
1994. VI. évfolyam 4. szám

MEGHÍVÓ
Értesítjük a Tisztelt Választó Polgárokat, hogy az Aszódi 

Városszépítő Egyesület

FÓRUM-ot
rendez az Országgyűlési Képviselőjelöltek összevont 
részvételével az Aszódi I. sz. Általános Iskolában,

1994. május 06-án 18 órától 20 óráig, 
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Képviselői eleitekhez előre, írásban lehet kérdéseket feltenni a 
nagyforgalmú helyen elhelyezett "FÓRUM” feliratú dobozokba beadott 

cédulákon, vagy pedig személyesen élőszóban a fenti rendezvényen.
A rendezvény célja az, hogy a Választók megismerjék a 

jelölteket és elsősotban azt megtudják, hogy mint képviselő 
mennyire ismeri választókörzetének gondjait, problémáit és 

azokat választása esetén, hogyan szeretné megoldani.
Tehát nem a képviselt pártot, hanem a képviselő személyét 

szeretnénk bemutatni a választóknak e rendezvényen.
Ezzel is segítve a rövid 2 napon belüli döntését.

Tisztelettel: Városszépítö Egyesület

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 1994. MÁJUS 8-ÁRA, VASÁRNAPRA. A SZAVAZÁS REGGEL 6 

ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TART. SZAVAZNI CSAK SZEMÉLYESEN, A VÁLASZTÓPOLGÁR 
LAKÓHELYÉN (TARTÓZKODÁSI HELYÉN) LEHET.

Az 1994. évi országgyűlési képviselőválasztáson j 
Pest megye 5. sz. egyéni választókerületében J

induló jelöltek jegyzéke ;
Bosánszky László Egyesült Kisgazda Párt 

Hrkaj Pál Független Kisgazdapárt 
Kordás Zoltán Magyar Igazság és Elet Pártja ; 

Laukó József Köztársaság Párt 
Lörincz Kálmán MDF 

Nagy Miklós Konzervatív Párt 
Dr. Péter Mihály Kereszténydemokrata Néppárt j 

Dr. Szakács Gyula Független 
Szalay László Munkáspárt 

Dr. Szőke Pál Fidesz 
Tóth Zsiga Miklós SZDSZ 

Urhán Imre Agrárszövetség |
Vankó Magdolna MSZP

L . . . . .................... ........... ............................. .. j

A város egyik legszebb 
homlokzata: Gála Divatház 

A jól megválasztott szín, a 
díszes ajtó-, illetve ablakkere
tek méltóképpen fogadják a 
vásárlókat és a városba érke
zőket egyaránt. A látványt tö
kéletessé tenné, ha a meglévő 
akácot egy szebb és kisebb fá 
ra cserélné a város, valamint 
pénz kerülne a rég tervezett 
kandeláberek elhelyezésére. 
Az üzlet, az utca és mi aszó
diak egyaránt megérdemel
nénk.

(Fotó: Akt)



2 ASZÓDI

MÁJUS - PÜNKÖSD HAVA 
Jeles napok

1. A majális és a májusfaállítás ideje.
Falun még most is divat a májusfaállítás a lányos házaknál. 
Igaz, kihalófélben van, de azok akik még tartják e napot 
nem tudom tudják-e, honnan ered a májusfaállítás. Érdekes 
a szalagokkal díszített fa, de honnan ez a hagyomány?

A májusfa, a legtöbb tudós véleménye szerint egy fallikus 
jelkép maradványa, melyet Maja istennó kultuszában, a ta
vaszi rítusokban használtak. A május elsejei ünnepségek va
lószínűleg ezekból a rítusokból erednek. Maja istennőt úgy 
imádták, mint ember és a természet termékenységének ős
forrását. (The New Fűnk Wagnalls Encyclopedia, 1952.) Ki 
gondolná, hogy a májusfaállítás nem is a lánynak szól, ha
nem egy istennőnek.

Szájjal festette H. Kim

Anyák napja

Vajon tudják-e az emberek, hogy miért is tartunk anyák nap
ját? Miért is van az, hogy gyermekeink apró kis ajándékokkal 
vagy virággal lepnek meg bennünket?
Az anyák napja az ókori Görögországból ered, tehát az ott 
honos anyakultuszból eredőnek tekintik. Cyvele vagy Rhea, 
a nagy istenanya tiszteletére rendezett szertartással kapcsol
ták egybe március idusán. Szabályszerű anyakultusz dívott 
egész Kis-Ázsiában akkoriban - írja az Encyclopedia Britan- 
nica 1959-ben.
Mai zűrzavaros világunkban ennek a hagyománynak hódolva 
ünnepük egyes emberek és gyerekek az egész világon az 
anyák napját.

4. Szent Flóriánnak, a tűzoltók, a kéményseprők, a serfőzők, 
a kovácsok és a pékek védőszentjének napja.

8. A Vöröskereszt napja

12-13-14. Pongrác-Szervác-Bonifác a "fagyosszentek". Ha 
ők szüretelnek tavaszon, nincs mit szüretelni ősszel.

25. Orbán napja. Ő a 4. "fagyosszent". Ha jó időt hozott 
Orbán, szobrát felvirágozták. A szőlősgazdák védszentjének 
szobra ott állt a hegyen. Ha azonban fagyot hozott, sárral 
dobálták, sőt meg is vesszőzték.

(Szerkesztő: ősz)

Utazás *94

-  Megfejtés

5. sz. kép
9. A képen Minósz krétai király Knosszosz 

városában lévő palotájának részlete látható. 
Északi szárnya az oszlopsorral és a freskók
kal az i. e. XVI. századból származik.

10. I. e. 1700-1580 között Kréta egységes 
állam volt. Knosszosz királyai a minószok 
-  így a mitológiában szereplő Minósz király 
is ebben az időben élhetett.

V___________________________________ /

A HŐS ANYÁK

Tudod ki az anya, ki csak szeretni tud, 
talán nem is sejti, mit vállal magára, 
mikor ifjú szívvel - méla gondok között 
hófehér fátyollal térdel az oltárhoz.

Arca versenyt fut a derengő hajnallal, 
örök hűséget mond a remegő ajka, 
reszekető kezeit feszületre téve 
ígéri, hitvesét nem hagyja el soha.

Szívében a lobogó láng tüze égve 
öröm, és kétség váltakozik arcán, 
anyai érzelmek ismeretlensége 
tündér álmát szőve, otthonára talál.

Dús rózsabimbóból egy új virág fakad, 
a kis mama boldog, az új kis jövevény, 
szívja mohó szájjal a megtelt kebleket, 
boldog álmai közt szövi a szép reményt.

Szüntelen tekintget a féltett kincsére, 
sokat éjszakázik, felkel kora reggel, 
szeretete végtelen, kiapadhatatlan, 
dédelgeti fiát csillagtalan éjjel.

Ha beteg ott virraszt, érzi a szenvedést, 
a fáradt szemében forró könnyek égnek, 
susogó ima közt csitítgatja csendben 
míg majd mindketten elpihennek szépen.

így megy ez napestig, a gond sohasem 
szűnik,
de a nagy szeretet új erőt önt belé, 
lázas gyermek felé kitárja két kezét, 
végtelen türelme világgal felér.

Mint nő a gyermek, úgy nőnek a gondok, 
öröm és aggódás váltogatja egymást, 
álmatlan éjszakát a nappalok toldják, 
ezt a fáradalmat nem bírja senki más.

Hogyha felnevelte, elveszíti fiát, 
új fészekbe kerül, elfeledi honát, 
mikor bajba kerül, visszasírja anyját, 
mert az ő fiára sose hoz csalódást.

Ti vagytok a hősök, és bátor daliák, 
a könnyben és vérben megcsodál a világ, 
semmitől sem féltek, bármit hoz a vész, 
az anyák szeretetét nem tépi semmi szét!

Az élet alkonyán távoznak az anyák, 
még a túlvilágból is gondolnak terád, 
ölelő karjukkal védve nyúlnak feléd, 
nem takarhatja el őket a szemfödél.

Benedek Zoltán
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Szabályrendelet
Március 22-én Aszód Város Képviselőtestülete egy olyan 

szabályrendeletet alkotott, amelynek a megszületését minden 
-  a tisztaságot és rendet kedveld -  aszódi polgár már évek 
óta várt. A rendelet szabályozza mindenféle falragaszok és 
hirdetmények elhelyezését. Különösen fontos ez most, a vá
lasztási kampány idején, mert így talán megóvhatjuk a város 
házait, kerítéseit, villanyoszlopait, közlekedési tábláit az

össze-vissza ragasztásoktól. Azért jegyezzük meg bizonytala
nul a "talán" szóval az eljárást, mert minden rendelet annyit 
ér, ahogyan és amennyit betartanak belőle. A jogalkotás után 
most már minden a Polgármesteri Hivatal következetességén 
és szigorán múlik.

A. L

Lesz-e szabálysértési eljárás?
Aszód Város Polgármesteri Hivatala aláírásával az Aszódi 

Tükör 1994. februári számában megjelent PÁRTOK FIGYE
LEM! című cikk, amelyben a város önkormányzata kéri a pár
tokat, hogy csak az önkrányzat által kijelölt helyeken hirdessék 
magukat (felsorolja a kijelölt helyeket). Továbbá: "Falra, fára, má
sok által megvásárolt hirdetőhelyekre, kirakatra (kívül), útjelző táb
lákra ragasztani vagy egyéb módon elhelyezni hirdetést TILOS!"

Sajnos a szövegből kimaradt a magánházakra, kerítésekre, 
magán vagy köztulajdont képező létesítményekre való ragasz
tási tilalom. Ami nagyon szükséges lett volna. Miért? Mert a 
jogos tulajdonjog minden tekintetben sérthetetlen, s ezért ezekre 
engedély nélkül ne ragasztgasson, festegessen senki sem, semmit.

Ezek után, most mi van?
Ha körültekintünk a városban. A kérelem ellenére a szabály- 

sértések sokasága látható, villanyoszlopok -  dobozok, kerítések 
stb. virítanak -  virágoznak a plakátoktól. Nem kiemelve azt, 
hogy tisztelet nélkül ráragasztanak, firkálnak a másik párt hir
detéseire. Ez etikátlan is. A TILOS helyekre ragasztott hirde
téseknél, az eltávolítást, a rendeletet vétők sérelmezik.

A Polgármesteri Hivatal, a kérelme-rendelete alapján SZA
BÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST indít a vétők ellen. Igen. Ez szép 
és jogos is, -  ha betartja -  megköveteli, a rendeletében megfo
galmazottakat. Él-e a jogával? Biztosan megteszi?

A rendelet akkor hatásos és ér valamit, ha a végrehajtást 
megkövetelik és érvényt szereznek annak. Jó lenne ha a fele
lősségre vonásokról a TÜKÖR-ben tájékozódhatnánk, valamint 
arról is, hogy a szabad és tilos helyeken levő hirdetések eltá
volítását kik végzik el, mibe kerül(t) a választás után.

K. J.

Azok a fiúk
107 fiú nevelkedik az Aszódi Fiúnevelő Intézetben. Gyerekek 

még, hiszen 19 évesnél idősebb egy sincs közöttük. Még ala
kítható, formálható a jellemük. A nevelők feladata ez az átala
kítás, de a fiúk közreműködése nélkül ez eredménytelen. Közös 
munka folyik a rácson túl!

Nem véletlenül került ide egyikük sem. Vétettek a "szabá
lyok" ellen. Van, aki már többször is. Szarka Attila igazgató úr 
elmondta, hogy a büntetés az ítélet kimondása után "megszű
nik". A büntetés szó hallatán görcsbe rándul a gyomrunk, egye
sek fantáziadús képzeletében már megjelennek a legmodernebb 
kínzóeszközök... Létezik olyan, hogy egy jó szóval többet ne
velünk, mint például korbáccsal?

Persze az intézeten belül is vannak szabályok, amiket aján
latos betartani, még akkor is, ha ellenkező esetben nem kínzó
kamra jár érte. El kell fogadniuk, meg kell érteniük, hogy az 
élet folyamán vannak kötelező, mindenkire vonatkozó szabá
lyok is, a játékos csak úgy mehet végig apályán, hogy elfogadja 
ezeket. Néha bizony elég nehéz! Az intézetben az elfogadás 
műveletét kell elsajátítaniuk.

Mi elfogadjuk őket? Elég nehezen. Én láttam ŐKET szere
pelni. Éreztem, hogy vágynak az elismerésre, sikerre. A szere- 
tetre. Ezek adásával talán emberibbé - és nem "vagányabbá" - 
válnak, képesek lesznek beilleszkedni a normális világba. Nor
mális? Elgondolkodtató! Talán épp ennek a normális világnak 
köszönhetik, hogy most rács mögött élnek! Talán...

Találkozom velük az utcán, s talán már nem úgy nézek 
AZOKRA A FÚKRA mint eddig. És milyen az ember? Erre is 
azt mondja: talán!

Varga Mária

r  ---------------------------------------- .  --------------------------------------------------- —  —  —  — i

Az olimpiai láng Aszódon
A Magyar Speciális Olimpiai Egyesület ez évben harmadik 

alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Olimpiai Játékokat 
az értelmi fogyatékosok részéré.

A május 27-én kezdődő sportrendezvénynek idén Miskolc 
lesz a házigazdája. A Játékok fővédnöke Göncz Árpád köz- 
társasági elnök és nejé.

Magyarország 1989 óta tagja a Nemzetközi Speciális Olim
piai Szervezetnek. A magyarországi egyesület az elmúlt öt 
év alatt számos külföldi, tengerentúli olimpián és az európai 
Játékokon vett részt. Az egyesület célja, hogy mind több sé
rült, értelmi fogyatékos ember jusson sikerélményhez a spor
toláson keresztül. De ezek a demonstrációk arra is ráirányít- 
jíák a figyelmet, hogy közös, társadalmi összefogással lehet 
segíteni az értelmi fogyatékosok beilleszkedését.

Május 21-én Diósjenőről indul el az olimpiai láng, s érkezik 
27-én Miskolcra, a DFC-pályára, a Nemzetközi Játékok szín
helyére. A lángot a Fővárosi Önkormányzat Darvastói Fog
lalkoztató Intézete és a Pest Megyei Csobánkai Intézet fiatal 
kerékpárosai viszik a Diósjenő-Vác-Budapest-Gödöllő- 
Aszód-Hatvan-Gyöngyös-Egyer-Kazincbarcika útvonalon
Miskolcra.

A sajtó, a rádió és az MTV is figyelemmel kíséri a kerék
pártúrát, beszámol a túra egyes helyszíneinek és a Játékok 
eseményeiről.

Az olimpiai láng május 23-án 15 órakor érkezik városunk
ba. A lángot vivő kerékpárosokat Aszód város polgármestere 
fogadja a Szabadság téren. A fogadást követően, rövid pihenő 
után indulnak tovább a túra vésztvevői.

Aszód város örömmel vette, hogy részese lehet e nemes 
kezdeményezésnek. Bízunk benne, hogy sikerül örömet nyúj
tani ezeknek a fiataloknak, emlékezetessé tenni a kerék
pártúrát és az aszódi helyszínt.

Ehhez várjuk olyan iskolai osztályok, közösségek, polgá
rok jelentkezését, akik a bagi elágazástól felvezetik a kerék
párosokat, fogadják a lángot, majd elkísérik a túra résztvevőit 
a város határáig Hatvan irányába.

Reméljük, hogy sokakban motivál a jőszándékú tenni aka
rás és így sokan eljönnek a találkozóra.

Gál Tibor
Polgármesteri Hivatal 

müv. ea.
ívusKoicra.
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Aszód Város önkorm ányzat Képvi
selőtestületének 1994. március 22-én 
megtartott ülésén az alábbi napirendek 
kerültek megtárgyalásra.
1. A Népjóléti Minisztérium által 

meghirdetett pályázat benyújtása. 
A Képviselőtestület a Népjóléti 
Minisztérium által meghirdetett 
szociális alapellátást és kríziske
zelést szolgáló intézmény fejlesz
tését szolgáló pályázat benyújtását 
támogatta.

2. Szavazatszámláló Bizottság tagja
inak jóváhagyása
A Képviselőtestület a Választójo
gi törvény, valamint az előterjesz
tés alapján jóváhagyta a Szava
zatszámláló Bizottságba jelölt sze
mélyeket.

3. Aszód Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Evangélikus Egy
ház között kötendő megállapodás
tervezet jóváhagyása.
A Képviselőtestület a megállapo
dástervezetet a kiegészítésekkel 
együtt elfogadta. Utasítja a Pol
gármestert, hogy a megállapodás
tervezetet ismertesse a gimnázium 
tantestületével.

4. 1993. évi zárszámadás, pénzma
radvány felosztása.
Aszód Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete - a Pénzügyi Ellen
őrző Bizottság javaslata alapján - 
elfogadta s jogérvényesnek mond
ta ki Aszód Város Önkormányza
tának 1993. évi pénzügyi teljesí
tését (zárszámadását), valamint a 
pénzmaradvány felosztását Aszód 
Város önkormányzatának Szerve
zeti és Működési Szabályzat 
1/1991./I. 22/sz. rendelet, vala
mint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVffl. tv. 82.§ alap
ján.

5. Hirdetmények, választási plakátok 
elhelyezéséről szóló rendelet.
A Képviselőtestület a Hirdetmé
nyek és választási plakátok elhe
lyezéséről szóló
4/1994./IÜ.22.ÖR. sz. rendeletét 
elfogadja, s jogérvényesnek 
mondja ki.

6. Rendelőintézet 1 millió Ft-os hi
telkérelme
A Képviselőtestület az aszódi 
Rendelőintézet részére 500 eFt-os 
finanszírozási fedezetet biztosí
tott. Utasította a rendelőintézet 
igazgató főorvosát, hogy 1 hóna
pon belül biztosítsa az ön k o r
mányzat számlájára való visszafi
zetést.

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete 1994. március 29-én ta-
rotta következő ülését, melyen az aláb
bi napirendeket tárgyalta meg.

1. Petőfi Sándor Gimnázium tanára
inak tiltakozó levele
A Képviselőtestület a gimnázium 
tanárai által - az evangélikus egy
házi osztályok elhelyezésével kap
csolatban írt levelére történő vála
szadásra felruházta a Polgármestert.

2. Aszód, Kossuth L. út 10. értéke
sítése.
A Képviselőtestület az Aszód, 
Kossuth L. út 10. sz. alatt lévő 
nem lakás céljára szolgáló bérle
ményt Zsemberovszki János és ne
je  volt tulajdonosok részére 634 
eFt összegért eladta. Az ingatlant 
bérleti jog terheli. A Képviselőtes
tület kimondta, hogy az üzlet vé
telárát az Országos Kárrendezési 
Hivatal közleményében megjelenő 
értéken vásárolhatják meg a vevők.

3. 15/1993./VII.20/ÖR. sz. rendelet 
módosítása.
A Képviselőtestület az 
5/1995./IÜ.29./ÖR. sz. rendeletét el
fogadta, s jogérvényesnek mondta ki.

4. A jövedelempótló támogatásban 
részesülő munkanélküliek közös
ségi munkavégzés keretén belüli 
foglalkoztatása.
A Képviselőtestület utasította a 
Jegyzőt, hogy a jövedelempótló 
támogatásban részesülő munka- 
nélküliek közösségi munkavég
zésbe való bevonásáról készítsen 
rendelettervezetet, s azt terjessze 
a Képviselőtestület elé.

5. Pályi Kis Gyula Aszód, Érdi J. u. 
23. jövedelempótló támogatás 
visszafizetése.
A Képviselőtestület a kérelmező 
jogosulatlanul igénybe vett jöve
delempótló támogatás - 36.800 Ft 
- törlésére vonatkozó kérelmét el
utasította.

6. Szűcs Gyula Aszód, Hunyadi u. 
37. sz. alatti lakos telekvásárlási 
kérelme.
A Képviselőtestület a telekértékesí
téshez, a tartós földhasználati jog át
ruházásához az ingat
lanértékesítéssel egyidejűleg hozzá
járult.

7. Kajtor Gábor és neje Aszód, Ősz 
u. 14. sz. alatti lakosok telekvásár
lási kérelme.
A Képviselőtestület a kérelmező
ket az általuk kiválasztott Aszód, 
Papföldi út 21/83 hrsz-ú építési te
lek vevőiként kijelölte. Az épátési 
telek vételára 300 Ft/m2’

Mészáros Vendel Aszód, József 
A. u. 2. sz. alatti lakos kérelme.
A Képviselőtestület hozzájárult az 
Aszód, József A. u. 2. sz alatti 
szikvízüzem Kővágó Péter Aszód, 
Arany J. u. 2. sz. alatti lakos bér
lőkijelöléséhez pályáztatási eljá
rás nélkül. A szerződés megköté
sekor rögzíteni kell a belváros ren
dezési terv koncepcióját. A szer
ződés határozott időre szól, mely 
összefügg a rendezési tervben rög
zítettekkel.

9. Sebők László kartali vállalkozó 
kérelme
A Képviselőtestület a vállalkozó 
részére az Aszód, Falujárók útja
1. sz. alatti bérleményére vonatko
zó kérelmére, figyelemmel a bér
lemény felújítási munkáit 3 hónap 
bérleti díj mentességet adott.

10. Laukó Józsefné vállalkozó kérel
me
A Képviselőtestület a vállalkozó 
kérelmét - melyet az Aszód, Kos
suth L. u. 93. sz. alatti bérlemé
nyének korszerűsítése kapcsán ter
jesztett elő - nem támogatta.

11. Juhász Attiláné vállalkozó kérel
me
A Képviselőtestület Juhász Attilá
né Aszód, Kender u. 5. sz. alatti 
lakos kérelmét az Aszód, Kossuth
L. u. 24. sz. alatti könyvesbolt 
megvásárlására az 1993. évi 
LXXVni. törvény alapján nem tá
mogatta.

12. Morován Zsolt Aszód, Benedek u.
5. sz. alatti lakos kérelme.
A Képviselőtestület a kérelmét, 
melyben a bérlakásának vételár
csökkentését kérte, nem támogat
ta.

13. 109. sz. Élelmiszerbolt privatizá
ciója
A Képviselőtestület a 109. sz. 
Élelmiszerbolt vezetőjének, Odler 
Ferencnének készfizető kezesség- 
vállalási kérelmét nem támogatta 
a bolt bérleti jogának megvásárlá
sához.

14. Dr. Télessy István és neje telek- 
vásárlási kérelme
A Képviselőtestület dr. Télessy 
István és dr. Télessyné Fóris Kor
nélia a Szent István Patika veze
tőinek kérelmét, melyben az 
Aszód, 1481 túl. lapon felvett 
1380/1 hrsz-ú 283 m 2 alapterületű 
Aszód, Kondoros tér 49. sz. alatti 
ingatlan megvásárlását kérték 
gyógyszertár építésének céljára, 
támogatta. Utasította a műszaki 
osztály vezetőjét, hogy az önkor-

Önkormányzati Hírek
8.
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mányzati ingatlan felértékelését 
rendelje meg.

15. ÉMÁSZ-telephely létesítése
A Képviselőtestület az Aszód 369 
túl. lapon felvett 278 hrsz-ú 950 
m2 nagyságú ingatlan elidegeníté
séhez az ÉMÁSZ részére hozzájá
ru lt  Utasította a műszaki iroda ve
zetőjét, hogy az ingatlan felérté
kelését rendelje meg.

16. Schossberger-m auzóleum  felújí
tása.
A Képviselőtestület az Aszódi Vá
rosszépítő Egyesület részére a m a
uzóleum előtti kőtáblák felújításá
hoz 100 eFt támogatást megelőle
gezett a pályázatok elbírálásáig.

17. Méltányossági közgyógyellátásra 
való jogosultság alapítványba való 
bevonásának ügye.

A Képviselőtestület az AMEDDC 
Orvosszövetkezet beadványát, 
melyben a méltányossági alapon 
adható közgyógyellátási jogosul
tak körét alapítványi befizetése
ken keresztül kívánta bővíteni, 
nem támogatta.

Laukó Józsefné 
szerv. adm.

