alá kell tartoznia!

V II I .  Az ember a természet része
Az önző és pazarló ipari és iparosítás utáni társadalom, és még 
inkább a természetellenes, rablószellemű szovjet kommunista dik
tatúra tönkretette az emberi környezetet, és banditizmussá züllesz- 
tette a hatalomnak a környezetéhez fűződő kapcsolatát. Ezért a mi 
közös célunk az ember és a természet szerves kapcsolatának hely
reállítása!
Hazánkban energiatakarékos és környezetbarát ipari és mezőgazda- 
sági kultúrákat kell kifejleszteni! Mindez a szemlélet megváltozta
tása nélkül nem megy, tehát meg kell gyökereztetni a természetbarát 
viselkedési formákat!
A privatizációs eljárások során figyelembe kell venni a környezet
védelmi szempontokat! Egészséges környezetben, jó  levegőben, 
tiszta vizek partján, tiszta városokban akarunk élni!
Hazánk egyetlen települése sem lehet szemétlerakóhely. 
Körültekintő, de szigorú környezetvédelmi törvényt akarunk!

Magyarok!
Programunk megvalósításához megfelelő összetételű, nemzeti elkö
telezettségű képviselőkből álló Országgyűlésre van szükség. Ehhez 
az SZDSZ, a FIDESZ, az MSZP és a nép erejétől megfosztott MDF 
háttérben összefonódott, a volt rendszer nómenklatúráját kiszolgáló 
hamis együttesét kell legyőzni. Ezek eddig is együttesen akadályoz
ták a rendszerváltozást. Az összes paktum következményeinek a 
felszámolásához nemzeti összefogásra van szükség.
Ha most nem fogunk össze, akkor továbbra is a csalárd módon 
paktumokkal hatalomra került, a múlt rendszerből átmentett réteg 
fogja vezetni az országot! Programunkat törvényes eszközökkel 
akarjuk megvalósítani.
Ehhez kérjük a támogatást. Mindenkire szükség van! Magának árt, 
aki kivonja magát, vagy hagyja magát megtéveszteni. Csak akkor 
tudunk rendet teremteni, csak akkor leszünk képesek a tulajdont 
megfelelő magyar kézbe adni, a rendszerváltozást végrehajtani, a 
népesség vésztjósló fogyását megakadályozni és helyreállítani a ma
gyarság egészséges létszámbeli növekedését, ha megértenek és tá
mogatnak bennünket!

Kordás Zoltán
48 éves tanár
1969-ben szerzett földrajz-biológia szakos tanári diplomát. Borsos- 
berényben, Rétságon, Dunakeszin tanított. Jelenleg a Váci Árpád 
Fejedelem úti Általános Iskola Felnőttoktatási Tagozatának veze
tője.
A politikai élettel az oktatás problémái hozták össze.
A választásokon a MIÉP jelöltjeként indul.
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Választás ’94
Tisztelt Aszódi Tükör Olvasók!

Megtiszteltetés szá
momra, hogy az Önök 
helyi lapjában röviden 
bemutatkozhatom és 
kifejthetem néhány 
gondolatom a válasz
tásoktól függetlenül a 
jelen társadalmat égető 
problémákról.

Negyvenhét éves 
vagyok, Gödöllőn szü
lettem, de valójában tú
rái származású vagyok. 
Jelenleg is itt élnek 
szüleim, testvéreim, ki
terjedt rokonságom és 
nagyon sok barátom. 
Aszódhoz nagyon kel
lemes emlékek fűznek, 
mert életem legszebb, 
legfogékonyabb négy 
évét itt töltöttem el 
(úgy gondolom - szá
momra hasznosan) a 
gimnáziumban.

Pályafutásom során az országban nagyon sok helyen meg
fordultam, a gazdasági és közéletben nagyon sok volt aszódi 
diákkal találkoztam akik vitték valamire. Véleményem szerint 
a gimnázium nemcsak a Galga-menti régió értelmiségi rétegét 
nevelte ki, hanem ennél többet adott az országnak.