Aszód Városért Alapítvány 1993. évi működéséről beszámoló

Tisztelt Képviselőtestület!
Beszámolómat mint az Aszód Városért Alapítvány kezelője nyúj
tom be az Alapítvány 1993. évi működéséről. Az Alapítvány mű
ködését többféle forrásból biztosítjuk.
Ezen belül megkülönböztetünk
- olyan bevételeket, melyek megjelölve bizonyos cél érdekében ke
rültek befizetésre,
- olyan bevételeket, melyek cél megjelölés nélkül az alapító okirat
ban megjelölt célok megvalósítására kerültek befizetésre,
- valamint a Gamesz vállalkozási eredményéből került kifizetésre 
bizonyos beruházások megvalósítására.
A kiadások kuratóriumi döntés alapján kerülnek kifizetésre.

Működési kiadások:
Nyomtatvány, postaköltség 5.322,- Ft
OTP kezelési költség 4.365,- Ft
Megjelölt pályázat útján történő kifizetések:
Idősek klubja részére 64.500,- Ft 1992. évi

áthúzódó tám.-ból
Fesztivál pólóvásárlás 64.200,- Ft 1994-ben

értékesíthető
Parkoló építés folytatása 400.010,- Ft Kiegészítő

bútorok
Növénypótlás a parkolókban 111.097,- Ft
Belvárosi rendezési terv 618.750,- Ft
Karate edzőtábor 147.000,- Ft

A kuratórium tarjai: - a mindenkori polgármester

- Nagy Géza
- Tolmácsi Miklós
- Székfi László

Mentősnap 22.000,- Ft
Aszód Fesztivál 218.000,- Ft
Kiadások összesen: 1.929.185,- Ft

1993. december 31-én az Aszód Városért Alapítvány záró pénz
készlete 986.065,- Ft, ami áll az alapító vagyonából, a parkolóépítés 
megmaradó pénzeszközéből, alapítványi támogatásból, valamint a 
képződött kamatbevételekből.

A következőkben ismertetem az 1993. évi alapítványi bevételeket, 
illetve kiadásokat.

A meglévő pénzkészleten felül a beruházás révén alapítványi va
gyon is létrejött, melynek alakulása 
1992. év végén befejezetlen

BEVÉTELEK:
Alapítói vagyon 
Előző évről áthozott

ÁFA visszatérülés 
Alapítványi támogatás

Közterület fejlesztésre 
Urológiai szakrendelésre 
Egyházak támogatására

Mentősnap támogatása 
Aszód Fesztivál támogatása 
Bölcsőde javára 
I. sz Óvoda javára 
"Egyszál gyertya"
Karate edzőtábor 
Kamat bevételek 
Átfutó bevételek 
Összes bevétel:

191.000, - Ft 
1.408.933,- Ft

Gamesz vállalkozásból
401.000, - Ft Parkoló építés
222.000, - Ft Képviselők

tiszteletdíja
20.000, - Ft REN-DEPO
14.000, - Ft
9.000,- Ft Polgármester

tám. tiszteletdíja
37.000, - Ft

218.000, - Ft
14.000, - Ft
15.000, - Ft
37.160,- Ft Temetők javára

147.000, - Ft 
166.157,- Ft
15.000, - Ft 

2.915.250,- Ft

beruházás értéke 
1993. évi növekmény 
(parkolóépítés, belvárosi terv) 
Polgármesteri Hivataltól átvett 
(burkoló kő)
Alapítványi vagyon 1993, 
december 31-én 
Új beruházásként indul a főtér 
tervezési költsége

5.061,- eFt

649,- eFt

168,- eFt

5.878,- eFt 
építése, melynek 

255,- eFt

Tisztelt Képviselőtestület! A fend adatokból kitűnik, hogy az eredeti 
elképzelés helyes volt, mivel a város fejlődését és kapcsolat terem
tését az Alapítvány nagy mértékben elősegítette.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására és 
javaslataik megtételére.
A beszámolót pénzügyileg összeállította: Mankovicsné Masznyik 
Katalin.

Tolmácsi Miklós 
Gamesz vezető

KIADÁSOK
Alapítványi célok megvalósítása: 
Galga Kupa úszóverseny 
Gyermeknap
Nyárádszereda Ifjúsági tábor

I. sz. Óvoda sportnap

Nyitott kapuk 
művészcsoport tám.
Utógondozási 
alapítványi hozzáj.
Evangélikus templom 
megvilágítása

34.000 Ft I. sz. Iskola szerv.
20.000, - Ft Művelődési Ház
55.000, - Ft

Gimnázium szerv.
23.000, - Ft Képviselői

tiszteletdíjból

30.000, - Ft 

77.400,- Ft 

34.550,- Ft

TÜDÖSZÜRÉS
Aszód Város Tüdőbeteggondozó Intézet Vezető Fő

orvosa értesíti a lakosságot, 
hogy 1994. 05. 16 - 06. 23-ig 

kötelező tüdőszűrést tart.
Hétfőn: 12-17 óráig. Kedd-szerda-csütörtök:

8 12 óráig. Pénteken szűrés nincs!
Kérjük szíveskedjenek saját érdekükben a tiidö- 

szürésenm  inéi többen részt venni.

Dr. Mné dr. Makar Jolán 
int. vez. főorv.
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‘Ifjúságért Alapítvány” pályázatainak 

1994. évi összesítése, döntés

Sor
szám Pályázó neve Pályázat témája

Kért összeg 
Ft

Kapott összeg 
Ft

1. Vécsey Műv. Ház Városi Énekkar támogatás 30.000 —
2. Vécsey Műv. Ház Petőfi vers- és prózamondó verseny 10.000 10.000
3. Vécsey Műv. Ház Galga menti Népműv. Találkozó 10.000 10.000
4. Vécsey Műv. Ház Aszód Fesztivál ’94 50.000 30.000
5. Vécsey Műv. Ház Gyermeknap ’94 20.000 20.000
6. Vécsey Műv. Ház Népműv. és kézműv. szakkör beindítása 35.000 —
7. Vécsey Műv. Ház Aszódiak az Aszódiaknak 10.000 10.000
8. Kollégium Kulturális körök támogatása 28.000 _
9. Kollégium Sportpálya, park felújítása 20.000 —

10. Petőfi Múzeum Múzeumbarátok Egyesület 2 hetes tábora 20.000 visszavonva
11. Petőfi Múzeum Aszódi Tükör 20.000 15.000
ll.a Barabás Tamás Önálló verseskötet kiadása 20.000 10.000
12. I. sz. Ált. Isk.: Ácsné Tóth Beáta Nyári vándortábor Patince VI. 11-18. 50.000 17.000
13. I. sz. Ált. Isk.: Molnár László Nyári vándortábor Királyrét Vü. hó 28.000 10.000
14. I. sz. Ált. Isk.: Lakatos Csilla Nyári vándortábor Bükk VII. 15-27. 30.000 10.000
15. I. sz. Ált. Isk. Osztálykirándulás Zánka V. hó végén 15.000 _
16. II. sz. Ált. Isk.: Szendrei Éva 11 hétvégi túra az év során 30.000 11.000

17. II. sz. Ált. Isk.: Szendrei Éva
Környezetvédő, hagyományőrző tábor 
Kemence VII. 11-17.

69.000 23.000

18. II. sz. Ált. Isk.: Karácsondiné Év végi tanulmányi kirándulás Sopron 2 nap 80.000 _
19. II. sz. Ált. Isk.: Dr. Rácz Zoltánná Iskolaújság megjelentetése 54.300 10.000
20. II. sz. Ált. Isk.: Helgertné “Erdei iskola Püspökszilágyban” 3 nap 10.000 10.000
21. II. sz. Ált. Isk.: Dr. Rácz Zoltánná Diákcserés táborozás nyelvtanulás érdekében 218.500 _
22. Gimnázium: Módos Tibomé Kamarakóms verseny megrendezése 20.000 _
23. Gimnázium: Czigány János CNC programozó verseny rendezése 30.000 2.000
24. Gimnázium: Frajna Miklós Nyárádszeredai-Aszódi diákok tábora 7 nap 150.000 30.000
25. Gimnázium: Csobán Attila ELTK természetjáró kör éves programja 51.000 _
26. Gimnázium: Sáhó Béla Munkavédelmi vetélkedő rendezése 30.000 2.000
27. I. sz. Óvoda “Egészséges mint a makk” gyerm. progr. 36.500 10.000
28. II. sz. Óvoda Gyermek-szülő sportnap 15.000 10.000
29. II. sz. Óvoda Gyermekhét, óvoda születésnapja 10.000 5.000
30. Rúzsom Szilvia védőnő Az anyatej világnapja városi szintű rend. 25.000 15.000
31. Varga Jánosné Gond. Közp. Idősek világnapja megrendezése 20.000 5.000
32. Evang. Egyház: Füke Szabolcs Nyári ifjúsági találkozón részvétel tám. 25.000 10.000

33. Katolikus Egyház: Dr. Huszka 
Mihály Nyári táborozás Kemencén 6 nap 30.000 10.000

34. Baptista Egyház: Huszta Csaba Helyi nyári táborozás a Koll.-ban 1 hét 50.000 10.000
35. Fischl Vilmos Könyvkiadás tám.: Afrikai missz. út 20.000 10.000
36. Magyar Zoltán Kamarateátrum színpad és díszlet feji. 50.000 50.000

37.
Szentháromság Plébánia Karitász 
Csoportja Tevékenységük bővítésére Bármennyi —

38. Aszódi Önálló Futball Club Labdarúgó pálya korszerűsítése 210.000 80.000
39. Bölcsőde “Család-nap” megrendezése 13.000 10.000

ÉL Kuratóriumi tagok 

• Kovács Ftremtre elnök 

ÍPeétfimrvne, Detre Jánosná, Gát Tibor, Reraenár József,
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AZ ASZÓDI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM  
ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA  

VERSENYEREDMÉNYEI

ORSZÁGOS
OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) (Szolnok) 
német nyelvi területi fordulón 4. helyezést ért el: Havjár Zoltán 
IV.b. Felkészítő tanára: Bátonyi Lászlóné 
OKTV 2. fordulójába jutottak: 
matematikából (Szentendre): Kiss Krisztián IlI.a.
Felk. tan.: Breuer Gábor, Fabrice Ventach 
történelemből (Cegléd): Paksi Ferenc ül.a.
Felk. tan.: Koncz István, Veszpréminé Truczka Andrea 
magyarból (Aszód): Blahó Katalin IlI.a, Paksi Ferenc ül.a. 
Felk. tan.: Péter Sándorné 
Nagy Bernadett IV.b, Virág Zita IV.b.
Felk. tan.: Hódi Gyuláné dr.
OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) elődöntőjébe 
jutott tanulók:
M. Szabó László IV.e autószerelő, Babinyecz Zoltán V.d gép- 
gyártástechn. technikus, Imre Zoltán IV.d gépgyártástechn. 
technikus, Miháli Bertalan IV.d gépgyártástechn. technikus, 
Braun Attila IV.d fémforgácsoló 
Felkészítő tanárok: Pénzes Ferenc IV.d, V.d 
Tasnádi Miklós, Sáhó Béla IV.e
Művelődéstörténeti vetélkedő országos döntőben (Miskolc)
9. helyezés: Dömsödi Andrea Ill.b, Vas Rita Ill.b, Kolesza Edit
Ill.b, Kováts Virág Ill.b, Pálházi Gábor Ill.b 
Felkészítő tanárok: Hódi Gyuláné dr., Koncz István 
Országos középiskolás leány tornaverseny (Budapest):
9. helyezés és Pest megyei 1. helyezés
Rajta Katalin III.c, Szilágyi Anita II.c, Boda Klára O.a, Bolhás 
Anikó II.a, Zdenkó Ildikó IlI.a, Varjú Krisztina IV.b 
Felkészítő tanár: Nyíry Szabolcsné 
Országos könyvtárhasználati vetélkedőn:
9. Benei Fédra n.b, 10. Nikolényi Vera O.a 
Felkészítő tanár: Koncz István
Petőfi nevét viselő középiskolák országos versenyén (Kiskun
félegyháza) 5. helyezést értek el: Nyírő Nóra I.a, Págyon Hen
riett I.a, Szarvák Kata I.a, Varga Zsuzsa I.a, Szalóki Ildikó I.a 
Felkészítő tanár: Dr. Dávid Klára

A versmondó versenyen: Sziráki Béla IV.e 1. helyezést ért el. 
Felkészítő tanárok: Hódi Gyuláné dr., Hőnigné, Zádor Éva 
Országos disputa-verseny (Pécs):
10. helyezett: Dömsödi Andrea Ill.b, Vas Rita Ill.b, Havjár 
Zoltán IV.b, Katona Katalin III.c
14. helyezett: Hegyi Krisztina Ill.b, Kolesza Edit Ill.b, Szigeti
Péter Ill.b, Kurucz Gábor IV.b
egyéni 9.: Havjár Zoltán
Felkészítő tanár: Koncz István
Madách Imre emlékpályázat:
3. helyezés: Marton Rita III.c 
Felkészítő tanár: Hőnigné Zádor Éva
Francia nyelvű színjátszók országos fesztiválján (Pécs) az iskola 
együttese:
Kohári Ibolya IlI.a, Mihálka Zsófi IlI.a, Pávics Krisztina IlI.a, 
Péter Katalin IlI.a, Bakos Eszter Il.a, Balázs Katalin Il.a, Sasvári 
Katalin Il.a, Szilágyi Adrienn Il.a Brigitte Bonnefoy vezetésével 
különdíjat kapott.

MEGYEI
Megyei honismereti verseny (Dunakeszi):
1. IlI.a csapata: Blahó Katalin, Ságodi Anikó, Paksi Ferenc
1. Ill.b csapata: Basa Bálint, Gulyás Csaba, Kopka Ferenc 
3. Ill.b—II.c csapata: Nádasdy Eszter, Sára Bernadett,
Krasznai Ádám
Felkészítő tanár: Koncz István
Megyei Implom József helyesírási verseny (Százhalombatta): 
3. helyezett: Sára Bernadett II.c 
Felkészítő tanár: Módos Tiborné 
Megyei történelemverseny:
10. helyezés: Csordás Annamária II.b 
Felkészítő tanár: Koncz István
Zrínyi Ilona matematikaverseny (Vác, 558 résztvevővel):
17. helyezés: Helgert András hatosztályos I.b 
Felkészítő tanár: Kovács Istvánná 
Kazinczy verseny:
megyei 6. helyezés: Pávics Krisztina IlI.a
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TÖRTENT-E RENDSZERVÁLTÁS 
A VÁROSI MŰVELŐDÉSPOLITIKÁBAN?

Központi diktátum vagy civil szerveződés?

Néhány alapvető gondolat
1. A rendszerváltás nem jelenti azt, hogy aki a múlt rendszer 

embere volt, annak mennie kell! Egy esetben kell mennie, ha 
alkalmatlan. De akkor mennie kell!

2. Nem a leghangosabb rendszerváltó az igazi. Az igazi vál
tozást kívánók csak ugyanannyit mondanak, mint a rend
szerváltás elótt.

3. Aki csak pártpolitikai szemüvegen nézi a rendszerváltást, 
az szemellenzővel nézi azt. A pártpolitika csak része az egésznek.

4. Nem feltétlenül a döntéshozók a legokosabbak. Akkor 
azok, ha megkérdezik a szakembereket. A jó súgó aranyat ér, 
a rosszul megválasztott tanácsadó maga a sírásó.

5. A képviselőség szolgálat. A tiszteletet az alázatos és ered
ményes munkával lehet kiérdemelni. Mással nem.

6. Az intézmény olyan, mint a vezetője. Egy intézménynek 
csak egy vezetője lehet. Közös lónak túrós a háta.

7. Aki jól él a hatalommal szobrot érdemel, aki szobrot épít 
hatalomból, nevetségessé válik, aki visszaél a hatalommal, bűnt 
követ el.

8. Ami ma a legolcsóbbnak látszik, azért holnap kétszer any- 
nyit fogunk fizetni.

9. A vezető a köz érdekében változtathat eredeti álláspontján, 
a saját érdekében a köz rovására soha. De ez fordítva is igaz. 
A vezető a köz érdekében ki kell hogy álljon az álláspontja 
mellett, a saját érdekében véleményét megváltoztatni nem kí
vánó vezető a köz érdekeit veszélyezteti.

10. A nagy tetteket végrehajtók, korábban kisemberek voltak.
11. A fejlődés iránya a polgárosodás. Ennek érdekében kell 

cselekednünk.
12. A jelentékeny gondolat sok esetben értetlenséget szül, de 

ez nem az ő hibája.

Várospolitika
A város - mivel Aszódról van szó, gondolom ez nyilvánvaló, 

nem a határozatlan "egy" névelőt, hanem szándékosan a hatá
rozott "a" névelőt használom a későbbiekben is - vezetése, irá
nyítása rengeteg nehézséggel jár. Mint az újság szerkesztője 
némi bepillantást nyertem már e folyamatba. Engedjék meg, 
hogy kiragadjam azokat a sarkpontokat, amire egy várospoliti
kának szerintem építkeznie kell!

A városnak két igényt kell kielégítenie: a máét és a holnapét. 
Ezen igényegyüttes kölcsönös szempontjait egyben kell vizs
gálnunk, s ehhez kell igazítanunk a 4 legfontosabb városrendező 
elvet, melyek a következők:

1. Oktatás- és iskolapolitika
2. Művelődéspolitika
3. Városrendezés
4. Munkahelyteremtés és vállalkozásbarátság

Részletesen csak a művelődéspolitikáról szeretnék beszélni, 
de a teljesség megkívánja, hogy néhány gondolatot a többiről 
is szóljak.

Oktatás- és iskolapolitika
Alapvető szempont: A gyerek érdeke az első!
Nagy lehetőség előtt állunk. Szabadon választhatunk az is

kolák típusa, jellege, orientáltsága között. Nem szabad viszont, 
hogy a demokrácia adta lehetőséget kihasználva néhány mik- 
ro-érdekcsoport a saját igazát előtérbe tolva anarchiát okozzon. 
Mindig az országos minta legyen a mértékadó.

A városban az egymásra építés, a közös műhelymunka a 
megoldás, melyet egy koncepcióval rendelkező, azt többoldalról

véleményeztető csoport dolgoz ki. Nem egy intézmény, nem 
egy hivatal, hanem az intézmények és a hivatal közösen, komp
romisszumképesen.

Városrendezés
Igazi főnyeremény a kisváros életében egy olyan koncepci

ózus mérnök-team, ami néhány éve dolgozik városunkban. El
készült a főutca terve és jónéhány ház portálja. Folyamatban 
van a főtér, a fesztiváltér és az ún. Belváros rendezése. Apró
lékosságuk kezdetben értetlenséget váltott ki, de gondolják meg 
milyen is volt három-négy éve az aszódi főutca...

Munkájuknak egy esetben van értelme. Ha az intézmények 
vezetői, a hatalom képviselői, a köztiszteletben álló városi pol
gárok az elsők, akik betartják rendelkezéseiket. Ha ők ellenáll
nak illetve figyelmen kívül hagyják a követelményeket, melyek 
helyi törvények!, akkor mit várjunk attól aki tíz éve nem olvasott 
egy sort sem, nincs pénze és egyébként is mindent rossz szem
mel néz?!

M unkahelyterem tés és vállalkozásbarátság
Itt van a gáz, a csatorna és épül a telefon, megteremtve azt 

az infrastruktúra-bázist, mely a jól irányító, menedzselő város
vezetés kezében komoly tőke lesz. E tőke birtokában a mun
kahelyteremtés a városrendezés előírásai szerint már nem olyan 
nehéz feladat. A vállalkozásbarátság a város életének, életben 
maradásának alapvetése, létszükséglete. Itt is közös gondolko
dás szükséges és elengedhetetlen a dinamizmus, a megalapozott, 
de merész vállalkozókedv.

M űvelődéspolitika
A városi művelődéspolitikát háromféleképpen lehet értel

mezni.
Egyik a szovjet mintájú "dóm kultúri"-ra, azaz művelődési 

házra épülő koncepció. A másik a polgári társadalmak mintája, 
mely a civil szervezetekre és a kulturális értékeket hordozó 
intézményekre épít A harmadik a művelődési intézmények gi
gantikus komplexuma. Dyen pl. a párizsi Pompidou Center, 
melyben könyvtár, mozi, színház, kongresszus-terem, múzeum, 
archívum, étterem stb. található. Ehhez hasonló elképzelést va
lósít meg a gödöllői művelődési ház. Erről a lehetőségről két 
okból nem kívánok írni. Egyrészt az ilyen intézmény csak nagy
városban tud működni, másrészt megvalósításához, fenntartá
sához horribilis összeg szükséges.

Városunk két lehetőség közül választhat.

A "dóm kultúri"
Ez egy centralizált szervezet, jól példázza a szovjet művelő

déspolitika elképzeléseit. A fölülről jövő irányvonalak megva
lósítója. Működésének viszonylagos demokratizmusa a vezető 
hatalom iránti lojalitásától függ.

A Kádár-rendszert szokták különféle jelzővel illetni: "legvi
dámabb barakk", "softkommunizmus" stb. Számomra a leg
szemléletesebb az a hasonlat, mely egy puha labdához hasonlítja 
e rendszert. Lehet ugrálni benne, lehet nyomogatni az oldalát, de 
nem lehet belőle kibújni. Csak egy esetben, ha szétdurran a labda.

A művelődéspolitika művelődési házra építkező koncepció
jára ez a hasonlat teljesen ráillik.

Milyen szerepet is szán e művelődéspolitika a művelődési 
háznak? A nemzeti ünnepek megrendezésében nyújtson segít
séget. Különféle programokat szervezzen, tanfolyamokat, szak
köröket indítson, előadásoknak adjon otthont, koordinálja a kul
turális szférában tevékenykedő intézmények, emberek munká-
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ját! A művelődést e művelődéspolitika csak épületcentrikusan 
tudja elképzelni, hol a művelődés korifeusai "népművelnek". 
Az épületcentrikus művelődéspolitika statikus, merev. Jól mű
ködővé a rendszer ún. immanens (természetéből következő) tu
lajdonságai miat csak látszólagosan válhat. Látszatért pedig a 
művelődéspolitikában egy lépést sem szabad tenni.
Milyenek e művelődéspolitika anyagi vonzatai? Fenn kell tar
tani egy épületet, melynek költségei általában meghaladják a 
ténylegesen művelődésre irányított pénzeszközök mértékét. Ál
talában működés céljára van pénz, mivel olyan nincs, hogy a 
ház ne működjön. Nem a kultúrára van pénz, a működésre! A 
programokhoz szükséges pénzeszközöket csak töredékében fi
nanszírozza a működtető, mondván szerezzék meg az ott dol
gozók, pályázzanak, kalapozzanak! Ez a 22-es csapdája vagy 
ha úgy tetszik ördögi kör, mókuskerék.

A polgári m odell
Civil szervezetek, kulturális intézmények és az egyházak 
összahangolt munkájára épít. Mik ezek? Egyesületek, klubok, 
szakosztályok, iskolák, könyvtárak, múzeumok, nagy termekkel 
rendelkező intézmények: mozi, színház, vállalat, egyházi kóru
sok, karitász-csoportok stb.
E modell decentralizált elven építkező művelődéspolitikát va
lósít meg, melynek a koordinációját végző intézménye nem épü
letközpontú, nem politikailag orientált, szakmai team.
Milyen munkát végez e team? A különféle öntevékeny csopor
tok, egyházak, intézmények programjait összehangolja. Rendezi 
a nemzeti, városi ünnepeket. Igény esetén tanfolyamokat, szak
köröket, táborokat, fórumokat szervez a felsoroltak bevonásá
val.
Milyenek e művelődéspolitika anyagi vonzatai? A működéséhez 
egy irodára és a művelődési ház koncepcióban alkalmazott sze
mélyzet töredékére van szükség. E modell a polgárosodást, a 
lokálpatriotizmus fejlődését, kialakulását segíti. Mellérendelt vi
szonyba kerül mindaz ki a művelődés terén valamilyen formá
ban részt kíván venni. így a művelődés nem sajátítható ki egyes 
érdekcsoportok szája íze szerint, mert közelebb vannak a húsos 
fazékhoz. Nem sérül az esélyegyenlőség, nem koncentrálódhat 
a hatalom. E modell művelődéscentrikus, a "dóm kultúri"-féle 
modell hatalomcentrikus. A két modell által lefedett tevékeny
ségi kör hasonló, kivitelezésének, megvalósításának módszere 
különböző!

Az aszódi m űvelődéspolitika
A jelenlegi helyzet az őskáoszhoz hasonlít. Ez biztató, hiszen 
ennél rosszabb már nem lehet. Miért?
Induljunk ki a jelenből. Megtörtént a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub összevonása. Anyagi 
és hatalmi érdekek együttes kívánságára. Mindkét intézmény 
működött addig a maga centralizált módján, tegyük rögtön hoz
zá, külön jobban, mint együtt. Nem jól, de jobban mint most. 
Nézzünk néhány tisztázatlan kérdést! Kié az intézmény? Milyen 
a belső szerkezete? Ki és milyen formában, milyen hatáskörrel 
vesz részt a működtetésben? Ki kit számoltathat el? Egyáltalán 
ki a főnök, ki szabja meg, hogy mi hogy legyen? Ezek a kér
dések az intézmény struktúrájából szükségszerűen következnek! 
Ennek tisztázására és az intézmény korrekt működésére semmi 
esélyt nem látok. Arról nem beszélve, hogy az egész összevo
nást végig nem gondolt, téves, egyben fölösleges döntésnek 
tartom.
De, ha már itt tartunk tisztázni kell maga a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési Ház tulajdonosát is. Kié az 
épület? Mióta és miért?
A volt Művelődési Ház a városé. Sajnos nem látszik, hogy van 
gazdája. Tudom, hogy a Zeneiskola és a Városi Könyvtár kerül 
elhelyezésre majd a fokozatosan pusztuló épületben. Ha lesz 
pénz. És addig mi lesz? Miért kellett kiköltöztetni főbérletből 
albérletbe a régi intézményt, amíg nem kerül pont az új konst

rukciót kivitelező vállalattal kötött átépítési szerződésre. Nem 
hiszem, hogy sok pénzt spórolt meg a város.
Közel egy éve működik a Polgármesteri Hivatalban az oktatás
sal és művelődéssel foglalkozó osztály. Ez egy kiváló lépése 
volt városunk vezetésének, hiszen megteremtette azt a lehető
séget, mely átvezet minket a "dóm kultúri"-féle koncepcióból 
a polgári modell megvalósításához.
Csak hát kérdezem: Minek üzemeltetni egy épületet milliókért, 
amikor a megoldás a kezünkben van? Fűtésre, világításra, tb-re 
megy el a sok pénz, nem pedig a kultúrára.

Javaslat a megoldásra
1. A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház épü
letszerkezete, nagyterme alkalmatlan mindenféle művelődési 
ház koncepció megvalósításához, ezért nem kell hozzá ragasz
kodni. Átépítési költségén más, célszerűbb dolgokat fontosabb
nak ítélek. Tisztázni kell a tulajdonviszonyát, felül kell vizsgálni 
annak jogosságát! A törvény adta lehetőségekkel élni kell! Hi
szen más szisztéma szerint bekapcsolható az épület a város 
vérkeringésébe.
2. A Polgármesteri Hivatalban működő művelődési osztályt a 
város intézményeit, polgári szervezeteit, egyházait összehango
ló szervvé kell kiegészíteni.
3. E koordináló team - a jelenlegi főelőadó, egy művelődési 
szakember és egy programszervező technikus felállással maxi
mum 3 fő.
Előnyei:
1. Az épület működtetésére szánt költségvetés a város művelő
désére fordítható.
2. Megszűnnek a tisztázatlanságból eredő problémák.
3. Megszűnnek a keresztbeszervezett programok.
4. Mozgásba hozható a város. Az élettel teli város segíti a vá
rosrendezést, diákjai visszajönnek, javul az emberek közérzete...
5. Nem a Művelődési Házban koncentrálódik a hatalom, hanem 
megoszlik a művelődésben részt vevő intézmények, csoportok 
között.
Hátránya: Nem tudok ilyet mondani, 
de várom a javaslatokat.

Mi a különbség a "dóm kultúri"-féle 
koncepció és a polgári m odell 

m egvalósítása esetén  Aszódon?
Jelenleg a Művelődési Ház is végzi azokat a feladatokat, amiket 
a város intézményei, civil szervezetei, egyházai hol kisebb, hol 
nagyobb átfedéssel szintén végeznek, végezhetnének, ha azt 
nem monopolizálná a Művelődési Ház. Teheti mert őt preferálja 
a központi költségvetés. Mindez megoldódna, ha nem lenne 
Művelődési Ház és mindenki ott végezné a maga tevékenységét 
ahova tartozik. Hol működnének a tanfolyamok, szakkörök? 
Hát az iskolákban, a gimnáziumban, a könyvtárban. Hol lenné
nek fórumok, színi előadások, hangversenyek, kiállítások? Az 
iskolákban, a Díszteremben, a múzeumban, a templomokban. 
Hol lennének bálok? A belvárosi elképzelésekben szerepel egy 
használható terem terve, de addig ott a Díszterem. Hol jöhet
nének össze a fiatalok? Ahol most. A régi Művelődési Ház 
büféjében. De racionálisabb oktatás- és iskolapolitikával, mű
velődéspolitikával kigazdálkodható egy klubhelyiség a fiatalság 
részére, ha megnyílik a könyvtár - zeneiskola intézménye. 
Záró gondolatom lehet, hogy meglepő.
Wendeün Imhoffal, Obernburg polgármesterével több ízben volt 
szerencsém beszélni. Kevés önzetlenebb, a városáért - most már 
a testvérvárosáért is - többet tevő embert ismerek nála. Egyszer 
megkérdezte, mi az a Művelődési Ház. Próbáltam megmagya
rázni - először egyedül, majd tolmáccsal -, de nem ment. Nem 
értette mi az. Én sem értem.
Pedig többek közt művelődési ház igazgatásból szereztem diplomát.

Asztalos Tamás
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H. Zsem berovszky E rzsébet

Egy régi diák emlékezései az aszódi Evangélikus Leánynevelőről.
-  részle t -

...Még egy felejthetetlen emlékem van, 
amit megírok. Amire ma már szégyen
kezve gondolok vissza, és aminek a meg
történtét akkor örök titokként fogadtuk 
meg, hogy magunkban tartjuk, nem 
mondjuk el senkinek. Ha ez akkor kitu
dódik, biztos igazgatói megrovásra, de 
még az intézetből való kicsapásra is szá
míthattunk volna. Ha jól emlékszem, ne
gyedikesek voltunk mikor új hitoktatót 
kaptunk, egy fiatal segédlelkész szemé
lyében, akinek mi voltunk az első tanít
ványai. Az első órán eldől, ő győz felet
tünk, vagy mi, fruskák!?

Igen csendes, szolid és hát csinos tanár 
volt. Melyikünk zseniális agyában szüle
tett meg az ötlet, már nem tudom, de az 
biztos, hogy kollektiven mindnyájan 
benne voltunk. A katedrán álló széket 
bekrétáztuk, vegyítve kicsi porral, hogy 
ne legyen feltűnő. Síri csöndben, izga
lommal vártuk hitoktatónk jövetelét. 
Végre jött, leült az íróasztalhoz és beírta 
az órát az osztálykönyvbe. Felállt és a 
padok előtt sétálva, megkezdte a felel- 
tetésL Az eredmény tökéletes volt, mert

a fekete ruhán jól látszott munkánk ered
ménye. Amerre ment, mögötte megkez
dődött finoman a kuncogás. Először 
igyekezett nem észre venni, de mindig 
feszültebbé vált a helyzet. Megállt, mert 
érezte, vele kapcsolatban van mindez. Meg
kérdezte, mit nevetünk? Síri csend lett...

Ekkor már kezdtünk rádöbbenni, mit 
is tettünk!? Végre egyik társunk felállt 
és mondta: krétás a Tisztelendő úr nad
rágja. Ma sem felejtem el azt a megdöb
bent arcot! Kérdezte, ki volt az? Ekkor 
már se fiúk, se lányok nem voltunk kí
nunkban... és az egész osztály egymásra 
nézve, kétségbeesetten hallgatott. Csak 
egy járt az eszünkben, de jó lenne, min
dent visszacsinálni!! Jól van lányok, én 
ráérek! De addig nem mennek haza, míg 
nincs jelentkező! Megrémültén néztük 
egymást sokáig. Végre egyikünk felállt. 
Ránézett és azt mondta: jöjjön ki! Meg
állt a társunk előtt, az se élő, se holt nem 
volt velünk együtt! Tisztelendő úr meg
fordult, háttal állt előtte, és lehajolt a 
nadrágjára mutatva, csupán ezt mondta: 
porolja le a nadrágomat!

Vártuk, hogy összedől a világ felet
tünk, vagy megnyílik a föld alattunk, 
mert ezt a megaláztatást egy 13 éves ka
masz társaság nem élheti túl!!

Megtörtént Ezután szó nélül kiment 
az osztályból. Mi ott maradtunk meg
semmisülve, hosszú ideig nem bírtunk 
észhez térni. Bőgött az egész osztály szé
gyenében, kínjában. Rettenetes lelkiis- 
meretfurdalással vártuk a következő hit
tanórát. így még soha nem készültünk a 
felelésre! Hitoktatónk belépett, mi kórus
ban köszöntünk szokás szerint: "Erős vár 
a mi Istenünk! ”, imádkoztunk és elkez
dődött az óra. Majd kiestünk a pádból, 
úgy jelentkeztünk. Soha többet nem esett 
szó cselekedetünkről. Később, mikor 
megtudtuk, hogy elhelyezik ő t, bőgtünk 
és úgy könyörögtünk, ne menjen el. 
Nagy, nagy tisztelettel köszöntünk el tő
le, hogy nem árult el bennünket, de az 
biztos, hogy frappánsan helyrerázott ben
nünket. De jó is lenne Vele annyi év után 
találkozni és a mai 70 éves fejemmel 
mindannyiunk nevében bocsánatot kérni!

/ ............  .........  “ V

Kismamák, 
Anyukák!

Kiváló minőségű, ultramagos, 
védőgáttal ellátott német, olasz, 
francia belga nadrágpelenkák 

(MOLTEX, LIBERÓ, PAMPERS, 
BROEKIES, PANDAPEL, 

BIBELLO, EUROBABY, SANO 
ULTRA) és pelenkabetétek 

(LIBERÓ, BÉBIPEL, 
COUSSINEIGE) széles választékát 

kínáljuk Önöknek 
nagyon kedvező áron.

Várunk minden kedves érdeklődőt 
az alábbi címen:

TÓTH SÁNDOR 2170 Aszód, 
Kossuth u. 42-46. 1/3. (OTP fölött)

i---------------------------------------------------------------------------------- 1

! «• Központi fűtések és mindenféle 
csővezetékek hőszigetelése.

i i®- Lapostetők szigetelése.

j w- Bádogos és lakatos munkák klvite- j 
lezése rövid határidővel, teljes 
körű anyagbeszerzéssel.

Masznyik Márton vállalkozó 
2170 Aszód, Hunyadi u. 47. 
Üzenetfelvétel: Masznyikné 

Tel: 06-28-310-841 vagy Aszód 5 
munkanapokon 8-16 óráig.

L______________________________ ______ I

TETRA-SL tojóhibrid (1 évesek ) jú n iu s  1-töl 
2 2 0  F t/d b  áron eladó. Érdeklődni: A szód  4 4 0 .

4  szob ás csa lád i ház eladó. É rdeklődni e s te  7  
óra u tán  Varga Sándor A szód, H orvát I. ú t 11.

c ím en  leh e t.

5 szerelt Trabant gum i eladó. Telefon: Aszód, 418

SZERETNE ÖN ÚJ AUTÓT?
M ondjuk egy  V olksw agent vagy  A udit, 

ta lán  egy  M ercedest?
1 0 0 0  F t + ÁFA b e fe k te té sé v e l 16 -18  h é ten  

b elü l az  ÖNÉ le h e t .
Ne k éslek ed jen ! A zonnal k eressen  fel! 

A szód, B ocsk ai u. 3 1 . h é tfő tő l p én tek ig  
1 7-20  óráig

V J
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"Tavaszi hadjárat"
A Hagyományőrző Emléktúra április 9-én az Európai Unió Magyar Lovas Tagozat tagegyesületeinek részvé
telével városunkba érkezett.

A díszes huszársereget Aszód Város önkormányzata nevében 
Tolmácsi Miklós képviselő köszöntötte. A dicsőséges tavaszi 
hadjáratot felelevenítő gondolataival ajánlotta a jelenlévők szá
mára e neves eseményt. Szavait követően Deák István törté
nész az 1849-es tavaszi történések jelentőségét méltatta. Az 
eseményen jelen volt Sztán István ezredes, ki e rendezvény- 
sorozat megrendezésében aktív közreműködőként vett részt, 
mint a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred parancsnoka.

A főtérről huszárok és érdeklődők közösen vonultak föl a te
metőbe, hol Detre János esperes a következő gondolatokkal 
emlékezett, mint keresztyén ember a hazaszeretetről, a később 
csak intervenciós seregek segítségével levert szabadságharc di
csőségére.

"Mi köt engem, mint keresztyén embert a hazámhoz, magyar 
népemhez, anyanyelvemhez, szülőföldemhez? A Biblia örökér
vényű igazsága: Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség 
és a rajta lakók. Ez az idézet - mely a Biblia egyik fontos 
tanítása a világról - arra tanít, mint bibliaolvasót, hogy a hazám, 
a népem összeköt mint honpolgárt Isten teremtő akaratával és 
gondviselő döntésével.

Nem a véletlen műve, hogy életünket egy nép életébe helyezte 
Isten, hanem az ő  teremtő akarata az. így a szülőföld történelme, 
kultúrája, erkölcse szoros összefüggésben van az ottlakókkal. 
Ezt a rendet megrontotta a bűn, így vált erkölcsi feladattá a 
hazaszeretet. Mi tudjuk, nem az szereti igazán a hazáját, aki 
elcsukló hangon tud beszélni arról, hanem aki naponta fárad a

haza, a nép javára - derűsen, reményteljesen, mert a csüggedtség 
nem illik Isten emberéhez!

A Biblia képviselte látás és tudat őrzi meg ennek a tanításnak 
az elfogadóját a szélsőségektől, az egyoldalú és téves eszméktől.

Aki Isten kezéből vette népét, hazáját, az sose válik naciona
listává, sovinisztává, irredentává, internacionalistává, kozmopo
litává!

Ha komolyan vesszük magyarságunkat, akkor lesz patriotizmus 
a hozzá való viszonyulásunk (hazafiság, hazaszeretet).

Petőfi vallomása: «Szép csillag a hazaszeretet, Gyönyörűsége
sen ragyog...* (A hazáról) - mögött tót szülők, tót családból 
indult tanára mellett az aszódi evangélikus latin iskola 3 éve 
állt. ízig-vérig áthatotta a bibliai igazság: Az úré a föld... A 
hazaszeretet valóban igazi hála lesz Isten ajándékáért, a hazáért, 
"hol élned, s halnod kell".

Ezek végiggondolásával tegyük az emlékezés koszorúit Mis- 
kolczy Sándor huszárkapitány síremlékére..."- fejezte be gon
dolatait az Esperes úr.

A. T.

V écsey  K ároly H elyőrség i 
és  Városi M űvelődési Ház 

m ájusi ren d ezv én y e i

Május 1 
Május 5.

Május 6.

Május 10 
Május 13.

Május 17.

Május 24. 
Május 27.

Május 28.

20.00 Sörkert nyitó zene-tánc
9-17.00 Fonal- és méteráru vásár
15.30 Városi Nyugdíjas klub 

anyák napi ünnepsége
20.00 Bluestély Fellép: Tengs-Lengs 

együttes Belépő: 150,- Ft
9.00 Családpedagógia

20.00 Nosztalgia est az Átrium együttessel 
Belépő: 250,- Ft

18.30 Maksa híradó Maksa Zoltán humorista 
önálló estje Belépő: 100,- Ft

9.00 Családpedagógia
20.00 Bluestély Fellép: Raim együttes 

Belépő: 150,- Ft
10-18.00 Gyereknap
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SZÜLETÉSNAP
Az aszódi lakótelepen 1969. Ószén 75 férőhelyes vadonatúj 

óvoda nyílt. Idén immár a 25. születésnapját ünnepeljük in
tézményünknek. Ebből az alkalomból kis áttekintést teszek: 
mennyi változás történt.

Induláskor volt a legtöbb gyerek. A demográfiai hullám akkor 
az óvodában csúcsosodott. Volt 36-os csoportlétszám is.

Nehezítette a munkát, hogy 1971-ben új Óvodai Nevelési 
Programot vezettek be országosan, melynek követelményrend
szerét először az óvónőknek kellett elsajátítani, megérteni, hogy 
a feladatrendszernek megfelelően tudjanak dolgozni.

Óvodánk úgynevezett "bázis óvoda" volt, ahová közeli-távoli 
óvodákból jöttek a képesítés nélküli óvónők tanfolyamra: meg
figyelni, hogyan kell értelmezni a Programot, hogy lehet a gya
korlatban megvalósítani.

Nagy próba volt ez a nevelőtestületnek: hetenként kiállni 
17-22 érdeklődő, kíváncsi, kritikus szemmel néző szakképzet- 
lenül óvodában dolgozó kolléga elé! Segítettük egymást, s a 
tanfolyam a felügyelet pozitív véleményével zárult.

Foglalkozási áganként területi szakmai továbbképzéseken 
vettünk részt. így jutottunk el Budaörsre, Kerepestarcsára, Gö
döllőre, Túrára..., s láthattuk, hol, milyen felszereltséggel, ho
gyan működnek az óvodák.

Az új óvodai matematikán, a néphagyomány-őrzés lehetősé
gein, az esztétikai nevelés módszerein, az önkifejezés eszközein 
kívül ezt is megfigyelhettük, s beszélgethettünk, barátkozhat
tunk, vitatkozhattunk a körzet óvónőivel. Két területi vitavezető 
a mi óvódánkból került ki. A körzetben a továbbképzéseken 
látottakat mindig továbbadtuk itthoni kollégáinknak, hogy bő
vítsék eszköz-, anyag- és módszerkészletüket. Többen alkal
mazták is azokat.

Személyi állományunk állandóan változott. Nemcsak szülés
re távoztak az óvónők, s jött helyettük más. Volt, aki Ikladra 
ment vezető óvónőnek, mások tanítóképzőbe, általános iskolába 
nevelőnek, középiskolába gyakorlatvezetőnek, elköltöztek, 
nyugdíjba kerültek s egy óvónő sajnos az élők sorából távozott. 
(Mikó Zoltánná) Akiktől érdeklődtem, szívesen emlékeztek a
2. sz. Óvodára, mint munkahelyre.

A technikai személyzet még nagyobb változatosságokat mu
tat. 2 hónaptól 20 évig különböző ideig voltak a dolgozóink. 
Közülük két fűtőnk nincs az élők sorában.

1992. aug. 31-ig, nyugdíjazásáig, egy intézményvezető állt 
az óvoda élén: Turányi Sándomé. ó  sokat változtatott az épü
leten. Először az építkezés következtében süllyedő mosdót biz
tosíttatta meg betontuskókkal. Azután új csoportszobát alakít
tatott ki, bővíttette a konyhát, a lemezradiátorokat öntöttvasra 
cseréltette, a dolgozók szociális helyiségeit kulturáltabbá tétette. 
Ezeket a nagy munkákat, s a napköziotthon építésekor az 
összekapcsolást (fűtés, víz, villanyáram) is úgy szervezte meg, 
hogy az óvoda folyamatosan működött végig.

Kezdetben a 2. sz. iskola igazgatója volt a munkáltatónk, 
később részben önálló lett az intézmény, 1975-től a domonyi 
óvoda távvezetése is Turányiné feladata volt, míg be nem lát
ták, hogy ez a rossz közlekedési lehetőség miatt nem célravezető 
s más megoldást kerestek fenntartóink. 1988-ban újabb próbál-

ÓVODAI BEÍRATÁS

Május 2-6-ig reggel 8 órától délután 5 óráig lehet 
beíratni mindkét óvodába (I. sz. Óvoda Szent Imre út, 
II. sz. Óvoda Falujárók útja) azokat a gyermekeket, 
akik 1994. december 31-ig töltik be 3. életévüket.

I. és II. sz. óvoda vezetője

\ ____________________________________/

kozás következett: az IMI óvoda 2 csoportját átvállalta az ön- 
kormányzat, így 6 csoportos lett 2 évig az intézmény. Akkor 
is nagy volt a zsúfoltság a megmaradt csoportokban, amikor a 
tanév közepén, 1990. dec. 31-én az átvett 2 csoportot egy ha
tározattal megszüntették, s a 4 csoportba tömörítették a gyere
keket. Több dolgozó maradt munka nélkül, s még most is keresi 
helyét.

Huszonöt év alatt a belső állóeszközök állaga megromlott. 
Ki kellett cserélni a kazánt, a konyhai tűzhely helyett nagynyo
mású üstök, gázzsámoly, majd villanysütők és elektromos tűz
hely került a konyhába. Cseréltük az elektromos vízmelegítőket 
is. (Még 3 db van a 25 évesekből.) Ezekhez a nagyösszegű 
beruházásokhoz mindig kellett a költségvetést pótolni. A NK. 
Tanács és a Polgármesteri Hivatal anyagi hozzájárulása nélkül 
nem állnánk így. S most újabb foka következik a korszerűsí
tésnek, melyhez a felmérést már végzik: a fűtés és melegvíz- 
ellátás vezetékes gázra szerelése! Alig várjuk!

A 25 éves jubileum évében tervezzük a külső falak felújítását. 
1993-ban a nyílászárók külső festése, a berek felőli fal újrava
kolása és meszelése volt a kezdet

Ha a költségvetést elfogadja és biztosítja az Önkormányzat, 
akkor az egyszerű bepucolásra és meszelésre sor kerül az ut
cafronton is mikorra a születésnapot tartjuk.

Születésnapi ajándéknak szánjuk az udvari fa játékokat, me
lyek készítéséhez némi szülői segítséget várok!

Legszívesebben azoktól kérek, akik "nemrégen" még óvodás 
Pistikék, Csabikák és Ilikék voltak. Ma már István, Csaba és 
Ilonka a megszólítás az apukának, anyukának (mert sokuk már 
kisgyermekét hozza az óvodába), és munkát anyagi támogatást 
és ötletet szívesen adnak. Köszönöm és továbbra is várom ezt!

Minden jelenlegi óvodás szüleit kérem, hogy segítsenek em
lékezetessé tenni a születésnapi rendezvényeinket! A segítés 
módját szóban közöljük.

Iskolások! Köszönöm nektek, hogy olyan csillogó szemmel 
üdvözöltök! Emlékeztek talán még az óvodai kirándulásokra, a 
születésnapokra, a "Fekete-fehér" vagy "Szalagfogó" játékokra? 
Szeretném, ha eljönnétek, s találkoznánk!

Gimnazisták! Örülök, hogy eljutottatok a középiskolába s 
megálljátok a helyeteket! Ti is gyertek!

Felnőttek! Akik tanultatok s azért "vittétek valamire", s akik 
nem tanultatok hosszan, mégis "vittétek valamire"! Munkával 
rendelkezők és a munka várományosai! Minden tőlünk iskolába 
került neveltünket megőriztük emlékezetünkben aranyosnak, 
szeretni valónak, amilyen minden óvodás gyermek.

Várunk benneteket a Születésnapi Bulira május 27-én du. 4 
órakor a 2. sz. Óvodába!

Megmutatjuk akkor az óvodát kívül-belül. Videó-filmen az 
ünnepeinket. Rövid műsorral is kedveskedünk, s megszegjük a 
születésnapi tortát is. (Reméljük, jut belőle mindenkinek!)

Találkozunk 1994. május 27-én du. 4 órakor!
Minden érdeklődői szívesen látunk!

2. sz Óvoda dolgozói nevében 
Kovács Dezsőné 

óvodavezető

B á l a  n . sz. óvodában

"Születésnapi bál" lesz május 14-én 
este 7 órától a II. sz. Óvodában.

Zene, tombola, vad-vacsora!
Önöket is szívesen látja a Szülői Munkaközösség. 

Belépő: 120 Ft 
Vacsora: 150 Ft
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VAROSSZÉPÍTŐK AZ ÓVODÁBAN

Köszönetnyilvánítás
A 2. sz. Óvodában április 9-án és 16-án kenik sor az udvar fajátékokkal való beépítésére.
A szülőkön kívül a Város szépítő Egyesület tagjai, az óvoda dolgozói is szorgalmasan dolgoztak a vár és hajó építésén, a 
höcögtető és repülő szerelésén, a padok és asztalkák beásásán. Részt vettek a munkában még az óvodás és iskolás gyermekek 
közül is néhányan. A két nap alatt 58-an segítettek. Valamennyiüknek nagyon hálásan köszönöm! Sok gyermek érzi majd jól 
magát az újjávarázsolt udvaron, a természetes anyagú játékok között 
A gyerekek nevében is köszönöm!