Kedves Aszódiak, becsüljék meg ezt az intézményt és büsz
kék legyenek erre, mert Aszód nemcsak a javítóról és a hon
védségről ismert az országban. Én személy szerint büszke va
gyok arra, hogy olyan tanárok tanítottak, akik hatással voltak 
rám, formálták személyiségem és feltöltöttek munícióval, ame
lyet később hasznosítottam, de akkor én sem vettem észre, mert 
a diák ezt az időszakot sajátosan éli meg.

Tanáraim közül -  a teljesség igénye nélkül -  fontos megem
lítenem azokat, akik rám nagy hatással voltak, mint például 
Juhász Gyula osztályfőnököm, Klauszmann Ferenc, Nyíri Sza
bolcs és az élő legenda Zalán Frigyes, aki egy különleges szín
foltja, de a következetes munkára nevelésben máig meghatáro
zója életemnek.

Diplomát a Kertészeti Egyetemen szereztem, élelmiszeripari 
mérnök vagyok. Szakmai pályafutásom is e vidékhez kötődik, 
hiszen első munkahelyem a Hatvani Konzervgyár volt, majd 
Vácszentlászlón a Galgatejnél töltöttem el több mint nyolc évet.

1978-tól kerültem Vácra, ahol a Közép-magyarországi Teji
pari Vállalat Váci Tejüzemének termelésvezetője, igazgatóhe
lyettese voltam.

1991. május 15-től a vállalat igazgatója lettem, amit pályá
zattal nyertem el.

Ez a feladat nagy kihívás volt számomra, mivel olyan szo
cialista nagyvállalatot örököltem meg, amelyben minden olyan 
jelenség megtalálható volt, ami most jellemzi a magyar gazda
ságot (rossz termékszerkezet, rossz irányítási struktúra, 
eladósodottság, valójában egy nagy csődtömeg). Alapos 
elemzés után az általam kidolgozott válságmenedzseléssel 
sikerült úgy átalakítani a céget, egyúttal végrehajtani 
olyan privatizációt, ahol tulajdonhoz jutottak a mezőgaz
dasági termelők, dolgozók, vezetők és olyan külföldi

szakmai befektetők, akik új technológiát és módszereket, új 
munkakultúrát hoztak be.

Igaz, hogy az állami vállalatot az idei évben végelszámolással 
megszüntetem, de helyette létrejöttek új önálló szervezetek, 
amelyeknél fontos az, hogy működőképesek, versenyképesek 
és megőriztek 1200 munkahelyet.

A közéletben 1988. óta tevékenykedem, mert fontosnak gon
doltam a rendszerváltást. Lakóhelyemen Vácott önkormányzati 
képviselő vagyok, elnöke a Gazdasági Bizottságnak és képvi
selő vagyok Pest megye Közgyűlésében.

Nős vagyok, feleségem egykor évfolyamtársam volt, egy ma- 
gánvállalkozású kft. ügyvezetője, két gyereket nevelünk.

Felmerül a kérdés, hogy manapság miért akar valaki képvi
selő lenni?

Véleményem szerint aki komolyan átgondolja nem teheti kar
riervágyból, anyagi meggondolásból, mert rá kell jönnie, hogy 
ez rövid távon csakis a bukáshoz vezet, mert a közt szolgálni 
kell, amely sok lemondással, zaklatott élettel já r és sokszor nem 
hálás feladat. Egyszóval megszállott vagy elhivatott embereket 
igényel.

Én azért jelöltetem magam erre a feladatra, mert a fiatal 
demokrácia igen törékeny, szükség van ránk, hogy megerősöd
jön és ennek jelenleg a gazdasági fellendülés a záloga.