Kovács Dezsöné 
óvodavezető

"Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak..."

Tavaly ősszel Miskolcról történelmi, irodalmi, művelő
déstörténeti versenyt írtak ki a fenti mottóval. Ez a verseny az 
V. Nemzetközi Történelem verseny volt, aminek rendezési jogát 
a miskolciak kapták, mivel tavaly első helyezést értek el. Azért 
volt nemzetközi e vetélkedő, mert Kolozsvárról, Marosvásár
helyről, Komáromból, Párkányból és a Vajdaságból is részt vet
tek magyar nemzetiségű fiatalokból álló csapatok. A vetélkedő 
fővédnöke dr. Bőd Péter Ákos az MNB elnöke volt, aki jelen
létével megtisztelte a szóbeli döntőt. A zsűri elnöke dr. Siklós 
Olga színháztörténész, a társelnök dr. Laczkó Mihály történész 
volt

A verseny témája a nemzeti ébredés 1790-től 1844-ig. Négyfős 
csapatok jelentkezését várták. Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola Ill.b osztályából 4-en jelentkeztünk: 
Dömsödy Andrea, Vass Rita, Pálházi Gábor, Kolesza Edit

Az első forduló feladata egy értekezés megírása volt "Szü
lőföld és nemzet" címmel. Mi Aszódról és környékéről írtunk 
a megadott intervallumban (1790-1844). Szó volt a dolgozatban 
Petőfi Sándorról, aki 1835-38 között járt ide gimnáziumba; az 
akkori iskolarendszerről, műveltségről, a Podmaniczkyakról, a 
gazdasági életről.

A verseny II. fordulója központilag kiküldött esszékérdések
ből állt A tíz esszé kifejtésére 4 óra állt rendelkézésre. Néhány 
cím: A magyar színjátszás története 1790-1844, Kossuth Lajos 
politikai programja, A nemzeti lelkűiét ábrázolása Erkel Ferenc 
Bánk bán című művében. Ezt a fordulót február 1-én rendezték 
meg, minden csapat a saját iskolájában készítette el a dolgozatot. 
E fordulónál Pálházi Gábornak más elfoglaltsága akadt s Ko- 
váts Virág "helyettesítette". Az elkészült dolgozatot az igazga
tóság Miskolcra küldte, ahonnan nemsokára értesítést kaptunk, 
hogy várnak minket az országos döntőre 1994. március 11-12- 
re. Később tudtuk meg, hogy 57 csapat jelentkezett összesen a 
versenyre, s mi bekerültünk az első 15 közé.

Az országos döntőre való felkészülésben Hódi Gyuláné dr. 
és Koncz István tanáraink segítettek.

Március 10-én este érkeztünk Miskolcra Koncz István tanár 
úr kíséretében. Március 11-én délelőtt a Földes Ferenc Gimná
ziumban 3 órás írásbeli várt ránk. Itt is esszékérdések kidolgo
zása volt a feladat. Néhány példa: A magyar irodalmi élet fel
lendülése (akadémia, folyóiratok, irodalmi társaságok, színhá
zak), Wesselényi Miklós politikai pályája, A magyar oktatásügy 
fejlődése 1790-1844, A liberalizmus eszméinek elterjedése Ma
gyarországon. A hét esszé kifejtésére 3 órát kaptunk. Ezután a 
zsűri kiválasztotta az első hat csapatot, akik szóban is bebizo
nyíthatták tudásukat. Ezalatt minket bőséges ebéddel vártak, 
majd kórushangverseny következett a miskolci minorita temp
lomban. Délután Monokon jártunk, ahol megkoszorúztuk Kos
suth Lajos szülőházát, abból az alkalomból, hogy március 20-án 
volt a nagy politikus halálának centenáriuma. Útba ejtettük a 
Szerencsi Csokoládégyárat is, ahol pompásan vendégül láttak 
minket.

Másnap, március 12-én volt a szóbeli döntő. Délelőtt szín
vonalas irodalmi műsort láthattunk a magyar polgári forradalom 
közelgő évfordulója alkalmából, majd Miskolc város polgár
mesterasszonya mondott köszöntőt. A versenyt a gyulai gim
názium csapata nyerte, a második helyezett a szatmárnémeti 
középiskola csapata. Mi a 11. helyen végeztünk.

Úgy gondolom, országos viszonylatban elég jó eredmény. A 
versennyel szellemileg gazdagodtunk, s igen érdekes témákra 
találtunk, (pl. színjátszás)

Csapatunk nevében köszönöm a felkészítést tanárainknak: 
Hódi Gyuláné dr-nak és Koncz Istvánnak. Reméljük, hogy se
gítségüket máskor is igénybe vehetjük.

Kolesza Edit
Ill.b  osztályos tanuló
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HOL KELL SEGÍTENI?
"Kórusba az a fontos kérem,
erős hang és hosszú kitartás."

(Molnár Ferenc : Az Ibolya)
Tarr Gábor tanár úr neve Aszódon már fogalom az énekkel, 

zenével foglalkozók körében. Hozzáteszem, ez nem az én kita- 
lációm - és nem magasztalás -, ez sokak véleménye! Mert Gábor 
bácsi rászolgált! S ki hinné: mindez egy szerencsés véletlennek 
köszönhetőén alakult így.

- Mindig is szerettem énekelni - mondja visszaemlékezve a 
Tanár úr. - Fuvolázni tanultam, gimnázium és egy év konzer
vatórium után jelentkeztem a főiskola fuvola szakára, ahová 
nem vettek fel. Felvettek viszont karvezetés-ének szakra, így 
lettem énektanár. Nagyon szeretek tanítani, egy percig sem bá
nom, hogy így alakult. Szerencsés véletlen! Azóta megismertem 
a hangszeresek életének árnyoldalait is, így jobban tetszik, mint 
benne élni, például egy zenekarban játszani. Fuvolát azóta is 
tanítok.

- Az 1. sz. általános iskolában zenetagozat is van. Két énekkar 
közül az egyiket Gábor bácsi vezeti. Hogyan működik ez az 
énekkar, hogyan dolgoznak?

- Az énekkar kötelező, aki nem vesz részt a próbán, az iga
zolatlan órát tudhat magáénak. A mostani létszám igen alacsony, 
sokan líceumba, 6 osztályos gimnáziumba nyertek felvételt, 
megcsappant az énekkarosok létszáma is. A 7. és 8. osztályból 
40 énekkaros gyerek maradt. Jövőre még kevesebben lesznek. 
Valószínű, hogy kamarakórusi szinten lehet majd dolgozni a 
gyerekekkel. Nagyobb létszámmal nem is olyan régen még ver
senyeken is részt vettünk, ma már kevesen vagyunk ilyen sze
replésekre. Aszódon részt veszünk a nagyobb, városi ünnepsé
geken, hívnak szerepelni, műsort adni. Iskolai rendezvényeken 
is fellépünk. Az énekeket én választom ki - mindig az alkalom
hoz illőt - de úgy, hogy az a gyerekeknek is tetsszen - talán 
egy-két kötelezőt kivéve.

- Az Evangélikus Énekkart szintén Gábor bácsi vezeti. Ott 
is ilyen szigorú rend van - igazolatlan óra?

- Úgy gondolom rend van, de mivel felnőtt emberekről van 
szó, vannak kimaradók is. Már nem négy, hanem három szó- 
lamú műveket tanulunk, ami így is nagyon szép! 25 fő mondható 
állandónak. Detre János esperes úr szervezi ezeket a próbákat. 
Szerdánként - szigorúan - 6-tól 7-ig tart a próba, mert ennnyi 
fér bele a tagok idejébe. Egyórás kemény próbán igyekszünk 
megtanulni a műveket. Most épp Pünkösdre készülünk: Pünkösd 
vasárnap az Istentisztelet keretén belül két kórusművet fogunk 
előadni!

- Idén is lesz Cantate vasárnapi énekkari találkozó az evan
gélikus énekkarok számára. Nagytarcsa lesz a házigazda. Rá
adásul Cantate vasárnap május elsején. Anyák napján lesz. Ké
szülnek erre a találkozóra?

- Ott fogjuk bemutatni azt a két kórusművet, amit az itthoni 
gyülekezet Pünkösdkor hallhat

- Felbomlott a Városi Énekkar. Ön szerint van szükség Városi 
Énekkarra?

- De még mennyire! Annyi rendezvényen helyt kell állni! 
Nehéz dolog ez. Négy évvel ezelőtt az akkori Városi Énekkart 
vezettem, ami felnőtt emberekből állt. Kevesen voltunk, mert 
mindenki elfoglalt Sokat vállaltam akkor: iskolai, egyházi, vá
rosi énekkar, énekórák az iskolában... a gégész azt mondta be
gyulladt hangszálaimat látván, hogy lejjebb kell adni. A Városi 
Énekkart mondtam le. Talán ha akkor nem hagyom abba, tovább 
vegetálunk. Vegetálunk, hisz kevesen voltunk, nem tudtunk elő
re haladni, ugyanazon a szinten maradtunk.

Pár évvel ezelőtt dec. 16-án a Podmaniczky-kastély díszter
mében Kodály-ünnepséget szerveztek. Aszód összes kórusa fel
vonult, bemutatták mit tanultak, minden kórus meghallgatta a 
másikat. Szép volt! Mégis megszűnt, mert a Kollégiumnak nin

csen anyagi fedezete a fűtésre, világításra, mi pedig nem tudunk 
nemlétező kóruspénzből fizetni.

- Végül szeretném megkérdezni: kit tart jó énekkarosnak?
- Az általam vezetett énekkarok úgy tanulják a műveket, 

hogy mindenki megtanul minden szólamot. így ha kisegítésre 
van szükség valamelyik szólamban, nincs probléma. A jó ének
karos nem siránkozik, ha a másik szólamban kell énekelni, ha
nem zokszó nélkül teljesíti a feladatot. Aki azt kérdezi: - Hol 
kell segíteni, és megy: az igazi énekkaros! Fegyelmezettség, 
kitartás és rend a lelke e munkának!

Varga Mária

Utazás *94
7. sz. kép
13. "A szabadság beragyogja a világot!" -  hivatalos 

nevű szobor New York és egyben Amerika jelképe is. 
Számunkra sem közömbös "Lady Liberty" most a vá
lasztások előtt. Mikor állították fel és honnan került ide
a szobor?
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IFJÚSÁGI KLUB
Rengeteg kocsma, büfé van Aszódon, mégis nagyon kevés 

az olyan szórakozóhely, ahová szívesen járnak a fiatalok.
Én szívesen járok sok barátommal a volt Műv. Ház klubjába. 

Egyik alkalommal elhatároztam, hogy megkérdezem a klub ve
zetőjét (nagyon jó barátnőm), hogy milyen tervei vannak a 94-es 
évre?

-  Szilvi, mikor vetted át a Müv. Házat?
-  1993. március 31-én vettem át a régi tulajdonosától, mert 

rengeteg fantáziát láttam benne, valamint én is régóta járok a 
klubba. Ide járnak a barátaim, és tudtam, hogy kulturáltan tudok 
szórakozni.

-  Hallottam, hogy terveid vannak a 94-es évre. Mégis, mi
lyenek?

-  Most csináltuk meg az amúgy is tavaszra tervezett tataro
zást Szeretnénk biliárdasztalt, valamint flippereket akarok be
állítani. De most is lehet társasjátékozni, sakkozni, videózni. 
Tervezzük 2 kosárpalánk felállítását a hátsó udvaron, mert nem 
igazán nyílik lehetőség ilyen sportolásra az aszódi fiataloknak.

Az áraimat is úgy alakítom ki, hogy tudom, főként fiatalok 
járnak ide, akiknek nincs sok pénzük. Szeretném, ha ezt a klubot 
végre úgy ismernék el az emberek, hogy nem kocsma, hanem 
ifjúsági klub, ahová minden fiatalt sok szeretettel várunk! Leg
főbb terveim pedig a következők: Szeretnék egy 2 napos blu- 
es-fesztivált rendezni a hátsó udvaron, ami amatőr együttesek 
fellépését jelentené, valamint rock and roll hétvégét, ami minden 
korosztályt megmozgatna, mert ezt a fajta zenét nem csak a 
fiatalok szeretik. Támogatásra lenne szükségünk olyan téren, 
hogy engedélyt kapjunk a hátsó udvaron való rendezvények 
megvalósítására. A többit meg tudnánk oldani.

-  Ha jó l tudom, hétvégékre is terveztek programokat.
-  Igen. Olyan programokat akarunk megvalósítani, amit a 

nálunk idősebb korosztály már csinált, GAVIK néven. Konk
rétan arra gondolok, hogy kirándulásokat szertnénk szervezni, 
ahol minden résztvevő jól érezhetné magát. Ez még terv, de 
úgy gondolom megvalósítható. Szívesen vennénk bárkitől, ha 
van jó ötlete, vagy különféle tanácsokat adna bármilyen ter
vünkkel kapcsolatban.

-  Mivel ide járok én is, ezért tudom, hogy vannak rossz 
élményeid is.

-  Sajnos, igen! De ezeket nem a klubba járó fiataloknak 
köszönhetem, hanem azoknak a vandáloknak, akik közöttünk 
élnek. Pl. ilyen esetek történtek: A klub előterében a villanyórát 
kiszaggatták, a kilincseket ellopkodták, a WC falát összefirkál
ták. Nem tudom ki, vagy kik csinálják, de nagyon szeretném 
megkérni őket, hogy ne csinálják!

Mindezek ellenére sok szeretettel várunk minden fiatalt és 
idősebb embert a megújult Ifjúsági Klubba. Kollár Szilvia üz
letvezető.

Tóth Attila

Húsvétra készülve az Aszódi Római Katolikus Egyház 
és Aszód város énekkara közösen tanulták be a passiót. 
A műnek főpróbáját március 26-án, a Fiúnevelő Intézet 
kápolnájában tartották, majd Nagypénteken, a gyász 
napján csendült fel a templomban a passió, János evan
géliuma szerint.

Pontos, szép énekléssel, a témához méltó áhítattal ad
ták elő a zenemüvet. A szólóénekesek közül kitűnt dr. 
Kolesza János ny. jogász, aki az evangélista szólamát éne
kelte szép bariton hangján.

A két énekkar közötti együttműködés nagyszerű pél
dáját tapasztalhattuk, amely több közös fellépés remé
nyével biztathatja a zenét, az éneket szerető aszódiakat.

A Római Katolikus Egyházközség életének eseményei má
jus hónapban.

Szentmisék rendje:
Május hónapban minden este 18 órakor litániát végzünk meny- 

nyei édesanyánk a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Köz
vetlenül utána lesz a szentmise.

Hétfő, kedd, péntek: 18.30 óra
Szerda reggel 7.45 óra
Szombaton a Fiúnevelő Intézetben 18.30 óra
Vasár- és ünnepnap: 8.00 óra és este 18.30 óra.
Május 1. vasárnap Anyák napja. Reggel a 8 órai szentmisében 

virággal és verssel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!
Május 7. szombat. Karitász csoportunk gyermeknapot szer

vez. Szeretettel várunk mindenkit. Találkozunk a templom előtt 
de. 9 órakor.

Május 22. Pünkösdvasárnap. Ünnepi szentmise reggel 8 órakor.

Május 29. Szentháromság vasárnapja, templomunk búcsú- 
napja.

De. 10 órakor Marosi Izidor ny. váci megyéspüspök ün
nepélyesen megáldja a külsőleg felújított templomunkat.

(Reméljük, hogy minden a tervek szerint fog haladni.) Az 
ünnepi hálaadó szentmisére mindenkit szeretettel várunk. 
Ugyancsak ebben a szentmisében ünnepélyes ígéretet tesznek 
az újonnan megválasztott Képviselőtestületi tagok. Régóta vár
juk ezt a napot, hogy templomunk szívet, lelket gyönyörködte- 
tően megújuljon. Ezért készülődésünkben arra is törekszünk, 
hogy ne csak külsőleg újuljon meg a templomunk, hanem mi 
is megújuljunk belsőleg, azaz lelkileg is.

K Ö S Z Ö N E T N Y IL V Á N ÍT Á S
A Városi Önkormányzattól megérkezett a felújítási támogatás 

harmadik 120.000 Ft-os részlete is. Köszönetét mondok Bagyin 
József polgármester úrnak és Aszód Város Önkormányzat Kép
viselőtestületének, hogy az Aszódi Római Katolikus templom 
külső felújításához 1 millió forinttal hozzájárult.

Dr. Huszka Mihály 
plébános

Levél a szerkesztőséghez! , ^ ^ 3
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Bár nem vagyok rendszeres előfizetője, csupán rendszeres vásárlója és olvasója az Aszódi Tükörnek, engedjék 

meg, hogy javasoljam a Tisztelt Szerkesztőségnek, a Tükör újság árának 2-5 Ft-tal történő felemelését. Bizonyára 
a lap rendszeres olvasói meg fogják érteni, hogy a lap előállítási költségei is emelkedtek, ez az emelkedés viszont 
nem érintette a lap színvonalát, sőt véleményem szerint a lap bátorsága, senki által nem befolyásolt színvonala 
emelkedett, amiért köszönetét érdemel a lap valamennyi munkatársa.

Véleményem szerint a lap ezen színvonalának megtartásához szükség lenne árának pár forinttal történő fel
emelésére, mint ahogy azt országos lapok is tették.

Kérem javaslatom elbírálását, további eredményes munkát kívánva tisztelettel:

Dancs Antal
Aszód, Falujárók útja 5/5.
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CZENE JÁNOS: Mint hangokat

AJÁNLÁS
Czene János főhadnagy 1993. februárjától a 40. Galga 

Vezetésbiztosító Ezred századparancsnoka. 1992-től él 
Aszódon feleségével Litauszki Mártával, ki a 2. sz. Általá
nos Iskolában tanárnő. Gyermeküket nyár közepére várják.

Czene János a Debreceni Református Gimnáziumban 
tanult, majd a Zsámbékí Tanítóképző Főiskolán szerzett 
testnevelés szakos diplomát. Tanított, majd 3 évig mint 
hivatásos tűzoltó dolgozott Budapesten.

A vers és a zene középiskolás korától fontos számára. 
E válogatást az 1990-től készült verseiből állította össze. 
Sokan vallják, a vers önmagáért beszél, a költő szemé

lyének ismerete nem túlzottan fontos. Egészen másként 
ítélem meg ezt a látásmódot Czene Jánosnál - verseinél. 
A több mint tízéves ismeretségünk alatt el-elkaptam leg
mélyebb pillantásait, megismertem nehézségeit, érzé
seit, gondolatait. Olyan ember, kit rövid idő alatt csak 
félreismerni lehet. De olvassák verseit! Mint a vihar után 
hirtelen kinyfló égbolt, úgy tárja fel önmagát a sorokban 
és a sorok közt is olvasható költő. Nézzék a színeket, 
próbálják megmarkolni az érzéseket, hallgassák halk ze
néjét, ismerjék meg Czene Jánost.

A. Ti

Mint hangokat
Nem tudlak széppé tenni, 
nem tudlak kiszínezni 
csak ha beengedlek magamba, 
csak ha belépsz a pillanatba 
és úgy markolsz meg 
mint hangokat a világtalan 
ha szomjazza a fényt, 
sötét magányába csavarva.

Elrejtőzöm benned
Emléked varázsa itt kering felettem, 
pasztellszíneivel átsultog rajtam, 
óvatos ujjakkal magtanullak téged, 
ajkammal őrizlek titkos pillanatban.

Arcod és hangod ezernyi darabját 
szívverésemmel rakom össze újra, 
dobogva szorítalak, gyermek izgalommal 
elrejtőzöm benned, szemeidbe bújva.

Árnyéktalan magányunkban
Kézzel rajzolt látóhatár 
félbehagyott mozdulatok 
zárhatatlan ajtók mögött 
otthontalan pillanatok.

Értelmetlen vitáinkban 
ajkunkra fagyott mondatok, 
csordultig telt poharakban 
idomított indulatok.

Mezítelen vélemények 
papírsárkány gondolatok, 
kölcsönkapott érzéseink 
kiürített hamutartók.

Szavainktól távolodva 
leleplezett hamistanúk, 
árnyéktalan magányunkban 
állva maradt kuglibábuk.

Szólj még
Szólj még hozzám, takarj be, 
igézz álmot szívemre, 
könnyeimmel marad bennem, 
ne kelljen még elfelednem 
pillantásod, suttogásod, 
karjaimban édes álmod, 
hajszálaid érintését 
tested bágyadt remegéséi, 
érzékeid szivárványát 
szemed néma kiáltását 
melegséged boldogságát.

ígéret
Nyomodban járnék tétova léptekkel 
megfesteném arcod kiszáradt ecsettel, 
falba vésném neved törött körmeimmel 
átkarolnám lelked hamis szerelemmel.

Ágyba fektetnélek unott élvezettel 
őrizném az álmod tépett idegekkel, 
melletted harcolnék üres fegyverekkel 
megállnák sírodnál könny le len szemekkel.

Árnyékodba bújnék mezítelen testtel 
kiszáradt torokkal remegő térdekkel, 
élnénk egymás ellen hideg félelemmel 
megváltanál engem szelíd türelemmel.

Tested köré
Tested köré testemmel 
emelek sátrat, 
csókjaimmal felvirágzóm, 
hogy otthont találj nálam, 
ha elhalkul a hangod 
és gondolatod fáradt 
csókjaimmal simogatlak, 
hogy otthont találj nálam 
tested köré testemmel 
emelek sátrat.
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Minden szemvillanásban
RejtOztél költők minden verssorában, 
Zongorahang halk, fájó dallamában,

Rejtőztél harangok kondulásában 
elhagyott utak felszálló porában,

Rejtőztél hajnalok ködös homályában 
egekre festett színes szivárványban,

Rejtőztél kezeim mozdulatában 
lázasan dobogva szívem ritmusában.

Rejtőztél szavaid holdudvarában 
kiégett szerelmek csatazajában,

Rejtőztél csókjaid ízével a számban 
magányos éjszakán párnám illatában,

Rejtóztél üres megivott pohárban 
megkésett telefon néma vonalában.

RejtOzöl minden szemvillanásban 
ismeretlen arcok zűrzavarában.

Emlékeid szélfúvásában
Múltad megtelt,
Sorsod átvonult rajtad,
Emlékeid szélfúvásában élsz, 
Egyberajzolt napjaid parancsszavára 
Alázattal araszolsz a létezésbe.
Mint lenyugvó nap a horizont felé.

Valótlan remény
Valótlan remény vágyakat keresni 
megcsonkított hittel sziklákat emelni, 
felérni az égig egy csillagot levenni 
szelekkel, hóval, tűzzel keveredni.

Kifosztott lélekkel Őszintén szeretni 
szemedért, szádért újból megszületni, 
titkolt bűneidet suttogva hirdetni 
homályos félelemmel magadon nevetni,

Gyermekkorod szélén ijedten megállni, 
foggal és körömmel álmokra vigyázni, 
első szerelmeddel újra megpróbálni 
kulisszák mögött láthatóvá válni.

Szerettelek
Szerettelek hajnalok kékjein 
kifulladásig,
álomittas reggelek aranyszínű 
kábulatában,
borongás alkonyok rádomló 
magányában, 
ében éjszakák jéghideg 
csillagtakarója alatt.

Utószó
Rejtjeleink kifogytak 
testünk becsukódott, 
zsebretett ujjlenyomatom 
közönyével keresem 
érzelmeid monogramját 
szivemen.

A neved mellé
Személytelen félmosolyod 
pillantásod hideg fénye, 
unalomtól üres arcod 
müszempillád rebbenése.

Lepedőn forgó magányod 
hétköznapi félelmeid, 
lelked komor sötétsége, 
megtervezett izgalmaid.

Alattomos önzéseid 
begyakorolt büszkeséged, 
árnyékodban magad mellett 
őrződ hamis tükörképed.

Egyedül
A jövőbe hátráltál, 
összedőlt díszleteink 
romjain bukdácsolva 
zsugorodó árnyékodba, 
részvétlen tekintetedbe, 
mozaik mosolyodba, 
szavaid kicsorbult szegélyébe 
kapaszkodom.

Újra veled
Számon átremegnek 
a szavak;
sejtjeimbe kódoltalak, 
mohón és tétován 
táncollak körül, 
gyorsított gyönyörével
a reménynek, mert elbűvöl lelked csillagállása 
és létünk közös lélegzete.

Karácsony
Az esti csillagok 
iker-magánya, 
a holdfénnyel szórt 
hópelyhek csillogása, 
a varázslattól ölelt 
pillanat békessége, 
a gyermek szemében 
kimondhatatlan 
igézet-izgalom, 
a másfajta csendesség, 
a megtalált szeretet.

Emléked zátonyán
Hiányollak halálra válton 
az embemélküli csendben, 
árvaságra űzetve vigyázom 
rajzolatlan árnyaidat, 
szertehagyott lábnyomaidat 
elszivárgóit mosolyodat 
bőrünk emlékszilánkjait, 
az ujjainkból szétpergett símogatást 
az áhitat másnaposságát.
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Kiállítások
Március 5-én sok-sok vendég és néhány - inkább csak hivatalból 

megjelenő - aszódi jelenlétében folyt le a Petőfi u. 30. sz. előtt az 
a koszorúzási ünnepség, amelynek során születésének 90. évfordu
lóján emlékeztek meg dr. KOMÁR GYULA professzorról az eu
rópai hírű állatorvosról, a nemzedékeket nevelő egyetemi tanárról.

Ezt követően a Podmaniczky-kastély dísztermében dr. Tóth Péter 
igazgató, főállatorvos köszöntötte a megjelenteket, majd Moór Ma
rianna érdemes művész közreműködése utándr. Nagy Attila mi
nisztériumi főosztályvezető nyitotta meg az Állatorvos Képzőmű
vészek Vándorkiállítását.

A változatos anyagot tartalmazó értékes és szép kiállításon az 
alábbi alkotók műveit láthatták az érdeklődők:

Dr. Bándy Müller Pál festőművész Budapest 
Dr. Bertalan Gábor szobrász Budapest 
Dr. Czinkotay Frigyes festőművész Kaposvár 
Dr. Dóka Pál festőművész Kaposvár 
Dr. Ispánovity János kisplasztikus Kiskőrös 
Dr. Mészáros László fotóművész Győr 
Dr. Kurucz Árpád gobelin Villány 
Dr. Petényi István fotóművész Székesfehérvár 
Dr. Révész István festőművész Tatabánya 
Dr. Simon József festőművész Békéscsaba 
Dr. Szappanos Albert grafika Kecskemét 
Dr. Szendrődy István fotóművész Dunaújváros 
Dr. Bucsy László szobrász Gödöllő 
Dr. Hamar György festőművész Gödöllő 
A Pest megyében először Aszódon megrendezett tárlatot hangu

latos fogadás követte.

A Nyitott kapuk művészcsoport kiállítását tnárdus 21-én nyi
tották meg a Fiúnevelő Intézet szakszervezeti termében. A kiállí
táson az alábbi hivatásos és amatőr képző- és iparművészek mu
tatkoztak be:

Hivatásos:
- Zsemberovszkyné Molnár Márta
- Gesztesi Szilvia (Gödöllő)
- Pirók Irén (Gödöllő)
- Lőrincz Ferenc (Gödöllő)
- Vígh István (New York)
- Dr. Rácz Zoltán
Amatőr:
- Seregélyes János
- Fehér József
- Rácz Annamária

A kiállítás megtekintése nagy örömmel töltötte el e sorok íróját, 
mert a szerény képességű amatőrök és kevésbé nívós alkotások 
mellett ismét viszontláthatta az immár nemzetközileg is elismert 
iparművész, dr. Rácz Zoltán egyéni hangvételű, a XX. század vé
gének művészeti áramlataiba szervesen beépülő szoborkompozíció
it, térplasztikáit; valamint Zsemberovszkyné Molnár Mártának, a 
neves fazekasok hagyományait ápoló, mégis sajátosan egyéni ízlésű, 
szépséges kerámiáit.

Jó lenne, ha a városunkban élő többi képző- és alkotóművész is 
bekapcsolódna a Nyitott kapuk művészeti csoport mozgalmába. 
Ugyanakkor az is kívánatos, hogy a nagyközönség elé csak valóban 
olyan művek kerüljenek, amelyek valamilyen értéket hordoznak, 
mert különben a kevésbé tájékozott látogató összekeverheti a jót 
az értéktelennel.

Dr. Rácz Zoltán: Kandalló

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

Március 25-én Hollókőn nyitották meg a Hol
lókői Húsvéti Fesztivál keretében a Galga menti 
viseletek c. kiállítást. A rendezvény a Legszebb 
magyar népviseletek c. sorozat első bemutatója. A 
kiállítást Korkes Zsuzsa, a Petőfi Múzeum etnog
ráfusa, a múzeum anyagából rendezte. Megnyitó 
beszédet dr. Asztalos István múzeumigazgató mon
dott. A műsorban fellépett: a hollókői Asszonykó
rus és az aszódi Fix-Stimm együttes Rónai Lajos 
vezetésével. A nívós eseményről tudósított a Ma
gyar Rádió, a Magyar Televízió, a Nógrád Népe 
és a Pest Megyei Hírlap.

yv
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GALGA MENTI NÉPMŰVÉSZETI NAPOK ’94
1994-ben a Galga menti települések 

összefogásával immár 7. alkalommal ke
rül megrendezésre a Galga menti Nép- 
művészeti Napok rendezvénysorozata, 
amely ennek a tájnak a hagyományait, 
gazdag, máig éld és ható népművészetét 
mutatja be -  ötévenkénti seregszemle ke
retében -  a szűkebb és a tágabb környe
zet érdeklődőinek.

A Galga völgyi települések többsége 
nemcsak megőrizte, hanem élővé is tette 
a már-már kihunyt táji folklór: a népi 
hímzések, dalok, táncok, játékok, szer
tartások értékes örökségét Országosan is 
elismerést érdemlő, hogy e települések 
népművészeti kincseinek összegyűjtése, 
keretbe foglalása, bemutatása milyen 
erős érzelmi hatással van az itt élőkre és 
a más tájakról ide látogatókra. Egy nép
rajzkutató így vall erről a vidékről: -  A 
Galga partjai közel vannak a föld legtá
volabbi tájaihoz, s az egy nap alatt 
könnyen bekocsikázható kurta Galga 
mente méreteinél jelentősebb rajzolat a 
földgömbön."

Ennek értékes bizonyítékai az orszá
gos elismertségű Petőfi Múzeum és an
nak tájmúzeumai, a számtalan tudo
mányos és népszerűsítő kiadvány, ame
lyek nemcsak segítik kialakítani az azo
nosulást az itt élő emberekben a szűkebb

hazával, a szülőfölddel, hanem az ország 
és a külföld figyelmét is egyre inkább 
ráirányítják e vidék színes, páratlan kul
turális örökségére.

Sok település -  az egyre bővülő test
vérvárosi kapcsolatain keresztül is -  so
kat tesz a Galga menti értékek megismer
tetéséért. Ezen értékek elsődleges hordo
zói a hagyományőrző együttesek és kö
rök, tánccsoportok, kórusok, valamint a 
népi alkotóművészet kimagasló személyi
ségei. Számos rádió- és lemezfelvétellel is 
büszkélkedhetnek az egyes együttesek.

A Petőfi által is oly kedvesen emle
getett Galga mente, mint az ország egyik 
leggazdagabb néprajzi tájegysége, öté
vente seregszemlét tart, hogy e népha
gyomány gazdag tárát megnyitva bemu
tassa kincseit az ide látogatóknak. Ebben 
az évben május-június hónapban kerül 
sor az egyes településeken szervezett 
rendezvényekre. Az eseménysort népraj
zi pályázat kiírása is színesíti.

Aszód város a Népművészeti Napok
hoz kapcsolódó, immár hagyományos 
eseménynek, a Népművészek Találkozó
jának lesz a házigazdája. A térség műve
lődési szakemberei és a néphagyomá
nyokat kutatók cserélik ki tapasz
talataikat. E találkozónak az 1996-os Vi
lágkiállítás külön aktualitást ad, hiszen a 
Galga menti értékek méltóan képviselhe
tik a magyarországi néprajzi hagyomá
nyokat A közös összefogás, a közös 
örökség felismerése és annak büszke vál
lalása segítheti az EXPO-n való megje
lenésünket. így ez a mostani seregszemle 
egyfajta megmérettetés is.

Június 4-én, a Népművelők Találko
zóján rendezzük meg a népi énekesek és 
szólóhangszeresek bemutatóját is.

Bízunk abban, hogy a sok színvonalas 
rendezvény sokaknak nyújt majd mara
dandó élményt és hozzájárul e régió még 
jobb megismeréséhez.

A világ Magyarországra figyel. Ne
künk mindent meg kell tennünk, hogy e 
figyelemre méltók legyünk. A népművé
szet és hagyományápolás segíthet ebben.

Gál Tibor
Polgármesteri Hivatal 

müv. ea.

AZ ASZÓDI 
ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET BEOSZTÁSA 
MÁJUS HÓNAPBAN

Aszód és a környező telepü
lések (Bag, Domony, Iklad, 

Kartal, Verseg) részére kiala
kított hétvégi és ünnepi ügye

leti beosztás az alábbiak 
szerint alakul májusban: 

Május 7-ón 8 órától május 
9-én 8 óráig Dr. Soós Endre 

Aszód, Kossuth u. 51. 
Telefon :62

Május 14-én 8 órától május 
16-án 8 óráig Dr. Szőke Pál 

Aszód, Kossuth u. 86 
Telefon: 413

Május 21-én 8 órától május 
24-én 8 óráig Dr. Németh Mi

hály Aszód, Kossuth u. 62. 
Telefon: 207

Május 28-án 8 órától május 
30-án 8 óráig Dr. Szőke 

Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

J

f  PÁLYÁZAT >
A Galga menti Népművészeti 

Napok Szervezőbizottsága az 1994. 
május-június hónapban rendezendő 

Galga menti Népművészeti 
Napokhoz kapcsolódóan 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT-ot hirdet. 

A pályázat nyílt, azon bárki részt 
vehet, aki a néprajzzal nem 
hivatásszerűen foglalkozik.

Egy pályázótól több pályamunkát 
is elfogadunk, illetve több pályázó 

vagy közösség együttesen is 
készíthet pályamunkát. 

Pályázni lehet a népi díszítőművé
szet körébe tartozó SZŐTTESEK
KEL, HÍMZÉSEKKEL, FAFARA
GÁSOKKAL, BŐRÖZÉSSEL stb.

Az elkészített pályamunkákat a 
túrái Bartók Béla Művelődési Ház 
címére lehet eljuttatni, legkésőbb 

1994. május 31-ig.

A beérkezett pályamunkákból rende
zett kiállítás megnyitására és a dí

jak átadására 1994. június 19-én ke
rül sor a túrái Művelődési Házban.

A Szervezőbizottság által felkért 
zsűri 20.000,- Ft pénzdíjjal jutal

mazza a legjobb alkotásokat.

Szervezőbizottság

V _____________ _________________

Galga menti 
Népművészeti Napok

1994. május 7. — július 10.
Rendezvénynaptár 
Helyszín Időpont 

Rendezvény
Zsámbok május 7. 18.00 A

helyi népi együttes bemutatója 
Kartal május 15. 

Hagyományőrzők találkozója 
Hévízgyörk május 14. A 

"Népdalkörök pódiuma"c. rá
dióműsor évadzáró nyilvános 

hangversenye
Hévízgyörk május 22. 17.00

Egyházzenei hangverseny 
(egyházi kórusok találkozója) 
Aszód június 4. 15.00 Nép

művelők találkozója, népi éne
kesek és szóló hangszeresek 

bemutatója
Galgamácsa június 19. 

18.00 Vankóné Dudás Juli-díj 
átadása, Szentiváni tűzugrás 
Túra június 19. Néprajzi pá
lyázati kiállítás megnyitása, 

díjkiosztás
Hévízgyörk július 10. 17.00

25 éves az Asszonykórus

V________________ )
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KI MIT TUD?
1994. március 31-én a 2. sz. Általános 

Iskola tanulói és tanárai Ki mit tud? dél
utánt rendeztek a Vécsey Károly Hely
őrségi és Városi Művelődési Házban. A 
kezdés 17 órakor volt. Mindenki izgatot
tan készült és várt, hogy rá kerüljön a 
sor. Egy kis programkeveredés után 
meglett a sorrend.

1. Kovács Andrea 2.o. egy kedves ver
set mondott a hirdetésről.

2. Az öt testvér c. jelenetet a 2. osz
tályosok adták elő.

3. Dobay Laura 4.b. osztályos az "egy
szeri, kétszeri fánk"-ról verselt

4. Reklám. Köles Gergely, Szabó Jó
zsef 6.b. oszt. tanulók révén.

5. "Ha az álmot boltban árulnák" a 
3.o. biztosan venne belőle.

6. Kolozsvári Katalin 6.a. o. Simon 
István Mirza című versét mondta el.

7. Klasszikus számok fúvós hangsze
ren a 6.a. osztályos Juhász Csaba előa
dásában.

8. Az okos lány. 4.a. oszt. Mátyás ki
rályról mesélt nekünk.

9. Csiky Nikolett 4.b. oszt. "Arany 
Lacinak" verselt.

10. Német verses-dalos csokor 4.a. 
oszt. bemutatásában.

11. Csontos Szigfrid 4.b. oszt. ked
venc részlete a Kincskereső kisködmön- 
ből.

12. Zsákbamacska (paródia) a 8. osz
tály előadásában.

13. Giczey Noémi 4.b. oszt. a Mezte
len királyról mondott verset.

14. Német nyelvű Hófehérke és hét 
törpe a 8. osztálytól.

15. Tátika. Pataky Brigitta és Szabó 
Tímea 5. oszt.

16. A földes úr és az ördög (mese) 5. 
oszt

17. Három pösze. Szűcs Tímea 5. oszt.
18. Szerencsekerék (paródia) 8. oszt.
19. Melódiák. 5. 6. 7. oszt. tanulóinak 

fergeteges sikerében.
Igaz, az előadás nem zajlott zavarta

lanul, pár szám után a függöny nem volt 
összehúzható, ráadásul áramszünet is 
lett. Ami nem volt éppen megnyugtató a 
gyerekek és tanáraik számára, mert volt 
olyan jelenet, amihez zenei segítség is 
kellett. De pár perc után helyreállt az 
áramszolgáltatás, és minden ment a maga 
rendjén.

Izgatott alsó osztályosok készültek az 
öltözőben, amikor benyitottam. Ők kö
vetkeztek. Bár nem kis dolog egy nagy 
teremnyi ember elé kiállni és szerepelni, 
de bátrak és ügyesek voltak. Tanárnőjük 
- Molnámé Langó Éva - velük együtt iz
gult, mert délelőtt a próbán minden rend
ben ment, most pedig az elromlott füg

göny miatt nem minden kellék került 
színre.

Pardi Lászlóné, aki németet tanít, ked
ves verses dalcsokrot tanított be a gye
rekeknek. Nagyon kedvesek és aranyo
sak voltak a tavaszok, nyarak, őszők és 
telek.

Tóth Attila a szerző, és a 8.o. révén 
két nagyszerű paródiát láthattunk. Elő
ször Zsákbamacska, utána Szerencseke
rék. Az egész nézőtér vidám nevetéssel 
volt tele.

Az utolsó szám Melódiák címmel, 
Pánker Laci bácsi és az 5. 6. 7. osztályos 
gyerekek előadásában a műsor csúcs
pontjává vált. Hatalmas taps tört ki, és 
mindenki ráadást kért a fiatal zenészek
től.

A tanárok nagyszerű munkája, és a 
gyerekek szereplése egy csodálatos dél
utánt eredményezett mindenki azámára.

Gratulálok a 2. sz. Általános Iskola 
tanárainak és tanulóinak a nagyszerű 
munkáért. Mindenki számára igazi Ki 
mit tud volt?.

Köszönjük.

ősz

* * *

Görbe Tükör
Választás 1994.

Avagy a boldogságtól elgyötört 
"Isten adta nép" önfeledt agóniája

Készül az ország a választásra.
Folyik a polgárok fár osztása.
-  Zerge kavart, kerge zavart. -  
őrjítsünk meg minden magyart!

Levetem a jakót, fizetem az adót. 
Nektek adom még az ingemet is! 
Megjátszom a menőt és a -  nyugodt 
erőt - .
Leszavazok és már indulok is!

Készül az ország a választásra. 
Hogyan is megyünk Európába? 
Hajcihő és Terembura!
Ugat a karaván, harap a kutya.

Levetem a jakól, fizetem az adót. 
Nektek adom még az ingemet is! 
Megjátszom a menőt és a -  nyugodt 
erőt - .
Leszavazok és már indulok is!

Készül az ország a választásra. 
Szavazz a fűre és szavazz a fára! 
Ülepeden nincsen gatya.
-  Talpra magyar hí a haza! -

-Á rgus-

Átok rátok

Egyszer régen.
Egy fanatikus éppen 
Vödröt vitt a kútra,
S indult vándorútra.

Ahogy ment, s a tarisznya húzta lé a vállát. 
Hirtelen letépte képzelete láncát.
Elborult elméje úrrá lett a testén,
S nem tudott aludni azon az estén. 
Tajtékozott, tombolt és habzott a szája, 
Végül belefáradt minden porcikája.

A reggel nyugodt, csendes reggel volt, 
Nem sütött sem a nap, sem a hold.
Fehér villámok cikáztak az égen,
Szörnyű félelem lüktetett szívében.

Legyőzte őrült énje világát,
Szájába vette barna kis pipáját.

Meggyújtotta...

A dohány szürke füstje lassan oszlott szét, 
Glóriába borította a bolond fejét.

Pipáját javítgatta, de mégis szétesett, 
Mígnem egy hatalmas várhoz érkezett.
A vár dohos volt, romos és öreg 
Azért ilyen ódon, mert az idő tépte meg. 
Védelmező karjaival ölelte az isten,
De az idő ellen gyógyszer sajnos nincsen.

Nyílik az ajtó, kattan a zár...
Nem nyit ajtót a Molnár!

Nem ismerte még a bolondot.
Hiába rángatta az a kolompot.

Be nem eresztette...

Zengett az ajtó, ütötte az őrült.
S minden cseléd az ajtóhoz csődült.

A várat megátkozta.
Szeme a villámokat szórta.

Fogott az átok...

Egy sziklán landolt a Molnár vára, 
Szétesett apró dirib-darabkákra.

írta: Sári Szabolcs é.z oszt. tanuló

Üzenem

Üzenem a pénztől kerge főnek, 
a szájhősnek, a nagymenőnek: 
nem élnek, akik szentként vegetálva, 
szaglásznak üdvén a leletálban.

Üzenem a felszínt habzsolónak, 
a pénztől nagyzolónak: 
nem étnek, kik hasznot araszolva, 
mérnek és buknak a hatalomra.

Üzenem a mában lebzsetőnek, 
a vetést pusztító perzselőnek: 
nem élnek, kik fürgén furakodva, 
kígyóznak élre az unalomban.

Üzenem -  de még nem elmenőben - 
gáládnak, álnősnek, nem-merőnek: 
nem leszek cinkosa kusza csendnek, 
mert hiszek az észben s szerelemben.

Probocskai Lászlóné
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MINDENKOR CSAK A VALÓSÁGOT!
Dr. Rácz Zoltán "Hogyan építsünk várost" című befejezi cik

kéhez szeretnék néhány gondolatot fűzni Először is a cikk igen 
sok megállapítása nem megalapozott, nem a reális valóságon 
alapszik annak ellenére, hogy sok igazságot is tartalmaz. Nem 
kívánok az egész cikkel foglalkozni arra a választ bizonyára 
megadják az illetékesek, csupán két kérdést ragadnék ki.

Dr. Rácz Zoltán két iskolát hasonlít össze. Az ikladi iskolát 
és az aszódi Rákóczi úti iskolát. Véleménye szerint mind a két 
iskolát a tanács építtette és az ember mégsem hisz a szemének, 
írja dr. Rácz Zoltán. Pedig hinni kellene amennyiben tudná, 
hogy melyik iskola melyik évben készült. Valamikor a Rákóczi 
úti iskola modern iskola volt az akkori kornak megfelelően, 
most az ikladi iskola a modem, de pár év múlva már az sem 
lesz az, mert megjelennek a korszerűbbek. Az ikladi iskola nem 
az akkori Nagyközségi Tanács költségvetéséből épült egészen, 
hisz az iskola akkori igazgatója Stündl Gáborné meghallgatást 
és segítséget kért az akkori Minisztertől. A Miniszter szemé
lyesen jött a helyszínre és vizsgálta meg az Igazgatónő kérését, 
és saját hatáskörében kiutalta a kért összegei melyből az iskola 
olyanra tudott épülni, amilyen a jelenben, de ez már nem terhelte 
az akkori Tanács költségvetését.

A másik kérdés ami nem tartozik a város építéséhez, de mégis 
válaszolni kell rá úgy, hogy nem kívánom megsérteni senkinek 
sem az emlékét. Dr. Rácz Zoltán a már elhunyt Sandrea Johan 
példáját hozza fel, hogy eddig senki nem kért bocsánatot az ő t 
ért sérelmek miatt. Nos, a cikk ezen része sem a valóságot 
tartalmazza, ugyanis Sandrea Johan nem az első vonalban har
coló Szovjet Hadsereggel érkezett Magyarországra, sőt még a 
Szovjet Hadsereg állományába sem volt véve, mert akkor nem 
maradhatott volna itt és nem telepedhetett volna le, ismerve a 
Szovjet Hadsereg ilyen irányú szigorú szabályzatát. Tény, hogy 
Magyarországon maradi Romániába egyáltalán nem kívánt 
visszatérni, sőt Románia nem is fogadta vissza, de magyar ál
lampolgárságot viszont nem kapott, így mint hontalan élt Ma
gyarországon.

Ismerte az akkori község minden lakója, hisz a kiváló orosz 
nyelvismerete mellett elismerten kiváló szakértője volt a moto

roknak, sőt segítőkész volt mindenkivel szemben. 1956-ban, sőt 
még a további években is tolmácsként dolgozott az itt lévő 
Szovjet parancsnokság melleti sőt az akkori Rendőrkapitány
ságon is töltött be tolmács sőt gépkocsivezető szerepet is. Az 
igaz, hogy később, mint kisiparos nem szerelt be központi fűtést 
senkinek a lakásába sem.

Sem forradalmi sem ellenforradalmi tevékenységet nem fej
tett ki. Hogy mégis eljárás volt ellene, azt köszönhette orosz 
nyelvtudásának és főleg az itt állomásozó szovjet tisztek jó 
kereskedői érzékének, hisz éppen az ő nyelvtudását használták 
fel arra, hogy túl tudjanak adni vadontúj gépjármű motorokon 
és egyéb tárgyakon. Sajnos a nyelvtudását nem arra használta 
amire kellett volna, de ebből neki nem származott haszna, csu
pán a szovjet laktanyából tiltották ki, míg a kereskedői funkci
ókat betöltő szovjet tiszteket elvezényelték.

Az a bizonyos körmenet, melyet a doktor úr megemlít, éppen 
a fasizmus leverésében elesett szovjet katonák sírját koszorúzta, 
amikor Sandrea Johan az akkor még politikai bűncselekmény
nek számító cselekményt elkövette. Ellene azonban senki sem
milyen ördögi tervet nem terveit ki, ellene senki semmilyen 
szörnyűséget nem követett el. Ami történt köszönhette a saját 
ügyvédjének, aki úgy kívánta menteni, hogy elhelyeztette Ba
lassagyarmaton, hogy az eljárást ellene meg tudja szüntetni. 
Egyébként is már akkor politikai bűncselekményeknek számító 
ügyekkel csakis a megyei szervek voltak illetékesek foglalkozni. 
Ügyvédje elérte, hogy az eljárást ellene megszüntették, ami Ba
lassagyarmat nélkül is megtörtént volna, de továbbra is ott ma
radt, amibe már, a doktor úr szavaival élve, sem az uraknak 
sem az elvtársaknak nem volt semmi beleszólásuk, így ezen 
ügy nem fog belekerülni Aszód város történetébe.

Dancs Antal

VÁROSI KÖNYVTÁR
Kedves Gyerekek!

A könyvtár május közepétől bábszakkört indít a lakótelepi 
fiókkönyvtár helyiségében heti 1 alkalommal. 6-12 éves gye
rekek jelentkezését várjuk.
A lakótelepi könyvtár nyitva: hétfő és csütörtök 14-18 óráig.