Úgy gyondolom eddigi munkásságom (gazdasági, közéleti) 
során szereztem annyi tapasztalatot, hogy ennek nemcsak eleget 
tudjak tenni, hanem hozzá is tegyek, amivel előbbre is tudunk 
lépni.

Hogy miért ebben a régióban indulok? Azért mert itt szület
tem, itt nőttem fel, munkámmal ezer szállal kötődöm ide, is
merem az itt élő emberek mentalitását, lelkivilágát, szorgalmas 
munkastílusát, élniakarását. Hasonlóan gondolkodom én is, így 
ezt az ügyet csakis alázatos szolgálattal tudom képviselni.

Mi az ami reálisan megtehető ezért a régióért? -  Véleményem 
szerint elsősorban az Önkormányzatokra támaszkodva együtt 
lehet megoldani azokat a hiányzó gazdasági fellendüléshez el
engedhetetlen alapfeltételeket, amelyekkel a fejlődés kézzelfog
hatóvá válik. Az infrastruktúrára gondolok (út, csatorna, telefon, 
stb.), amely fejlesztése önmagában munkahelyet teremt. Ezen 
túl lehetőséget biztosít és Budapest közelsége miatt felértéke
lődik ez a terület.

A térség sajátossága a mezőgazdaság és élelmiszertermelés, 
amelyet stabilizálni kell. Lehetőség van a szolgáltatások fejlesz
tésére amelyet a Galga mente kulturális hagyományaival von
zóvá lehet tenni. (Fizetővendégszolgálat, faluturizmus, idegen- 
forgalom)

Az Ipari Műszergyár kiesése miatt az iparban foglalkoztatásra 
értelmes, piacképes kisvállalkozások elindítására van lehetőség.

Összességében az országnak most arra van szüksége, hogy 
a gazdasági bajainkból fokozatos elmozdulással kilábaljunk. En
nek lényege az, hogy az embereket hosszútávú gondolkodásra 
ösztönözzük. Az adórendszert kell elsősorban úgy átalakítani, 
hogy beruházásokra ösztönözzünk, amelyekkel új munkahelyek 
teremtődnek (ehhez elengedhetetlenül szükséges külföldi tőke, 
és a magyar bankrendszer átalakulása), nőhet a belső vásárlóerő 
és a gazdaság fokozatosan növekedő pályára kerül.

Tisztelt Olvasó, ha megnyertem tetszésüket, jöjjenek 
el szavazni és válasszanak! H a rám voksolnak nagy meg
tiszteltetésnek veszem és amennyiben elnyerem a bizal
mukat szolgálni fogom az érdekeiket.

Tóth Zsiga Miklós 
SZDSZ-jelölt
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SZABAD GONDOLATOK

Közeledik május 8-a, az országgyűlési választások első forduló
jának napja. A már hónapok óta tartó előkészületek tempója fel
gyorsult

Mi, aszódi szabaddemokraták sem maradhatunk ki a választási 
küzdelemből, már csak azért sem, mert Aszód Pest megye 5. számú 
választási kerületének központja. S bár sajnos kevesen vagyunk, a 
munka nagyobbik része ránk hárul. Megnyitottuk választási irodánkat 
-  Falujárók útja 1. sz. alatt - ,  ahol minden érdeklődőt, szimpatizánst 
szeretettel várunk keddtől péntekig 16-18 óra között

Kampánynyitó gyűlésünkön Kuncze Gábort az SZDSZ parla
menti frakcióvezetőjét láttuk vendégül. Természetesen bemutatko
zott képviselőjelöltünk, Tóth Zsiga Miklós is. Rövid ismerkedés 
után a szép számú hallgatóság előtt Kuncze Gábor vázolta az 
SZDSZ főbb gazdasági elképzeléseit, terveit lehetséges koalíciós 
partnereit