UTAZÁS ’94
8. sz. kép

14. Mi a neve ennek a várnak, és 
kb. mikor építették?

15. Magyarországi Szent Erzsébet 
Lajos, türingiai őrgróf felesége volt 
és ebben a várban élt. Melyik ma
gyar király lánya volt Erzsébet?

16. 1521-ben Luther Mártont 
Wormsban birodalmi átokkal sújtot
ta V. Károly német-római császár. 
Ennek értelmében bárki, bármikor 
megölhette volna Luthert. Ki volt az 
a fejedelem, aki e nevezetes várba 
vitte és így megvédte a volt wittem- 
bergi egyetemi tanárt?
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Szavazzunk, hogy dönthessünk!
A választásokon induló képviselőjelöltek, illetve pártok 

programjának közzétételével kívánunk segíteni dönté
sükben: kire adják szavazatukat.

Én a távolmaradni szándékozókat szeretném meg
győzni arról, hogy szavazniuk kell! Tudniillik akkor is vá
lasztunk, ha mondjuk tartózkodunk a szavazástól. Távol- 
maradásunkkal esetleg azt segítjük hatalomra, aki a leg
nagyobb ellenségünk vagy azt, aki az elképzelhető leg
ostobább döntéseket fogja hozni a nevünkben! Az igazán 
veszélyes, szélsőséges politikusok támogatói - legyenek 
bármilyen kevesen - bizonyára teljes létszámmal meg 
fognak jelenni, ezt hatalmas tömeggyűléseik jelzik. így 
lehet a hangos és erőszakos kisebbségből többség.

Azok, akik nem akarnak szavazni, ezt sokféle okkal 
magyarázhatják. Például: Nem hisznek az ígérgetések
nek, Ne higgyenek! Ezen a választáson annyi a jelölt, 
hogy talán még realista is akad köztük. Olyan, aki - mint 
Winston Churchill néhai angol miniszterelnök tette - csak 
verítéket és könnyeket ígér. Ez jelen helyzetünkben igen
csak reális program. Nem kell hinni a hízelgőknek sem!

S mi a hízelgés? Rendkívül ravasz módszer a félreveze
tésünkre. Azon adottságainkat nevezi érdemünknek vagy 
jó tulajdonságunknak, ami máshol - ugyanezen logikával 
- bűn is lehetne.

Végül mondhatják azt is, hogy nem értenek a politiká
hoz, vagy - urambocsá! - nem érdekli Önöket.

Ezen érvek rögtön megsemmisülnek, ha belegondol
nak, hová jutottunk az önjelölt “hozzáértők- jóvoltából.

Következésképpen nekünk el kell mennünk szavazni, 
mert talán soha nem lesz nagyobb esélyünk sorsunk ala
kítására.

Előfordulhat olyan különös helyzet, hogy egyetlen sza
vazat dönt egyik vagy másik jelölt javára. Aztán ha ez a 
jelölt képviselő lett, az ő szavazata - s hozzá esetleg 
meggyőző ereje - bizony jelentős dolgokban határozhat.

S ha mégsem kedvünk szerint alakul a helyzetünk?
Nos, akkor is meglehet az az elégtételünk, hogy leg

alább megpróbáltuk!

Repeliik József

Pest Megye 5. sz. Országos Egyéni Választási Bizottság 
Elnök: Dr. Kolesza János 
Titkár: Bcnczéné Dr. Péli Margit 
Tag: Dr. Kovacsik Erzsébet
Delegált tagjai: Küstra László Független Kisgazdapárt
Molnár Boldizsár MIÉP
Szenoráczki Ferenc Köztársaság Párt
Pénzes Ferencné MDF
Herczeg János Konzervatív Párt
Dr. Balázs József Kereszténydemokrata Néppárt
Monostori József Független
Búzás Pál Munkáspárt
Kovács Tamás SZDSZ
Probocskai László MSZP

Szavazatszámláló Bizottság tagjai
1. szavazókor: Idősek Napközi Otthona Aszód, Falujárók útja 

Pálfalvi Mihályné elnök 
Huszár József titkár 
Szalóki István tag 

Nyitrai Zoltán delegált tag 
Kaszás Ágoston delegált tag 

Dr. Halmos Péter delegált tag 
Kiss Mária delegált tag

2. szavazókor: 2. sz. Általános Iskola Aszód, Rákóczi u. 6. 
Nagy Károly elnök 

Dobák Józsefné titkár 
Kiss Károly tag 

Stündl Gábor delegált tag 
Száraz József delegált tag 
Szőke Károly delegált tag 

Kovács Ferenc delegált tag 
Drabon József delegált tag

3. szavazókor: Petőfi S. Gimnázium Aszód, Hatvani u. 3.
Péter Ferencné elnök 
Stündl Gábomé titkár 

Farkas Imre tag 
Szabó Piroska delegált tag 
Körösi József delegált tag 

Hőnigné Zádor Éva delegált tag 
Bank László delegált tag

4. szavazókor Művelődési Ház Aszód, Kossuth L. u. 72.
Gesztiványi József elnök 
Petrovics András titkár 

Kárász Pálné tag 
Litauszki Márta delegált tag 

Dobi Mihály delegált tag 
Frajna Miklósné delegált tag 

Palik Pálné delegált tag

5. szavazókor: Idősek Napközi Otthona Aszód, Petőfi s. u. 4 
Varga Jánosné elnök 

Balatoni Lajosné titkár 
Nyemeczné Andó Edit tag 

Juhász Attila tag 
Dúzs Márta delegált tag 
Kiss Károly delegált tag 

Erdélyi Sándorné delegált tag 
Gazsó Pál delegált tag

6. szavazókor: 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Aszód, 
Szent Imre u. 1.

Salamon Istvánná elnök 
Grózsmik István titkár 

Gáspámé Csókás Rita tag 
Huszár László delegált tag 

Dobróczky János delegált tag 
Barthos Zoltánná delegált tag 

Palik Pál delegált tag
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TISZTELT

VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Első bemutatkozásom rövid volt. Rö
vid, mert úgy éreztem nem elsősorban az 
írott szó, hanem maga az ember, a sze
mély kell, hogy érvényesüljön akkor, 
amikor a választók a parlamentbe kerü
léskor rólunk, egyénileg induló jelöltek
ről döntenek. Ezért fontosnak tartom 
hangsúlyozni tiszteletemet a többi jelölt 
iránt, hiszen valamennyiünket egy cél 
vezérel: saját egyéniségünk "bevetése" 
által jobbá tenni választókörzetünk és az 
ország sorsát.

Magam 32 éves kétgyermekes apa
ként és ügyvédként indulok a májusi vá
lasztásokon. Apám állatorvosként, édes
anyám tanítóként munkálkodott Aszódon 
és a környező településeken. Tevékeny
ségükben gyermekként, fiatalként és fel
nőttként tanultam tisztelni az embereket 
hétköznapjaikban, problémáikban egya
ránt. 1987-ben megszerzett jogi diplo
mám, és 1990 óta folytatott ügyvédi gya
korlatom rádöbbentett arra, mennyire le 
tud maradni közös "játékszabályunk" a 
jog a valódi, mindennapjainkban megélt 
életünk mögött. Hiszem azt, hogy csak 
a gyakorlati problémákat megoldó és 
ezekkel foglalkozó személy mozog olyan 
környezetben, amely mindennapi kihí
vásként, ügyfelein keresztül éli meg a 
törvények és jogszabályok rugalmaságát, 
legtöbbször merevségét.

Apám már 16 évesen a szövetkezeti 
borsógép mellé "protezsált", hogy saját 
pénzemen vehessem meg első farmeröl
tönyömet. 19 éves fiatalként kezdtem és 
egyetemi tanulmányaim nyári szünetei
ben öt éven keresztül oltottam Aszód, 
Kartal és Verseg baromfi-, és sertés- 
állományát. Ez alatt az idő alatt szerez
tem azokat az emberi tapasztalatokat,

amelyeket mind a mai napig a magamé
nak vallók és amelyeket első jogi diplo
mámként emlegetek.

Egy rendszerváltás ugyanis "hatá
lyon" kívül helyezte jogi tanulmányaim 
nagy részét, egy fontos dolgot azonban 
nem tudott elfeledtetni. Maga az ország 
népe és szorgalma építi a hazát ugyan
olyan módon negyven évig és 1990 óta 
rendszerváltásban négy éve is. Ez a mun
ka az, amelyet egyetlen párt és frakció 
sem mondhat kizárólag a magáénak. 
Egyetlen kérdése lehet akkor, amikor el
dől, folytathatja-e parlamenti munkáját 
vagy másnak adja át az ország kormány- 
rúdját, szolgáltam-e azért, hogy válasz
tókörzetem jobban éljen?

Hiszem, hogy a rossz módszereket vá
lasztók, a hibázók is képesek a jó válasz
ra később, ha mások kritikája és egy jó 
kampány révén bekerülnek vagy vissza
kerülnek a parlamentbe és a kormányba. 
Még inkább hiszem, hogy tényleges tet
teik révén érdemlik meg azt. Ez kell, 
hogy a jogállam, a többpárti demokrácia 
lényege legyen.

Ostoba dolognak tartom, ha jövőkép 
nélkül csak kritikát fogalmazunk meg 
másokkal szemben. Ezért állok a Fiatal 
Demokraták Szövetsége mellé most, 
amikor választásra készülünk. Elfoga
dom támogatásukat azért, mert konkrét 
programmal és reálisan készülnek velem 
együtt a küzdelemre, amelynek tétje li
berális többségű országgyűlés megala
kítása.

Vállalom a FIDESZ támogatását, mert 
soha nem erőszakolták azt, hogy a FI
DESZ tagja is legyek. Támogattak a sze
mélyem, családom tevékenysége ismere
tében, mert érdemesnek tartottak. Érzé
kelték, hogy szakmám révén mind a szö
vetkezetek (szövetkezeti jogtanácsosként 
kezdtem), mind a mezőgazdasági magán- 
vállalkozók (heti négy ügyfélfogadás) 
problémáival egyaránt szembesülök. Lá
tom a családok és életformák válságát 
házassági válópereim nagy száma miatt 
és a gazdasági élet bizonytalanságait gaz
dasági perekben.

Vallom, hogy a reális bér, a teljesítés 
alapján járó juttatás teremthet erkölcsös 
társadalmat.

Vallom azt is, hogy a kisebbség lema
radó tagjait, a szociálisan hátrányos hely
zetűeket fel kell karolnunk.

A FIDESZ gazdasági programja biz
tosítja és felvállalja ezeket a látszólag el
lentmondó problémákat. Alacsonyabb 
adószint és a tb-járulék állami átvállalása 
esetén megsokszorozható a vállalkozá
sok száma. Jóval több vállalkozás még 
alacsonyabb mértékű adó mellett is több 
bevételt eredményez. Miért vállalja át az

54%-os társadalombiztosítást az állami 
költségvetés?

Mert az a vállalkozó, aki fiatal mun
kanélkülit alkalmaz, megkíméli a költ
ségvetést az átképzéstől, a munkanélküli 
segélytől és helyben foglalkoztat. Épít
kezik-e vidéken a fiatal?

Igen, ha ismét visszakapja az ÁFA-t 
és személyi jövedelem-adójából leírhatja 
az éves banki törlesztőrészletet.

Állampolgári jogon járó alapnyugdíj 
(igazolás nélkül) és alapfokú ingyenes já 
róbeteg orvosi ellátás szükséges.

Lehetséges ez? Igen, ha az ellenőrzött 
külföldi tőke, a munkahelyet teremtő pri
vatizáció és alacsony adó miatti nemzeti 
vállalkozások erre fedezetet teremtenek.

Vidéki településekből áll a választó- 
körzetünk. De jelenleg az országban 2 
millió földtulajdonos birtokában 8 millió 
nadrágszíjparcella van. Gazdálkodásra 
alkalmas területek kellenek, adásvételek
kel, földcserékkel. Ehhez el kell törölni 
a kárpótlási földeket sújtó büntetőadókat 
és szántó öröklésekor a főhivatásszerűen 
mezőgazdasággal foglalkozók esetén az 
öröklési illetéket is.

Kedvezményes hiteleket kell állami
lag nyújtani, a szövetkezeteknek, hogy a 
jelenleg értéktelen üzletrészt vissza tud
ják vásárolni. így a szövetkezet ismét va
gyonhoz, a kívülálló pedig az őt megil
lető pénzhez jut hozzá.

Szükséges a termelővédelmet biztosí
tó nagybani piacok intézménye. Itt a rö
vid idő (például a nap megjelölt 1 órája) 
alatti vásárlás azt eredményezi, hogy a 
termelőkre és kifárasztásukra ráállt "maf
fiamódszer" nem érvényesül. Aki ugyan
is nem talál eladót, az nem képes a meg
adott időszak alatt vásárolni sem.

A kampányidőszak alatti látogatások 
esetén erkölcsi támogatást adott szá
momra a fiatalság akkor, amikor iskolá
ban, sőt óvodában járva aktivitásukat ta
pasztaltam.

Önök nevelték ilyenné őket, a nehéz 
gazdasági helyzetben is. Ne feledjék, or
szágunkat nem nagyapáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk ajándékba.

Amennyiben így gondolják, kérem tá
mogassák őket személyemen keresztül is!

A FIDESZ Országgyűlési 
Képviselőjelöltje 

Dr. Szőke Pál
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A Köztársaság Párt programjából
Alapvetés
A Köztársaság Párt a választók 

pártja. Tagjait és híveit nem terhelik 
a múlt kötöttségei. Gondjai a mai 
Magyarország gondjai, érdeke a jö
vő Magyarországának gazdasági fel
lendítése és felvirágoztatása. Ezért 
legfontosabb feladatának azt tartja, 
hogy őszintén szembenézzen a je
lenkor realitásával, gazdasági prob
lémáival és ezeket idológiai ködösí
tés nélkül, illúzióktól mentesen, de 
mindig a problémák megoldására 
tett javaslatokkal együtt az állam
polgárok elé tárja.

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

megváltozása után -  legyen egy 
olyan politikai erő, amely a gazda
sági (szociális, kulturális) változáso
kat megvalósítja.

Hiszünk benne, hogy egy pártnak, 
amely azért alakult meg, hogy kere
tet adhasson az alkotni akaró embe
rek társadalmi szerepvállalásához, 
mind az országos politikai életben, 
mind a választókerületekben helye 
és tere van. Az alkotás, a konstruk- 
tivitás pártja vagyunk, ezért nyílt 
együttműködést kínálunk minden 
hasonlóan gondolkodó egyénnek, 
politikai erőnek.

"Eddig a po litikáért gazdálkod
tunk, itt az ideje, hogy a gazdaságért 
politizá ljunk."

P alo tás János

Néhány pont a teljes gazdasági 
programból:

Költségvetési reform, az adó
rendszer átalakítása.

"Reálisan kitűzhető, hogy a költ
ségvetési jövedelemközpontosítás 
mértékét az 1994-98-as időszakban 
50% alá kell csökkenteni." "Az ÁFA 
25%-os kulcsát fokozatosan mérsé
kelni kell, hogy 3 év alatt 17%ra 
csökkenjen." "A rászorultság elve 
alapján elbírált lakásépítéssel össze
függő beszerzések ÁFA-visszatérí- 
tése indokolt." "Meg kell valósítani 
a háromkulcsos (sávos) személyi jö
vedelemadó rendszert (0%, 15%, 
30%) és ezzel párhuzamosan a társa
sági adó mérséklését is fokozatosan

végre kell hajtani." "Valamennyi adó- 
jogszabályt a terhek mérséklése mellett 
az egyszerűsítés igényével is újra kell 
gondolni. A szankciók súlyának szigo
rításával egyidejűleg az adójogszabá
lyokon belül lényegesen növelni kell a 
bizalmi elemek súlyát"

Az infláció mérséklése, adósság- 
kezelés

"Az antiinflációs politika feltételezi 
a szigorú belföldi pénzügyi fegyelem 
kialakulását...". "A program alapvető 
célkitűzése, hogy olyan pénzügyi po
litika alakuljon ki, amely mellett a 
bankok hitelkihelyezési hajlandósága 
és a vállalkozói szféra, a hitelfelvevők 
érdekei kölcsönössé váljanak."

Privatizáció
"A privatizáció lényege, hogy 

nem az állami tulajdon vásárlójának 
személye, hanem üzleti ajánlata ér
dekes és meghatározó."

Társadalombiztosítás
"Az egész társadalombiztosítási 

rendszer gyökeres átalakítása elke
rülhetetlen." "A vállalatok, vállalko
zók, általában a munkáltatói szféra 
társadalombiztosítási terhei teremtik 
meg az állami alapnyugdíj fedezetét, 
amely 1994-től évente fokozatosan 
csökkentve, 2000-ben már nem ha
ladhatja 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 feltéte
leit jelentősen képes korszerűsíteni, 
a nyugdíjasok létbiztonságát és élet- 
körülményeinek javítását megala
pozni. Csak olyan intézkedésekre 
kerülhet sor, amely a nyugdíjas tár
sadalom helyzetének javítását szol
gálja és garanciát ad arra, hogy a 
nyugdíjasok életkörülményei -  a kö
zeli jövőben meghozandó intézkedé
sek eredményeként -  javulnak."

Lakáshelyzet
Az önkormányzatoknak vállalko

zási alapon -  állami részvétellel -  
meg kell kezdeni a szociális bérla
kások építését, amelyhez termé

szetesen megfelelő lakossági részvé
tel is párosul. A lakossági tehervál
lalás azonban csak olyan mértékű le
het, amely a szerényebb jövedelmű
ek számára is -  és főként a fiatalok
nak is -  elérhetővé teszi az önálló 
lakáshoz való hozzájutást." "A tár
saságok és vállalkozók számára 
olyan feltételeket kell teremteni, 
amelyek a munkavállalóik részére 
történő lakásépítést elősegítik, illet
ve a ráfordításaikat az adózás szem
pontjából kedvezőbben bírálják el."

Mezőgazdaság
"Meg kell szüntetni a termelőala

pok leépülését, és az utóbbi három 
évben kialakult adósságfelhalmozá
si folyamatot. A felvásárló és feldol
gozó vállalatok privatizációjával 
egyidejűleg úgy kell helyreállítani a 
piac működését, hogy a termelők és 
fogyasztók közé gazdaságilag indo
kolatlanul ékelődött közvetítőfázis 
kiküszöbölődjék." "Ki kell alakítani 
a mezőgazdaság működéséhez szük
séges pénzügyi intézményrendszert: 
mezőgazdasági bankok, földhitelin
tézetek, jelzáloghitel intézetek, ga
ranciaalapok rendszerét." "Az ex
porttámogatást elsősorban a terme
lőknek kell nyújtani. Ezzel egyidő- 
ben a nemzetközi gyakorlatban 
megszokott piacvédelmi mechaniz
musokat is működtetni szükséges."

Infrastruktúra
"Magyarországon a termelés haté

konyabbá válásának egyik legjelentő
sebb gátja az infrastrukturális korlát. 
A gazdaság felemelkedése szempont
jából meghatározó, hogy az elkövet
kezendő időszakban a termelő és az 
infrastrukturális fejlesztések széles 
körben élénküljenek."

A Köztársaság Párt alapítói azokra 
számítanak, akik politikai, erkölcsi, 
társadalmi értékeink hordozói, és sza
badon, nyíltan vállalják a párt céljai
nak képviseletét. Bízzon a Köztár
saság Pártban! Mert a párt, amelyik 
hisz az ország jövőjében, hisz a pol
gárok erejében, és ehhez a hitéhez 
meg tudja nyerni a szakértelmet, a 
közakaratot és közbizalmat, az a párt 
országunkkal együtt sikerre van ítél
ve.
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A Köztársaság Párt 
V. választókerületének kép
viselőjelöltje: Laukó József

2181 Iklad, Szabadság út 1/g. 
Telefon: (06 60) 343-357

1964-ben születtem Ikladon. Jelenleg 
is szülőhelyemen élek, önerőből épített 
családi házban. Harmonikus családi éle
temet 9 éves kislányom teszi színesebbé.

Vendéglátóipari végzettségem van. 
Az iskola elvégzése óta az üzleti életben 
tevékenykedem. Jelenleg Aszódon a 
TRINK-DUÓ Kft. cégtulajdonosa va
gyok.

Soha nem voltam semmilyen párt tag
ja. Az üzleti tevékenységem során kezd
tem politizálni, és számomra a Köztár
saság Párt programja volt, amivel azono
sulni tudtam, mert meggyőződésem, 
hogy az ország gazdasági fellendítéséért 
azok tehetnek a legtöbbet, akik saját vál
lalkozásukon keresztül mindennap szem
besülnek az egész országot sújtó gazda
sági problémákkal.

Az embereknek elegük van a hangza
tos politikai jelszavakból, azt szeretnék, 
ha a munkaképes fiatalok dolgozhatná
nak, a családoknak ne kelljen filléres 
gondokkal küzdeni, a nyugdíjas élvez
hesse egész élete munkáját. A Köztár
saság Párt programjában az tetszett a leg
jobban, hogy nem a politikára koncent
rál. Nem ígérget, nem kecsegtet, nem hi
vatkozik arra, hogy milyen súlyos örök
séget hagytak ránk. Ezzel szemben meg
mutatja az utat, mely a felemelkedéshez 
vezethet.

Köszönöm támogatását:

Laukó József

A Köztársaság Párt székhelye az 
V. sz. választási körzetben:

2170 Aszód, Szabadság tér 1.

V á la s ztá s  *94
PÁRTÉRDEKEK NÉLKÜL, 

A VÁLASZTÓKÉRT!

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 
Tisztelt Választópolgár!

Az 1994. évi Országgyűlési képviselő- 
választáson függeÜen jelöltként kívánok in
dulni, a Pest megyei 5. sz. választókerület
ben. Sokan kérdezték, miért függeüenként? 
Nos azért, mert én nem egy pártot, hanem 
a választókerülethez tartozó 17 település la
kosságát akarom a Parlamentben képvisel
ni. Azt szeretném, ha a választók akaratá
nak érvényesítésében nem akadályoznának 
pártérdekek és a pártfegyelem.

Úgy gondolom, hogy a legtisztessége
sebb ezt már rögtön a dolgok elején tisz
tázni, hogy később senki - se választó, sem 
választott - ne érezze becsapva magát.

A programomból szeretnék néhány álta
lam igen fontosnak ítélt gondolatot kiemel
ni, amelyeknek szem előtt tartását, illetőleg 
megvalósítását a jövőben elengedhetetlen
nek tartom:

- Nem az adókat, hanem a gazdaság tel
jesítményét kell növelni.

- Családok százezrei csúsznak lefelé a 
szociális lejtőn. Meg kell állítani őket, erre 
út nem vezet tovább!

- A gazdaság élénkítése, a növekedés el
indítása az egyeüen esélyünk a szegénység
ből való kilábalásra.

- Ösztönözni kell a beruházásokat, új 
munkahelyek létesítését, mert ez hosszú tá
von kevesebbe kerül, mint a munkanélküli 
segély.

- Több évre előre meghirdetett stabil 
adó- és támogatási rendszert kell működ
tetni, mert a kiszámíthatóság nélkül a gaz
dasági életben is eluralkodik a káosz és a 
zűrzavar.

- Ne csak a jelszavakban valósuljon meg 
az arányos közteherviselés.

- Engedjünk szabadabb mozgásteret a 
vállalkozásoknak, hagyjuk érvényesülni

azokat, akik saját vagyonuk kockáztatásá
val is hajlandók a gazdaság fellendítését 
szolgálni.

- Folytatni és gyorsítani kell az állami 
tulajdon magánkézbe adását, tisztességes 
esélyt biztosítva a magyar vállalkozóknak 
is a tulajdonszerzésre. A bevételekből a 
gazdasági növekedés feltételeit kell megte
remteni, az állami vagyon nem herdálható 
el az egyre növekvő költségvetési hiány fe
dezésére.

- Támogassuk az egyházakat, ismerjük 
el az oktatásban és a társadalom erkölcsi 
nevelésében való részvételüket.

- Növeljük gyermekeink munkához és 
lakáshoz jutásának esélyeit.

- Kísérjük folyamatosan figyelemmel a 
nyugdíjasok és a nagycsaládosok helyzetét. 
Támogassuk hatékonyabban azokat, akik 
erre önhibájukon kívül rászorulnak.