Nem szeretnénk most gazdasági tézisekkel, részletes programmal, 
a kormányt kritizáló megjegyzésekkel untatni a tisztelt olvasót Hi
szen az újságok, rádió, televízió tele vannak a pártok különböző

ilyetén megnyilvánulásaival. Inkább a gyűlés utolsó gondolatával 
szeretnénk foglalkozni. Talán ez mutatja meg igazán, mi a különb
ség egy magát liberálisnak tartó vezető ill. párt és magukat nemzeti 
kereszténynek nevező jobboldal vezetői, ill. pártjai között 

Kuncze Gábor a következővel zárta a találkozót: "Arra kérek 
mindenkit, menjenek el minél több ilyen rendezvényre, hallgassanak 
meg minél több jelöltet elképzelést Ismerkedjenek meg a pártok 
programjaival, aztán menjenek el szavazni, döntsenek meggyőző
désük szerint Amennyiben a Szabad Demokraták Szövetségére és 
az SZDSZ jelöltjére szavaznak, köszönjük, és ígérjük, hogy legjobb 
tudásunk szerint háláljuk meg a bizalmat"

Úgy hisszük, erre a szellemre van szüksége igazán az országnak. 
Nem ijesztget a baloldali visszarendeződéssel, a kapitalizmus ré
mével, a liberál-bolsevik összeesküvéssel, a jobboldali veszéllyel. 
Nem turkál mások múltjában, származásában, le és felmenő roko
naiban. Nem azzal van elfoglalva, mi a másikban a rossz. Azt 
mondja, a polgárok felnőttek, gondolkoznak, felelősségteljesen tud
nak dönteni saját sorsukról! Csak hagyni kell mindenkit szabadon 
gondolkozni...

Szabad Demokraták Szövetsége 
Aszódi csoportja, Kovács Tamás 

1994. március

Választás ’94
“A következő választás győztes pártjának 

minden társadalmi réteggel egyaránt kell 
foglalkoznia

Miért kell a Köztársaság Párt?
Azért, hogy -  a politikai rendszer megvál

tozása után -  legyen egy olyan politikai erő, 
amely a gazdasági (szociális, kulturális) vál
tozásokat megvalósítja.

Hiszünk benne, hogy egy pártnak, amely azért alakult meg, hogy 
keretet adhasson az alkotni akaró emberek társadalmi szerepvállalásá
hoz, mind az országos politikai életben, mind a választókerületekben 
helye és tere van. Az alkotás, a konstruktivitás pártja vagyunk, ezért 
nyflt együttműködést kínálunk minden hasonlóan gondolkodó egyén
nek, politikai erőnek.

"Eddig a politikáért gazdálkodtunk, itt az ideje, hogy a gazdaságért 
politizáljunk." (Palotás János)

A Köztársaság Párt képviselőjelöltje: Laukó József
1964-ben születtem Ikladon. Je

lenleg is szülőhelyemen élek, önerő
ből épített családi házban. Harmoni
kus családi életemet 9 éves kislá
nyom teszi színesebbé.

Vendéglátóipari végzettségem 
van. Az iskola elvégzése óta az üzleti 
életben tevékenykedem.

Jelenleg Aszódon a TRINK-DUÓ 
Kft. cégtulajdonosa vagyok.

Soha nem voltam semmilyen párt 
tagja. Az üzleti tevékenységem során 
kezdtem politizálni, és számomra a 
Köztársaság Párt programja volt az, 
amivel azonosulni tudtam, mert 
meggyőződésem, hogy az ország 
gazdasági fellendítéséért azok tehet
nek a legtöbbet, akik saját vállalko

zásukon keresztül mindennap szembesülnek az egész országot sújtó 
gazdasági problémákkal.

Az embereknek elege van a hangzatos politikai jelszavakból, azt 
szeretnék, ha a munkaképes fiatalok dolgozhatnának, a családoknak ne 
kelljen filléres gondokkal küzdeni, a nyugdíjas élvezhesse egész élete 
munkáját. A Köztársaság Párt programjában az tetszett a legjobban, 
hogy nem a politikára koncentrál. Nem ígérget, nem kecsegtet, nem 
hivatkozik arra, hogy milyen súlyos örökséget hagytak ránk. Ezzel 
szemben megmutatja az utat, mely a felemelkedéshez vezethet.

Köszönöm támogatását: Laukó József 
2181 Ddad, Szabadság út 1/g. Telefon: 06- 

60-343-357
A Köztársaság Párt székhelye az 5.sz. vá

lasztási körzetben:
2170 Aszód, Szabadság tár 1. (Cuki fagyizó) 
A teljes gazdasági programból néhány 

pontot említenék:
1. Költségvetési reform, az adórendszer 

átalakítása.
"Reálisan kitűzhető, hogy a költségvetési jövedelemközpontosítás mérté

két az 1994-98-as időszakban 50% alá kell csökkenteni." "Az ÁFA 25%-os 
kulcsát fokozatosan mérsékelni kell, hogy 3 év alatt 17%-ra csökkenjen." 
"A rászorultság elve alapján elbírált lakásépítéssel összefüggő beszerzések 
ÁFA-visszatérítése indokolt." "Meg kell valósítani a háremkulcsos (sávos) 
személyi jövedelemadó rendszert (0%, 15%, 30%), és ezzel párhuzamosan 
a társasági adó mérséklését is fokozatosan végre kell hajtani." "Valamennyi 
adójogszabályt a terhek mérséklése mellett az egyszerűsítés igényének is újra 
kell gondolni. A szankciók súlyának szigorításával egyidejűleg az adójog- 
szabályokon belül lényegesen növelni kell a bizalmi elemek súlyát."

2. Mezőgazdaság
"Meg kell szüntetni a termelőalapok leépülését és az utóbbi három 

évben kialakult adósságfelhalmozási folyamatot. A felvásárló és feldol
gozó vállalatok privatizációjával egyidejűleg úgy kell helyreállítani a 
piac működését, hogy a termelők és fogyasztók közé gazdaságilag in
dokolatlanul ékelődött közvetítőfázis kiküszöbölődjék." "Ki kell alakí
tani a mezőgazdaság működéséhez szükséges pénzügyi intézményrend
szert: mezőgazdasági bankok, földhitel intézetek, jelzáloghitel intéze
tek, garanciaalapok rendszerét." "Az exporttámogatást elsősorban a ter
melőknek kell nyújtani. Ezzel egyidőben a nemzetközi gyakorlatban 
megszokott piacvédelmi mechanizmusokat is működtetni szükséges."

3. Társadalombiztosítás
"Az egész társadalom biztosítási rendszer gyökeres átalakítása elke

rülhetetlen." "A vállalatok, vállalkozók, általában a munkáltatói szféra 
társadalombiztosítási terhei teremtik meg az állami alapnyugdíj fede
zetét, amely 1994-től évente fokozatosan csökkentve, 2000-ben már 
nem haladhatja meg -  a betegbiztosítással együtt sem -  az európai 
átlagnak megfelelő, a bérek után fizetendő 30%-os tb-járulék mértékét."

"...olyan rendszer alakítható ki, amely a nyugdíjba vonulás feltételeit 
jelentősen képes korszerűsíteni, a nyugdíjasok létbiztonságát és életkö
rülményeinek javítását megalapozni. Csak olyan intézkedésekre kerül
het sor, amely a nyugdíjas társadalom helyzetének javítását szolgálja 
és garanciát ad arra, hogy a nyugdíjasok életkörülményei -  a közeli 
jövőben meghozandó intézkedések eredményeként -  javulnak.

A következő számunkban részletesebben tájékoztatjuk Önöket a Köz
társaság Párt programjáról.
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Aszód, Kossuth Lajos utca 34.