- Meg kell erősíteni az önkormányzato
kat. Feladataik súlyának megfelelően növe
kedjék részesedésük központi költségvetés
ből.

- Minél előbb le kell zárni a kárpótlás 
és a termőföld tulajdon kiadásának folya
matát. Olyan támogatási és hitelezési rend
szert kell kidolgozni és működtetni, amely 
reális esélyt biztosít az új gazdák boldogu
lására

- Nemzetközi kapcsolatainkban kiszá
mítható, partnerségre építő, az európai egy
ség irányába haladó külpolitikát kell foly
tatni.

40 éves, végzettségemet tekintve okle
veles igazgatásszervező és jogász szakké
pesítésű vagyok, gödöllői lakos. Pályafutá
som nagy részét a közigazgatásban töltöt
tem el, különböző szinteken és munkakö
rökben. 1990-től a Magyar Országgyűlés 
Hivatalában alelnöki titkárként dolgoztam, 
1993 januárjától miniszteri főtanácsadó va
gyok.

Feleségem és én is sokgyermekes csa
ládból származunk, otthonról hoztuk ma
gunkkal a család tiszteletét és szeretetét. 
Négy gyermekünk van, három fiú és egy 
lány. Mi tudjuk, hogy mit jelent a csalá
doknak a megélhetés gondja, mennyibe ke
rül a tej és a kenyér...

Ha a választók bizalmukkal megtisztelve 
a Parlamentbe juttatnak, főállású képvise
lőként fogom a megbízatásomat teljesíteni. 
Cselekedeteimben a lelki béke, az erkölcsi 
tisztaság és a megbízhatóság jellemezzen, 
választóim érdeke vezéreljen!

Mindezekben kérem a szíves támogatá
sukat.

Ezúton is köszönöm a jelölést azoknak, 
akik az ajánlószelvényeket adták, azoknak 
akik gyűjtötték, és azoknak is akik nem ad
ták és nem gyűjtötték, de legalább jó szív
vel gondoltak rám.

Tisztelettel köszönti Önöket

Dr. Szakács Gyula 
független képviselőjelölt
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TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK! 
TISZTELT OLVASÓK!

Ezúton köszönöm meg, hogy bizal
muk jeléül Önök közül is sokan elküld
ték számomra ajánlócédulájukat, s ma, 
mint jelö lt mutatkozhatok be az Aszódi 
Tükörben.

1961-ben születtem, családommal 
együtt Kartalon élünk. Feleségem köz
gazdász, 2 gyermekünk van, Balázs 7 
éves, Réka még óvodás. Érettségit Ka
locsán a Szent István Gimnáziumban 
szereztem.

A Gödöllői Agrártudományi Egye
temen növényvédő agrármérnökként 
védtem meg diplomámat. Mintegy 4 
évet dolgoztam a négy falut összefogó 
kartali Termelőszövetkezetben nö
vényvédelmi ágazatvezetőként. Ger
jesztője voltam a szövetkezet optimális 
méretre való szétbontásának, melynek 
során Hévízgyörkön, Bagón, Kartalon 
és Versegen is önálló egységek alakul
tak ki. 1990 őszén megválasztottak 
Kartal nagyközség polgármesterének, 
majd röviddel ezután Pest megye Köz
gyűlésének képviselőjének is.

A Galgamente, és benne Kartal is - 
annak ellenére, hogy a fővárostól ko
csival alig félórányira esik - infrastruk- 
túrálisan elmaradott.
Az új önkormányzatok a választókör
zet szinte minden egyes településén 
együtt a néppel, egy emberként indí
tották meg a gázberuházást, s ma már 
legtöbbünk falujában túlvagyunk a 
gázlánggyújtás régvárt örömteli ünne
pén.

Részese voltam a Digitel 2001 Ön- 
kormányzat Telefontársaság létrehozá
sának. Több mint 50 település - Zsám- 
boktól Kemencéig - együtt küzdött a 
Távközlési Törvényért, s bizakodva 
várta a koncessziós pályázatok ered
ményhirdetését. A telefont igénylő la
kosság a több mint két éve tartó her- 
ce-hurcában nem vesztette el türelmét, 
bízott bennünk, győztünk!
1994. év végére digitális telefon "csö
röghet" Pest megye mintegy 51 tele
pülésén.
M int megyei képviselő 92 település 
megbízásával megerősítve vállaltam 
ezt a feladatot, melynek során a köz
pénzekből épült több mint 7 milliárd 
forint értékű Pest megyei Víz- és Csa
tornamű Vállalatot törvényi lehetőség 
szerint visszaosztottuk a fogyasztók ér
dekeit is képviselő önkormányzatok 
tulajdonába. Az új vízszolgáltató egy
ségek gazdaságosabbak, és olcsó vizet 
adnak a lakosságnak.
A szűkebb Galgavidéken, a választó- 
körzetemben, de a megyében is a fent 
említett nehéz munkában érlelődött ba
rátság köt szinte minden polgármester
hez, megyei vezetőhöz.
A régióban és megyeszinten végzett 
feladatok mellett a legtöbb önkor
mányzat, mi is, én is igyekeztem meg
felelni a választópolgárok elvárásai
nak, belénk vetett hitének.

Vallom, hogy amint a családjában, 
a falujában is csak akkor érzi jól magát 
a vidéki ember, ha ott minden tekin
tetben komfortosság van. Falunkban 
utakat aszfaltoztunk, kerékpárutat, ivó- 
vízhálózatot, vízelvezető árkokat, be
vásárló központot, parkokat építettünk. 
A gáz és telefon beruházás ezévben be
fejeződik, 1995-ben sportcsarnokot 
épít a falu.
Mindezt tettük és tesszük jóm agunk és 
a Galgamente többi települése is úgy, 
hogy közben az önkormányzatok arra 
is alig kapnak pénzt, hogy az óvodát 
és az iskolát, meg a közszolgáltatást 
fenntartsák!
Tudtuk mindezt azért tenni,mert egy 
nyelven beszéltünk és egy házban él

tünk a néppel. Tudtunk olyan közös 
célt magunk elé tűzni, amely minden
kinek jó, és az emberek erre adták bi
zalmukat, pénzüket, sokszor még drá
ga hitelből is!
Ebből a vidéki világból töltekezve, va
lóságát érezve, mint polgármester po
litikus, mint gyakorlott agrármérnök, 
szakemberként indulok országgyűlési 
képviselőnek.

Meggyőződésem,hogy a következő 
parlamenti négy év soha nem látott ne
hézségekkel kell, hogy megküzdjön.
A magyar gazdaság jövőjének, a m a
gyar nép megélhetésének kulcsa a m e
zőgazdaság talpraállítása.
A gazdálkodóknak jövedelm et kell ter
melni az ország számára minél előbb. 
Ehhez mi kell?
Sürgősen le kell zárni a jelenlegi át
meneti időszakot. A kiszámítható, a 
tervezhető gazdálkodáshoz törvénybe 
iktatott, hosszabb távra biztonságot 
adó gazdasági és pénzügyi feltételeket 
kell nyújtani. Piac nélkül nincs értelme 
termelni, nem lehet az árut hol pénzzé 
tenni!

A tulajdonváltás során elaprózódott 
gazdálkodó egységeknek segíteni kell 
a piac felkutatásában, a termeltetést 
(vetőmag, exporttermékek), a piacra- 
juttatás megszervezésével.
Helyi feldolgozóiparok vállalkozásori
entált létrehozásával, azonkívül, hogy 
a munkanélküliek munkalehetőséghez 
jutnak vidékünkön, olyan piacképes 
árut kell előállítanunk, amely eladható 
lesz Közép-Kelet -Európában, vagy 
még nyugaton is!

A tulajdonátrendeződésen keresztül 
kialakult vállalkozói magántulajdonosi 
szemlélet garancia a gazdaságos ter
melésre.

Az államnak ösztönző, ésszerű 
adóztatással kell bevételt produkálnia, 
a bevételből pedig apparátusát leépít
ve, szakembereken keresztül irányíta
nia.

Mint polgármester, népszolgaként, 
velük együtt, közöttük élve érzem az 
egyre nagyobb kiszolgáltatottságot, a 
fiatalok egyre nagyobb reményveszté
sét, az időseknek egyre mélyebb aggó
dását!

A jelöltséget azért vállaltam, mert 
úgy érzem: tudok segíteni régiónkat, 
országunkat sújtó jelenlegi problémá
inkon.
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Van valóságérzetem, amit az egy
szerű dolgos emberektől nyertem.

Ha képviselő lennék, barátaim, pol
gármestertársaim, a népet képviselő 
helyi vezetőkön keresztül az 0  érde
kükben, ő  értük akarok politizálni, 
végrehajtható, nekik is megfelelő tör
vényeket hozni.

Az AGRÁRSZÖVETSÉG AZ 
EGYETLEN OLYAN PÁRT, amely 
képes lesz a Parlamentben a magyar 
mezőgazdaság, a gazdaság hiteles po

litikai és szakmai képviselete lenni, 
nem ideológiákból, hanem szakmai tu
dásból és tapasztalatból akar és tud po
litizálni, az ÖNÖK ÉRDEKÉT KÉP
VISELNI.

Mi nem fogunk bármi kirakatpoliti
kát csinálni, nem fogunk tudni ígére
teinkből kimenekülni, mert akkor el
bukik a gazdaság, s vele együtt az or
szág.

Az emberek szociálisan,egzisztenci
álisan mélyponton vannak, türelmük

fogytán, még egy hasonló 4  évet nem 
fognak elviselni!

Bízom benne, hogy Önök, olvasók 
és a többi ember is most mégegyszer, 
még utoljára megpróbál felocsúdni az 
elmúlt évek politikája okozta közöny
ből, csalódottságból, és eljön szavazni.

Kérem Önöket, hogy május 8-án a 
saját döntésük alapján, a jövőbe tekint
ve a fentiek jegyében, a leghitelesebb 
emberre szavazzanak.

Urbán Imre

V á la s ztá s  *94
Az MDF képviselőjelöltje Lőrincz Kálmán

Miért választottam a Magyar Demok
rata Fórumot?

Az elmúlt négy évben sokat olvashat
tak, hallhattak újságokban, rádióban, 
TV-ben az MDF vezette kormányzat mu
lasztásairól, hibáiról, sőt az egyesek sze
rinti "bűneiről".

Kevesen tudják azonban azt, hogy ez 
alatt a négy év alatt: - a magyar forint 
Kelet-Közép-Európa új keményvalutájá
vá - Budapest a térség pénzügyi központ
jává vált.

- Az ország devizatartaléka megtöbb
szöröződött, az idén már meghaladta a 
6,7 milliárd dollárt. Ugyanakkor mintegy 
6,5 milliárd dollár működő tőke áramlott 
be az országba. Ez a térségbe irányuló 
tőke több mint 50%-a.

- A kormány a bankkonszolidációval 
a bankokat egyre nagyobb mértékben ké
pessé teszi arra, hogy több és kedvezőbb 
hitelt nyújtsanak a gazdaság szereplői 
(vállalatok, magánvállalkozók) számára. 
Az adóskonszolidációval pedig lehetővé 
teszi az életképes vállalatok hitelhez ju 
tását, amellyel munkahelyek tízezreit se
gít megtartani.

-  Ennek eredményeként átmeneti 
visszaesés után az ipari termelés növe
kedése 1993-ban elérte a 4%-ot, a mező

gazdaság átszervezésére fordítható ösz- 
szeg a duplájára emelkedett, a magánvál
lalkozások száma megkétszereződött.

- Külkereskedelmünk több, mint két
harmadát a legfejlettebb országokkal bo
nyolítottuk le.

- A munkanélküliség egy év óta fo
lyamatosan csökkent. Ehhez hozzájárult 
az, hogy a területfejlesztési alapból több, 
mint 10 milliárd forintot fordítottak alap- 
beruházásokra a jelentős munkanélküli
séggel sújtott vidékeken.

- A nyugdíjak emelkedése évtizedek 
óta először lépést tart a nettó keresetek 
növekedésével.

- A kormány, az önkormányzatok és 
a lakosság összefogásával 599 település 
jutott egészséges, vezetékes ivóvízhez, 
300 ezer lakásba vezették be a gázt, több, 
mint 380 ezer telefont szereltek fel, és 
540 új tornaterem épült.

- A társadalmi összefogásnak és a ren
dőrség erőfeszítéseinek köszönhetően 
egy év alatt - 1993-ban - 45 ezerrel csök
kent a bűncselekmények száma. Ezen be
lül 50%-kal esett vissza a gépkocsilopá
sok száma és 20%-kal a halálos közúti 
balesetek száma.

- Az egyházak a rendszerváltozás óta, 
hagyományos szerepükhöz méltóan, se
gítik a rászorultakat. Újra működtethet
nek kórházakat, iskolákat, egyetemeket, 
segítik az ország erkölcsi felemelkedését, 
erősítik a hitéletet.

- A kormány felelősséget érez az ifjú
ság testi, lelki egészségéért, képzéséért. 
A szülők szabadon választhatnak iskolát, 
figyelembe véve gyermekük érdeklődé
sét, fejlődési lehetőségeit. A költségvetés 
oktatási célú kiadásai folyamatosan nő
nek. A felsőoktatásban a hallgatók száma 
több, mint 27%-kal emelkedett.

- A környezetvédelmet szolgáló állami 
pénzalap 1990 óta több, mint ötszörösére 
nőtt.

MDF
- Külpolitikai kapcsolataink kiegyen

súlyozottságával hazánk a térség legsta
bilabb állama lett.

Kevesen tudják, hogy amennyiben az 
MDF a következő négy évben kormány
zati pozícióban marad:

- Tapasztalati alapján képes a gazda
ság növekedését biztosítani a már bein
dult kedvező folyamatok fenntartásával, 
felerősítésével.

- Folytatni akarja az erős magángaz
dasági szféra építését, fokozottan segítve 
a vállalkozásokat.

- Versenyképesebbé akarja tenni a me
zőgazdaságot az abból élők gazdasági tá
mogatásával, kedvezőbb hitelkonstrukci
ók kialakításával.

- Folytatni akarja az infrastruktúra (út
hálózat, vasút, telefon, ivóvízellátás, csa
tornázás) fejlesztését, korszerűsítését.

Saját jövőjét csak az ország jövőjével 
együtt építheti!

Válassza ö n  is a Magyar Demokrata 
Fórumot!

Lőrincz Kálmán 
az MDF országgyűlési 

képviselőjelöltje
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A FÖLD ÉS A VÍZ HÓNAPJA
Rémisztő statisztikákat és eseményeket lehet olvasni az új

ságokban, hallani a rádióból s látni a televízióban. Ennyi és 
ennyi ember naponta éhen hal Afrikában, Ázsiában, Lalin-Ame- 
rikában. A földkerekség legvéresebb háborújában, a második 
világháborúban kb. 70 millió ember halt meg s ki hinné, hogy 
az 1945-t<51 napjainkig lezajlott száznál is több kisebb-nagyobb 
háborúban több ember halt meg (és hal meg) a csatamezőkön, 
mint 1939-1945 között. A XX. század borzalmai: a gáztáma
dások, a szőnyegbombázások, az atom- és hidrogénbombák, a 
megsemmisítő táborok, a rákbetegségek szinte világvége han
gulatot gerjesztettek az emberiség között

Miközben elborzadunk mindezeken, szinte észrevétlenül zaj
lik le egy még borzalmasabb veszélyfolyamat, a természeti kör
nyezetünk romlása, amelyet ha nem állítunk meg, akkor a jö 
vőben már nem kell aggódnunk a háborúk, a betegségek miatt, 
mert nem lesz élet a Földön.

Ez persze nem holnap vagy holnapután következik be, de ha 
nem állítja meg az emberiség a pusztulás folyamatát akkor 
néhány évtized múlva valóban bekövetkezik a kozmikus ka
tasztrófa.

Szeretném remélni, hogy a fenti mondatot nem vésztjósló 
kuvikolásnak, amolyan modern Kasszandra-jóslásnak veszik, 
hanem komolyan elgondolkoznak ezen.

Erre buzdít bennünket a világszervezet, amely a Föld és Víz 
hónapját hirdette meg és minden földi lakót a környezetünk 
megóvására biztat

Óriási a felelőssége az országok vezetőinek, a miniszterek
nek, az országgyűlési képviselőknek, az önkormányzatok veze
tőinek, de az egyszerű állampolgároknak is. Olyan törvényeket 
kell alkotni, úgy kell az országokat vezetni, úgy kell a minden
napi életben élni, hogy ne engedjük tovább pusztulni a Föld 
körüli légkört, ne szennyezzük tovább a folyók, tavak s tenge
rek, a források vizeit, különböző vegyi anyagokkal ne károsítsuk 
az életet adó termőföldet

Az emberiség tévúton jár!
Gátlástalanul herdálja a Föld mélyén rejlő kincseket A kő

olaj- és fölgázkészletek -  ha ilyen tempóban használják -  80- 
100 év múlva elfogynak. Ha rossz hatásfokú hőerőművekkel 
(amelyeket gyenge minőségű, környezetre káros lignittel és bar
naszénnel fűtenek) termelik az energiát, lehet, hogy néhány száz 
vagy ezer bányásznak munkát adnak, de a légkörben olyan kárt 
okoznak ezzel, hogy tízezrek, százezrek, milliók betegednek 
meg. Az elhasznált, korszerűtlen gépkocsik (nem elsősorban a 
kisemberek Trabantjait, hanem az elhasznált fővárosi autóbu
szok, az autótemetőre érett, az országutakon gyárkéménnyi füs

töt kibocsátó teherautók ezrei), a még mindig forgalmazott kü
lönféle sprayk, a védőszűrő nélkül működő gyárkémények er
deje annyi szennyező anyagot bocsátanak a légkörbe, hogy a 
Föld bolygót védő ózonrétegen keletkezett lyuk egyre nagyobb 
lesz és egyre jobban veszélyezteti az életet A folyóvizeket csa
tornának használják még mindig, a tavakban évente ezertonná
nyi hal és más vízi állat pusztul el. A tengerek szennyezése 
általános méretűvé vált A romló víztől, levegőtől, az agyon
permetezett növényektől egyre többen betegednek meg.

E világméretű gondok megoldására mit tehetünk mi, a világ 
egy gombostűnyi pontján élő aszódiak?

Sokat, nagyon sokat!
Először is minden ember gondoljon a gyermekére, az uno

kájára akkor, amikor a mindennapi életét megszervezi. A város 
vezetői gondoskodjanak, hogy minden házban jó ivóvíz legyen, 
de ugyanakkor gondoskodjanak, hogy minden házból a csator
nába vezessék az elhasznált vizet a szennyet. Sokkal, de sokkal 
többet kell tenni a város utcáinak s főleg a határ tisztaságának 
a megóvására.

Mindenki a saját háza körül tartsa meg a tisztaságot ne tá
roljon káros, veszélyes hulladékot, ne szennyezze a környezetét.

Mindenkinek a felelőssége, hogy a Berekbe, az erdőszélekre, 
a gyakorlótér mellé, s a határ más zugaiba ne hordjanak ki 
szemetet műanyag zacskókba elrejtett használt akkumulátoro
k a t olajos flakonokat mert ezek mind-mind a holnapot elpusz
tító kicsi bombák.

A levegő tisztaságának megóvására ültessünk fákat bokro
kat Na, nem a főutcán, ahol üzletek sorakoznak és az autóknak 
nincsen hol megállani, hanem a tereken, a mellékutakon, ala
kítsunk ki erdőt a város körül, a parlagon lévő részeken.

Ne engedjük, hogy kiszárítsák a Galga völgyét felesleges 
vízelvezető csatornákkal, hiszen az egykor víziállatokban gaz
dag folyócska ma már alig csordogáló erecskévé züllött a víz
rendezés legnagyobb dicsőségére. Az egykor víziszámyasoktól, 
békáktól hangos, zöld füvű Galgavölgy kiszárított savanyú 
szántókká változott

S végül az iskolákban a tanárok indítsanak mozgalmat a kör
nyezetvédelemre, neveljék úgy a jövő nemzedéket hogy életé
nek szerves része legyen a tisztaság, a vizek, a levegő, az anya
föld óvása, védelme. Más szemléletű emberek kellenek, ha a 
jövőt meg akarjuk menteni. Más szellemű ifjúság kell, ha azt 
akarjuk, hogy Ők és gyermekeik boldogok legyenek it t  az 
egyetlen Földön.

A. I.

"Március 15". Kupa Lóverseny
Az aszódi Polgárőr Csoport szervezésében ismét nagy sikerrel 
zárult a negyedik alkalommal megrendezett "Március 15." Kupa 
Lőverseny. A verseny védnöke Sztán István ezredes, lakta
nyaparancsnok volt.
A férfiaknál egyéni és csapatverseny, a nőknél, illetve junio
roknál egyéni vetélkedés folyt
40 férfi (10 csapat), 8 nő és 6 fiatal mérte össze képességét a 
szigorú és következetes búrák előtt.
EREDMÉNYEK
Férfi csapat: I. Zsaru I. (Hatvan) csapata

II. Honvédség (Aszód) csapata 
ü l. Pepiták (Aszód) csapata
IV. Polgárőr I. (Aszód) csapata

Férfi egyéni: I. Vígh Sándor (Zsaru I.)
II. Kapuszta Mihály (Zsaru I.)

Cl. Bugyik Ferenc (Apolló)
IV. Valentinyi Mihály (Domony)

Női egyéni: I. Csobán Tiborné
II. Nagy Lajosné

m . Pardi Lászlóné
Juniorok: i. Oláh Tamás (I. sz. Ált. Isk.)

i i . Pardi Bálint (II. sz. Ált. Isk.)
n i . Szép Károly (II. sz. Ált. Isk.)

A verseny védnöke Sztán István ezredes laktanya parancsnok 
volt

Pardi Lászlóné
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V á lasztás  ’9 4
Rendhagyó sorok politikáról, 

szubjektív stílusban

Tulajdonképpen nem szeretem a politikát, meg
lennék nélküle is, ha nem kényszerülnék rá, ha nem '#
látnám azokat az ellentmondásokat, melyek zava
rossá, nyugtalanítóvá teszik életünket.

Most választani fogunk.
A nemzetmentó, gazdaságmentó, értékmentő propagandahal

maz elárasztja a választópolgárokat
Nehéz a döntés.
Végül is érzelmek szerint döntünk valami mellett de inkább 

"valami" ellen.
Én először is úgy látom a mai politikai palettát hogy egy 

kicsit valamennyi pártnak, politikusnak igaza van, de aztán túl- 
játssza igazságát túlértékeli a különbségeket a más véleménye
ket, és magának igyekszik kisajátítani a haza szeretetét az igaz
ságot becsületességet, a válságból való kiutat. Közös nevező 
nincs.

Én úgy látom, hogy az SZDSZ programjában van leginkább 
törekvés a közös nevező megközelítésére, a válságból való kiútra.

A magam nézetéről még annyit, hogy nekem nem párásodik 
be a szemem, ha piacgazdaságról hallok. A privatizáció jelenlegi 
módszerétől meg hascsikarást kapok, és néha még most is ál
modom a szocializmusról. Ady, József Attila, Nagy Imre, 
Kéthly Anna hitéről.

Számomra 1956 és a prágai tavasz a szocializmus megmen
tése lett volna. Számomra nem lett a kapitalizmus jobb, embe
ribb attól, hogy elpuskáztuk, eltankoztuk, bevéreztük a zászlót

iF .a
ft l*

meg a csillagot. Jogos most az olvasó igénye, hogy 
akkor most miért nem vagyok szocialista párti? 

Nehéz kérdés!
Ma a szocialisták is piacgazdálkodnak. Nem is 

tehetnek mást, ma nincs élettere a szocializmusnak. 
Újra utópiává változott.

"Volt egy tánc!"
A szocialista párt mai erősödése nemcsak nosztalgia a jobb 

létbiztonságú "vidám barakk" iránt, hanem védekező reflex is. 
A "kirekesztők" ellen.

összegezve, ha már ez van, ha már csak a magánosítás hozza 
el a jobb létfeltételeket, akkor csinálják azok, akik hisznek ben
ne, akik jobban értenek hozzá, vagyis a Szabaddemokraták.

Nézeteimről még annyit, hogy nem vagyok lázadó típus, ne
kem csak olyankor jár a szám, ha mást látok, mint amit hallok.

Ha a statisztikákat hallom, hogy csökken az infláció, javul 
a gazdaság, a közbiztonság stb. (L. "Magyarország négy év 
haladás")

Végszóként azt is bevallom, nem vagyok jó SZDSZ párttag, 
néha eltér a nézetem a vezetőkétől. Nem szeretem a külföldi 
nyilatkozatokat sem, és nem aggódom a rádiósokért. Én a pécsi 
bányászokért meg az ózdiakért aggódom. De azért vagyok 
SZDSZ-es, mert véleménykülönbségem is elfér nálunk, azért 
vagyunk liberális párt.

De azzal egyetértek, hogy ne a pártok ellen harcoljunk, ne 
rekesszünk ki senkit a közéletből, hagyjuk a múlt sérelmeit. 
Építsük a jövőt, és együtt harcoljunk a hatalmi gőg, a korrupció, 
a pénzromlás, a bűnözés ellen.

Dinnyés László 
választópolgár

V á la s ztá s  ’9 4
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁR!

Nem azért indítottuk el a rendszerváltás folyamatát, hogy abból 
csak egy szűk réteg húzzon hasznot a lakosság nagyobb részének 
rovására. Olyan társadalmat képzeltünk el, amelyben a demokrácia, 
az állampolgárok szabad akaratának megnyilvánulása társadalmi 
szolidaritással, igazságossággal és nemzeti felemelkedéssel párosul.

Ez az elképzelés az elmúlt években sajnos nem vált valóra, ezért 
elhatároztuk hogy megszervezzük a Nemzeti Demokrata Szövetsé
get, amely programjának középpontjába az elszegényedés megállí
tását, a társadalmi igazságosságot, a nemzet kulturális örökségének 
megőrzését és továbbfejlesztését, a nemzeti vagyon védelmét he
lyezi. Politikánkat nem idegen modellek másolására, hanem az or
szág adottságaira, a nemzeti tradíciókra, a magyar nép tehetségére, 
szorgalmára és megújulni képes szellemére akarjuk építeni. 
Hisszük, hogy a romló gazdasági helyzet nem egy kivédhetetlen 
természeti katasztrófa, hanem egy rossz gazdaságpolitika következ
ménye, amit emberek csináltak és emberek változtathatnak meg. 
Erre dolgozott ki programot a Nemzeti Demokrata Szövetség.

Kérjük, ha az itt vázolt céljainkkal egyetért, a választásokon 
támogassa a nemzeti demokraták helyi képviselőjét

MIT AKARUNK?
Szociális biztonságot, az igazságtalan jövedelem különbségek 

megszűntetését.
Az elszegényedés megállítását.
A munkanélküliség csökkenését, az első munkahely biz

tosítását a fiatalok számára.
A nyugdíjak reálértékének megőrzését.

A család védelmét, a lakosság egészségi állapotának javítását, a 
népesség csökkenésének megállítását

A nemzeti vagyonúnkat, értékeinket elherdáló privatizáció felül
vizsgálatát, az e téren történt visszaélések nyilvánosság elé tárását.

Igazságos közteherviselést
Esélyegyenlőséget a tudás megszerzésében, a megélhetés bizto

sításában.
A dolgozó ember megbecsülését az elvégzett mmunka minősége 

és mennyisége utáni becsületes bér megfizetésével.
Kulturális örökségünk védelmét és támogatását.
HOGYAN AKARJUK?
A hazai piac versenyképes termékeinek megfelelő védelmével.
A műszaki fejlesztés ösztönzésével, a szerkezetváltást segítő kor

mányzati programokkal.
Az indokolatlan áremelések megfékezésével.
A vállalkozások ösztönzésével az adóterhek és kamatlábak csök

kentése révén.
Takarékos költségvetéssel, a bürokrácia határozott csökkentésé

vel.
Új munkahelyek teremtésével, a munkanélküliséggel leginkább 

sújtott körzetek kiemelt fejlesztésével.
A közbiztonság megerősítésével, a bűnözés elleni fellépéssel.
Az országot sújtó adósságterhek mérséklésével.

A közép-európai országokkal való gazdasági kapcsolatok 
erőteljes fellendítésével.

Kapcsolatfel vétel:

Dr. Balázs Judit
1125 Budapest, Istenhegyi út 86/a. 

Tel: 175-7021
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V á lasztás  ’9 4
TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!

Lehetőséget kaptam az Aszódi Tükör szerkesztőségétől, hogy 
írjak egy elképzelésről, mely tőlem ered, de talán nem csak 
rólam szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel együtt 
élhetek.

Indulok Pest megye 5. számú válaszókörzetében az ország- 
gyűlési képviselő-választás nehéz csatájában. Az 5. sz. válasz
tókörzet 17 településből áll, melynek központja az Önök városa, 
Aszód. Talán a legfontosabb kérdés a miért és minek?

Azért, mert 1994. május 8-án ismét választás lesz, és minden 
választás előtt igen fontossá válik a vidék. Aztán lezajlik a 
választás és megint becsapva érezzük magunkat. Ez engem na
gyon bánt, és azt mondom, négy évben egyszer adatik a lehe
tőség arra, hogy saját sorsunkat formáljuk, képviseljük magun
kat az ország irányításában.

A jelenlegi parlamentnek 386 képviselője van -  ezt egyéb
ként soknak tartom -  ebből 176 fő az egyéni bejutó. Engem a 
listás lehetőség nem túlságosan érdekel, én az egyéni bejutásban 
gondolkozom. A képviselői munka parlamenti döntéshozatalból 
és térségi érdekképviseletből áll. Az előbbi gondolat figyelem- 
bevételével a politikai döntéshozatal fontosságának elismerése 
mellett, magamnak a térség érdekképviseletét tűzöm ki fő cél
nak. A politikai irányzatok megjelenítésére, illetve hangsúlyo
zására van 210 listás képviselő. Saját gondolataim és elképze
léseim vannak, és ezeket a jövőben is fenntartom. Elképzelése
imet két szervezet támogatja, egy gazdálkodó szervezet és egy párt.

A gazdálkodó szervezet a kartali Gazdakör, melynek tagjai 
a mindennapi kampánymunkában segítenek. A gazdaköri moz
galomról igen jó véleményem van. Jó benne az, hogy önkéntes 
szerveződés, a gyakorlat, praktikus dolgok hozták létre. Egy 
mozgalom, melyben egy ágazat -  a mezőgazdaság új színfoltja 
és lehetősége rejlik. Mezőgazdasági vállalatban dolgozom, a 
kapcsolatom a mindennapi szolgáltatási és termeltetési munká
ban alakult ki a szervezettel. Ha módom van, segítem a moz
galmat, ha nincs ilyen szervezet -  úgy tudom Aszódon sincs -

felajánlom segítségemet a létrehozásában. A térségben Galga- 
mácsán tudtam picit segíteni ebben, és jelenleg ügyködök Vác- 
szentlászlón ilyen céllal. A szolgáltatási kapcsolatom Kartallal 
általános, az aszódi gazdálkodókkal is kialakulófélben van, ha
sonlóképpen több községben is vannak eredmények.

A másik támogatóm a Konzervatív Párt, Gazdák és Polgárok 
Szövetsége. Ez a párt 1993 szeptemberében alakult új szervezet, 
de régi szervezet is, mert Magyarország első pártja volt, 1846. 
nov. 12-én alakult. A modem konzervativizmus épít a hagyo
mányokra és tiszteletben tartja azokat, de gondolatában a fő 
elem a szerves fejlődés. Egyik alappillére a család, melyet vál
lalkozásaiban gazdasági kedvezményekkel támogatni kell. Adó
zási kedvezményekkel és beruházásai támogatásával.

A másik alappillér, a polgárosodás megteremti azt, amit min
denki szeretne elérni -  a tulajdonnal és szellemi tőkével ren
delkező egyént, aki saját házában lakik, és saját magán legfő
képp saját maga segít. A párt megalkotói a gyakorlati életben 
ügyködő emberek, következően a gazdaságot tartják a legfon
tosabb kérdésnek. Jómagam is ide sorolom magam. A jelenlegi 
parlamentnek az össztételét nem tartom túl szerencsésnek ilyen 
szempontból, lehet hogy ez volt az oka, hogy egy történelmi 
lehetőség maradt ki 1990-ben, amikor nem a gazdaság rendbe
tételével kezdődött a váltás. A következő időszakra viszont van 
mindenki részére garancia, hogy másképp lesz, mert bármely 
párt vagy pártok kerülnek hatalomra, ha nem a gazdaságra kon
centrálnak, nem sok ideig fognak kormányozni.

Melyek a legfontosabb és a legszükségesebb lépések?
-  Az államháztartási reform keretében jelentősen csökkenteni 

kell a kiadásokat, de közben a különböző adófajták -  társasági 
adó, személyi jövedelemadó, az ÁFA felső kulcsa, TB-járulék 
-  fokozatosan mérsékelendők.

-  Kiszámítható és nem állandóan változó adórendszer, adó
zási fegyelem, melynek célja a gazdasági stabilitás, és csak 
másodlagosan az államháztartás feltöltése.

-  Ellenőrzött privatizáció, melynek célja a friss tőke bevo
nása, új munkahelyek teremtése, nem pedig az állami vagyon 
mindenáron való átadása. Nem a privatizáció sebessége, hanem 
a hatékonysága a döntő.

-  Fontosnak tartom a kereskedelmi bankok megerősítését, 
egyúttal a privatizációjukban érvényesíteni kell a nemzeti több
séget.

-  Gazdasági diplomáciával hathatós lépések szükségesek az 
elvesztett keleti piacok visszaszerzésében, javítani kell a magyar 
áruk pozícióit a nyugati piacon.

-  Kiszámítható stabil feltételek kellenek a vállalkozói réteg
nek, és javuló életkörülmények a lakosságnak.

-  A gazdaság rendbetétele pártok felett álló feladat, ezért a 
legfontosabb teendőkben megegyezés szükséges minden parla
menti és parlamenten kívüli párt között.

-  Hasonlóképpen kell eljárni a szociális kiegyezésben. Szük
séges, hogy a kormányzat valamint a munkaadók és munkavál
lalók között olyan társadalmi szerződés jöjjön létre, amelyben 
a részvevők önmérsékletet tanúsítanak. A munkavállalók kény
telenek lesznek belátni, hogy csak a gazdaság által megtermelt 
javak oszthatók szét, és a munkaadók sem tehetnek egyebet, 
minthogy belátják: a gazdasági racionalitás nem teheti tönkre 
a társadalmat, tehát a szükséges szociális juttatásokat garantálni 
kell.

-  Közel áll hozzám a mezőgazdasági ágazat, és lehet, hogy 
túlérzem a fontosságát -  mivel benne élek -  de nemzetgazdasági 
stratégiai kérdésnek tartom. A kárpótlással nincs megoldva a 
kérdés. Jövedelemhiány van, működik az agrárolló, ezen vál
toztatni kell. Nem vagyok híve az állami támogatásoknak, de 
két szektorban szükséges: a bankoknál és a mezőgazdaságban.
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A jelenlegi 7%-os támogatási szintet legalább 14%-ra kell emel
ni -  a gazdaság teherbíró képességéig. Fontos a kamatpolitika, 
hitelgaranciaalap kell. Finanszírozási problémák vannak, legyen 
a föld jelzálog lehetőség. Külföldieknek földvásárlási lehetősége 
ne legyen. Védeni kell a hazai agrárpiacot és a mezőgazdasági 
termelőket is a gyakran jogtalanul előnyöket élvező élelmi
szerimporttal szemben.

-  Fontosnak tartom, hogy a mezőgazdaságot ne pillanatnyi 
ötletek vezéreljék. Eldönti azt a magyar paraszt, mikor mit akar 
csinálni. Aki egyéni gazdálkodó, az gazdálkodhasson egyénileg. 
Lehet, hogy később másokkal szövetkezik valamiben -  értéke
sítésben, gépbeszerzésben, vagy másban -  de akkor és úgy, 
amikor és ahogy saját maga jónak látja. A szövetkezeti és állami 
gazdasági dolgozók keresik az új lehetőségeket, mert a régi 
modell nem tud működni. Az általuk megtalált új forma biz
tosíthatja a jövőjüket. A gazdasági ésszerűségeket nélkülöző 
beavatkozások visszavetik az ágazat fejlődését. Mindig kilába
lunk, csak az időpazarlást jelent, miközben a világ halad.

-  A következő évek egyik legjelentősebb feladata, hogy az 
ország számára készüljön el az oktatás-művelődés 15 évre szóló 
stratégiai elképzelése, melynek keretében az ezredforduló után 
az új generációk nagyobb arányban végezhessék el a közép- 
és felsőfokú iskolákat, az alapfokú oktatás pedig legyen min
denki számára ténylegesen ingyenes. 15 éves stratégia kell, mert 
gyermekeink jövője nem függhet kormányzati váltásoktól, pár
toktól.

-  Kisebb parlament és közszolgálati kormányzás szükséges. 
Elszámoltatási lehetőség és kormányzati felelősség legyen. Pél
dául az országgyűlési képviselő legyen visszahívható.

Az egyházak szerepe a jövőben fontos az előzőekben kiemelt 
családok támaszában, a család, a nemzet és az erkölcs kapcso
latában. A lelkiismereti szabadság értelmében a hit és a vallási 
felekezet megválasztása az ember belső ügye: magánügy.

Ebben a térségben éltem ez ideig, 39 éves vagyok, nős, van 
két fiam, a feleségem pedagógus. Kartalon születtem, itt nőttem 
fel és jelenleg itt dolgozom. Az általános iskola elvégzése után 
a Váci Gépipari Szakközépiskolába jártam. Nyaranta a Kartali 
Gazdaságban dolgoztam mindenféle munkákban, főleg gépek
kel. Ez meghatározta a pályámat, így kerültem a Gödöllői Egye
tem Gépészmérnöki karára, ahol 1979-ben végeztem mint ok
leveles mezőgazdasági gépészmérnök. Az egyetem elvégzése 
után a Gazdaságban kezdtem dolgozni. A vállalat elődjénél dol
gozott a nagyapám, az apám, most én, és ősszel kezdi tanul
mányait a nagyobbik fiam. Dolgoztam, mint üzemeltető mér
nök, majd gépesítési főágazatvezető, kerületigazgató-helyettes, 
majd 1987-től vagyok a kartali kerület igazgatója. Nem untam 
meg a szakmánál de másképp akarok azokon az embereken 
segíteni, akik munkatársaim.

Aszódot sem tegnaptól ismerem, hiszen sok csíkhalat kifog
tunk az aszódi gyerekekkel együtt a Galgából kosárral, és itt 
volt egy másik szenvedély: a mozdonyok az állomáson.

Tudom mit jelentett Aszódnak Gödöllő várossá válása, 
melynek következtében nem tudta kihasználni azt az előnyt, 
amit a hármas vasúti csomópont és a közút találkozása jelentett 
volna. Ez már politikai történelem, ezen felesleges sokat évő- 
deni.

Nyomasztóak az intézményrendszerek fenntartásai, vannak 
iskolagondok, hulladéktemető és még sok más probléma. Látni 
kell a fejlődés jeleit is, mert eredmények is vannak. Egyik fontos 
dolognak tartom, hogy Aszód város lett, a 17 település városa, 
megtalálja méltó helyét. Tennivaló van bőven, ebben akarok 
Önöknek segíteni.

Ha lehetőséget kapok, felvállalom az itt élő emberek gondjait, 
bajait hiszen azok az enyémek is. Nem titkolom, szeretném ö n t 
megnyerni az elképzeléseim megvalósításához.

Dönteni Ön dönt -  négy évben egyszer.

Nagy Miklós

Gyermekrejtvény
KEDVES GYEREKEK!
Köszönöm a megfejtéseket!
A csalafinta kérdésekre adott válaszok sajnos nem minden

kinek sikerültek jól, szerintem csak picit elkapkodtátok, nem 
gondoltátok kellően át a válaszokat.

A helyes megfejtések:
1. Csalafinta kérdések
a, Egy sem, mert a bölömbika madár.
b, A szobában összesen 4 macska ül. (Már az első mondat 
jelezte: A szobában ül négy macska..., ezért volt csalafinta a 
feladat!)
2. Verscímek - Ebből nagyon sok van, ez mindenkinek sikerült.
3. Életrajz kiegészítés:
József Attila költő életrajzi visszaemlékezéséből olvashattatok 
egy részletet. A hiányzó adatok: 1905, József Áron, Öcsödre, 
Pőcze Borbála, Attila, hun, Attila, Pistának.
A jó megfejtést beküldők között a sorsolás így alakult:

I. Bacsa Andrea Aszód, Falujárók u. 
II. Bacsa Imre Aszód, Falujárók u.

Ül. Tarr Nóra Aszód, Érdy János u.
A nyertesek nyereményüket a Vécsey Károly Helyőrségi és 

Városi Művelődési Házban vehetik át.

MÁJUSI REJTVÉNY

1. Csacsi-pacsi
Ezt a szójátékot Csukás István elevenítette fel és nevezte el 
csacsi-pacsinak. A névből látható, hogy a csacsi-pacsi szavak

csak első betűjükben különböznek egymástól, mégis egészen 
eltérő a jelentésük. Pl. a csacsi-pacsi meghatározása: szamarak 
kézfogása.

Feladat tehát: a felsorolt meghatározások alapján ki kell ta
lálni az odaillő szópárokat, azaz csacsi-pacsikat. Vigyázzatok, 
mert csak az első betűk változnak!
a) ravaszdi tréfája
b) butuska cica
c) boszorkány háza
d) brummogó hangulata
e) ronda régi ruha
f) egyik magyar költőnk hozzátartozói 

2. Nézzetek utána!
Ki volt Csengey Gusztáv?

Miért fontos számunkra az ő személye?
3., Milyen közmondások állíthatók össze az alábbi magán

hangzók alapján?
a) -e-/-i-/a-a—/a-i/-é—i-.
b) E-ő~/u-o-é-i-/a/-a-u-/e~e~/-i~/a/-á—a/-u—á-.
c) -o-a-/a-a-/a/-a—a/-e/-e-/-í-a/a/-a—a.

A megfejtéseket legkésőbb 1994. május 15-ig kérem a Vé
csey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házba eljuttatni. 
Csak az időben beérkezett megfejtéseket tudjuk a sorsolásnál 
figyelembe venni.

Jó szórakozást kívánok!

Pardi Lászlóné



Senki sem próféta a saját hazájában?
Nyílt levél Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületéhez
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselők!
Az Aszódi Tükör legutóbbi száma közölte Aszód város fő

terének rendezési -  tervnek nem nevezhetem szóval közölt 
egy skiccet, amelyből a választópolgár az ég világon nem tudhat 
meg semmit. Érdeklődésemre megtudtam, hogy a tervezés po
tom 200.000 forintba került. Ami egy alaphiányos önkormány
zatnak igazán csekélység... Azt is sikerült megtudnom, hogy a 
kivitelezési munkálatokat egy fővárosi cég kapja, teljes egészé
ben.

Nem tudom, aszódiaknak tetszenek-e lenni, vagy jártak-e már 
Aszódon?

Higgyék el a kérdés nem provokatív, ha ugyanis ismernék 
az itteni embereket, rájönnek, hogy itt is akad tervező, aki a 
terveket elkészítette volna -  talán még olcsóbban is - .  Vannak 
kőművesek, asztalosok, lakatosok, akiknek jól jött volna a meg
rendelés. Ráadásul ők ide fizetik az adót és erre sem árt néha 
gondolni.

Mi lett volna ha...?
Ha a pályázat kiírása az Aszódi Tükörben is megjelenik -  

mondjuk úgy, hogy első díj, második, stb. -  ? Ha az elkészült 
tervet nem egy íróasztal fiókban őrzik, hanem elkészíttetik a 
makettjét és közszemlére teszik? -  Persze csak akkor, ha Önöket 
érdekli a lakosság véleménye, bármiben is? -  Ha az emberek 
azt érzékelik, hogy adnak a véleményükre, nagyobb felelőséggel 
nyilatkoznak. Ha a kivitelezési munkálatokra, először itt, hely
ben keresnek vállalkozót? Ha végre megtudhatjuk, ki az a ti
tokzatos művész, aki a főtéri ivókútra megrendelést kapott? Mi
lyen hazai és nemzetközi kiállításokon szerepelt? Milyen he
lyezéseket és díjakat kapott? Mi lett volna, ha erre is pályázatot 
írnak ki, és a beadott pályaműveket a nagyközönség is megte
kintheti?

Jómagam eddig 5 nemzetközi kiállításon vettem részt -  két
szer Párizsban, Budapesten és a legutóbb New Yorkban. -  Két 
alkalommal értem el helyezést. A nemzetközi DESIGN Feszti
válon harmadik voltam. A díjakat a francia kultuszminiszter
asszony adta át Párizsban 1991. IV. 11-én. Az ART ’92 Nem

A POSTA NYITVA TARTÁSA

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 tart!

A Postahivatalban színes Forte film, valamint távbeszélő- 
kártyák kaphatók.1

A dísztáviratlapok díja:
LX jelzésű kétoldalas, boríték nélkül 20,-
DT és DGY jelzésű négyoldalas, borítékban 30,-
LX és LGY jelzésű négyoldalas, borítékban 50,-
RK és RGY jelzésű művészi rézkarc (fekete-fehér kivitelben
négyoldalas, borítékban 80,-

RSZ jelzésű művészi rézkarc, színes, négyoldalas, borí
tékban 110,-

zetközi Fesztiválon zsűri külön díjat kaptam. Felajánlottam a 
városnak, hogy a kútjaimra 60.000 Ft árengedményt adok.

Tessék mondani, Nobel-díjasnak kell lennem, hogy az egyéb
ként olcsóbb kutamat megvásárolják, vagy megelégednek ha 
"csak" Kossuth-díjas leszek?

Aszód a főváros XXIV. kerülete lesz?
Aki már megpróbált bejutni a FŐVÁROSBA az tudja, hogy 

egy vidéki vállalkozónak, ha csak nem évek óta már ott dolgozik 
-  szinte lehetetlenség. Kereken kijelentik, hogy az ottani vál
lalkozóikat preferálják, mert ők adófizető polgárok.

A fővárosi vállalkozók általában jó banki kapcsolatokkal ren
delkeznek. A Budapest Bank az elmúlt évben több száz milliós 
nonprofit támogatásban és megrendelésekkel támogatta a buda
pesti művészeket. így persze könnyű kidöngetni vidékre és le
sajnálni a vidéket! Amíg nem alakul ki a vidék igazi bankja, 
addig nekünk a túlélésre kell törekednünk.

"Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel".
Mindent lehet! Lehet a lakosság megkérdezése nélkül itt bár

mit és bárkivel építtetni. Csakhogy! Ezt az emberek idegennek 
érzik. Emlékezzenek mi lett a korábbi főtéren álló szoborral! 
Nem volna itt az ideje, hogy nyíltan szót váltsanak az itt élő 
emberekkel?

Azt mondják, hogy az itt élő emberek közömbösek. Mit tettek 
ez ellen? Egyetlen egyszer is oda figyeltek arra, amit halkan, 
egy kissé restelkedve megpróbáltak elmondani, néha-néha?

Az emberek is tanulnák a demokráciát, de pokolian nehéz, 
ha Önökben nem találnak partnert. Mit remélnek, ha a közö
nyükkel, tettetett fölényükkel és hallgatásukkal belefojtják a 
szót a kisemberbe? Mitől oszlana az emberek bizalmatlansága 
és közönye?

Óriási az Önök felelőssége. Önök voltak ennek az országnak 
az első szabadon választott helyi képviselői! Úgy érzik, mindent 
elkövettek, hogy betöltsék a küldetésüket? Nyugodt a lelkiis
meretük?

Tisztelettel:

Dr. Rácz Zoltán

H ely esb ítés
Az Aszódi Tükör előző számában megjelent "Hírünk 

a térségben" című cikkemben sajnálatos módon téves 
adat jelent meg. A budapesti középiskolákat rangso
roló táblázatban nem 120, hanem 155 középiskola sze
repelt. Ez sajnos nem derült ki abból a fénymásolt 
példányból, amelyből a Heti Világgazdaság hiányá
ban dolgoztam. Egy oszlop nem fért rá a papírra, és 
így hiányos lett a kezembe kerülő anyag.

A cikk többi része helytálló. Csak érdekességként 
említem meg, hogy a 155-ből 13 olyan fővárosi kö
zépiskola van. amelyből egyetlen tanulót sem vettek 
fel egyetlen felsőfokú iskolába sem.

A téves adatért mindenkitől elnézést kérek.

Hőnig Antal
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