ÚJ NYITVA TARTÁSI RENDÜNK:

hétfő-péntek 8-17 óráig 
szombat 8-12.30 óráig

Rövidáru ★  bőrdíszmű 
★  harisnyaáru ★  kötöttáru 

★  papucsok
nagy választékban állandóan 

kaphatók.
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[ Tanulj -  nyaralj Londonban! 1

|  Az angliai See Europe Ltd. szervezésében megtartott egy- |  
I hetes angliai nyelviskola tavaly nagy sikert aratott az ikladi ■ 
I és Iklad környéki gyermekek körében. Idén ismét meghir- . 
.  detik ezt a tábort.

Az iskola London délnyugati részén található, Weybrig- 
de-ben. Hétfőtől péntekig napi három órában, kis csopor
tokban, három tudásszinten folyik az oktatás. Délutánonként 
a csoport kirándulásai során eljuthat mind London vala
mennyi nevezetességéhez, mind Windsorba, Oxfordba, 
Stratfordba, Canterbury-be.

Elhelyezés: Weybridge-ben, gondosan kiválasztott angol 
családoknál. Egy családnál max. 2 gyermek kerül elhelyezésre.

Ellátás: Hat éjszakai szállás teljes panzióval, a megérke
zés napján a vacsorától az utolsó nap reggeliig, a hazauta
záshoz úticsomagot biztosítanak.

Utazás módja: Légkondicionált, WC-s, videós autóbusz, 
melyen lehetőség van hideg-meleg italok fogyasztására.

Részvételi díj: 19.700 Ft/fő, mely magában foglalja a hat 
éjszakai szállás díját, a teljes panziót, a 15 órás angol nyelv
tanfolyamot, a kompátkelést.

B uszköltség: Iklad-London-W indsor-S tratford-Oxford
12.000 F t
Indulás: 1994. július első' hete 
Bárki jelentkezhet 23 éves korig.
Jelentkezés: az Ikladi Általános Iskolában.
Telefon: Aszód 383
A csoport vezetője: Német Mária Iklad, Rajk L. u. 1/B.

U TA ZÁ S ’9 4
Az Utazás '94 3. és 4. képének helyes megfejtése a következő:
3. sz. kép: 5. Az Operaház Sydney-ben.
6. Ausztrália címerállata a kenguru és az emu.
4. sz. kép: 7. Az USA Dél-Dakota államában, a Rushmore-he- 
gyen található a dombormű, és az USA elnökeit ábrázolja: 
George Washington, Thomas Jefferson. Theodore Roosvelt. 
Abraham Lincoln.
8. 1927-1939 között épült a dombormű-csoport.
Helyes megfejtést küldött be:
Nagyné Benedek Éva Aszód. Falujárók útja 5/23.
Bartók Jánosné Aszód, Bethlen G. út 26.
Czene János Aszód, Falujárók útja 5/21.
Ecker Pál Aszód, Ságvári E. út 16.
Eperjesi Ernőné Aszód, Hatvani u. 7.
Remélem, Kedves Olvasó, ettől a számtól kezdve Ön is 
megfejti az Utazás '94 kérdéseit, s így részt vesz az egész 
évben tartó játékban, melynek győztesei értékes ajándé
kokat vehetnek át az Aszódi Tükör egyéni előfizetőinek 
rendezett decemberi sorsoláson.

Eladó: 200 négyszögöles telek Aszódon, fö út mellett. 
Komfortlehetőségek.
Érdeklődés: Aszód, Széchenyi u. 32. Csabainé

Elcserélném Aszódon 2 db lakótelepi öröklakásomat családi házra. 
Minden megoldás érdekel! Érd.: Aszód, Falujárók útja 5/9. 2. 
lépcsőhöz II./12.

JAMINA TETŐCSERÉP ELADÓ, 2 RAKLAP, EREDETI 
CSOMAGOLÁSBAN.
ÉRD.: ASZÓD 297-ES TELEFONON LEHET ESTÉNKÉNT 
ÉS HÉTVÉGÉN.


