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időszaki mentéstörténeti kiállítása 
1994. október 28-tól tekinthető meg a 

Petőfi Múzeum Galériájában.

Választási előzetes
A Polgármester úrral történt egyeztetést követően az 

Aszódi Tükör külön lapot jelentet meg az önkormányzati 
választások alkalmával.

M egjelenése legkésőbb novem ber 15.

(Az előfizetők ingyen kapják!)
Tartalmazni fogja a választási törvény részletét, egyéb 

gyakorlati útmutatókat, illetve lehetőséget kíván biztosí
tani núnd a polgármesterjelölteknek, mind a képviselő- 
jelölteknek a bemutatkozásra.

Ennek értelmében minden jelölttől kérünk egy igazol
ványképet a teljesebb bemutatás érdekében.

A polgármesterjelölteknek az újság fél oldal terjedel
met biztosít. (Ez 40x85 sor gépelve.)

A képviselőjelölteknek 1/6 oldalt biztosít az Aszódi 
Tükör. (Ez 40x25 sor gépelve.)

A kevesebb bemutatkozó írás is ennyi helyet kap, 
viszont ha a jelölt többet ír, a szerkesztő megfelelő terje
delműre igazítja azt.

A választási különszám  lapzártát 
novem ber 8-án tart.

Szerkesztőség: Petőfi Múzeum, Szontágh lépcső 2.

Bagyin József Asztalos Tamás
polgármester felelős szerkesztő

Vankó Magdolna Képviselőasszony fogadóórái:

Helye: Aszód Polgármesteri Hivatal 
képviselői iroda (földszint)

Ideje:Minden pénteken délelőtt 8-12 óráig

Amennyiben ekkor nem tudják felkeresni 
a Képviselőasszonyt, kérjük Önöket, 

problémáikat lezárt borítékban 
az Aszódi Tükör szerkesztőségében adják le.

Cím: Petőfi Múzeum Szontágh lépcső2.



2 ASZÓDI

Profi színvonalon, az amatőrök lelkesedésével
A Kamarateátrum Aszód Magyar Zoltán rendezésében két 

Molnár Ferenc-darabot játszik -  Kartalon: a Játék a kastély
ban című háromfelvonásos anekdotát, és Az Ibolyát, ez egy- 
felvonásos vígjáték.

Előbbivel október 
8-án közigazgatási 
vezetőknek, színházi
közművel ődési szak
embereknek és a saj
tó képviselőinek mu
tatkoztak be.

Az előadás végén 
elhangzott vélemé
nyek:

Dr. Erdélyi 
László, a Pest Me
gyei Önkormányzat
főjegyzője; -  Élethű 
színházat láthat
tunk, az amatőrökre 
jellemző lelkesedést 
a műkedvelők hibái 
nélkül, a mesterség
beli fogások magas 
színvonalú beveté
sével. A megyei ön- 
kormányzat pályá
zatokat hirdet a mű
kedvelő művészeti 
együttesek támoga
tására, ezeken az aszódiak a jövőben jó esélyekkel indulhat
nak.

Maczkó M ária népdalénekes, a Kartali Asszonykórus 
vezetője: -  Fantasztikus volt az előadás! -  Később népiesen: 
-  “Én nem is gon
doltam aranyoská
im, hogy míg mi it
ten próbálunk, ma
guk ottan (ti.: a 
szomszéd terem
ben) ilyen nagy dol
gokat csinálnak!”

Dr. Rácz Zoltán 
költő, iparművész'.
-  Remélem, Aszód 
egyszer magához 
öleli a kultúrát. Kö
szönöm a kartaliak- 
nak, hogy befogad
ták a társulatot.

Lászlóné H err 
Piroska, a Kartali 
Művelődési Ház 
igazgatója: -  Ez a 
színház erősíti a jó
szomszédi viszonyt.

Dr. Varga Iván 
festőművész: -  A 
profizmus lelkese
déssel, életszerű
séggel társul.

Csikós Péter,
Nagykőrös: -  Ha nem mondták volna előre, nem veszem 
észre, hogy amatőr színészeket látok. Nagyon tetszett az

előadás légköre. A szereplők fontosnak tartják, hogy megvil
lantsanak magukból valamit, az külön jó, ha a közönség előtt 
is sikerük van. Régen éreztem ilyen jól magam, itt nem volt

tolakodó a nevettető 
szándék, ezért jól mu
lattam. Megdöbbenve 
tapasztaltam, hogy 
akiknek kötelessége 
volna itt lenni, távol
maradtak. Ők érezhe
tik magukat vesztes
nek.

C rbán Imre, Kar
tól polgármestere: -
Csodálatos, profi volt 
az előadás! Mivel nem 
főfoglalkozású művé
szek, élvezettel adják 
magukat. Külön örü
lök a Pest megyei ve
zetők (Pest Megye 
Önkormányzatának 
alelnöke, főjegyzője 
és a Kulturális Bizott
ság elnöke) jelenlété
nek.

Uray György, a 
Az Ibolya Dunakeszi Pince szín-

(Fotó: Móni) ház vezetője: -  Talán
az a legjobb kritika, 

hogy én soha nem szoktam nevetni a darabok alatt, most 
viszont nagyon sokat nevettem, jól szórakoztam. Van egy-két 
javaslatom, amit Zolival szeretnék megbeszélni, egyébként 
összességében nagyon jónak tartom az előadást.

Nádudvari Anna, 
Pest Megyei Hírlap: 
“...akik megnéztük a 
kartali művelődési 
házban a Kamarateát
rum Aszód 1994 társu
lata tagjainak előadá
sait, igazolva láthat
tuk, hogy jól válasz
tottak darabokat. 
Volt pillanat, s nem 
kevés, mikor úgy 
éreztem, semmivel 
sem maradnak alatta 
hivatásos színházak 
produkciójának.

Már a díszlet is 
'profinak’ bizonyult. 
Szegényességnek, 
szedett-vedettségnek 
nyomát sem mutatta, s 
mi több, minden a he
lyén volt, használha
tón mikor kellett, kéz
nél levőn.”

Dr. Asztalos Ist
ván, a Pest Megyei 
Önkormányzat Kul

turális Bizottságának elnöke utóbb levelet juttatott el a 
Társulathoz:

Játék a Kastélyban 
(Fotó: Móni)



TÜKÖR

Kedves Barátaim!
A szombati és a hétfői előadásuk nagy hatással volt rám.
őszinte elismeréssel hajtom megfejemet mindnyájuk telje

sítménye előtt. Nem csak két kitűnő előadás
ban gyönyörködhettem {és velem együtt min
den jelenlévő), hanem -  ismerve a gátló té
nyezőket- az emberi tartásuk, minden nehéz
séget és értetlenséget legyűrő akarásuk és 
ennek eredménye is mélyen megrendített.

Büszke vagyok, hogy Aszódon ilyen civil 
szerveződés jött létre, kovácsolódott össze.
Egyben mélységesen szomorú vagyok, hogy 
Aszód Város illetékes vezetői nem biztosí
tottak megfelelő feltételeket a produkciókhoz.
Ezzel sok-sok aszódit fosztottak meg egy 
örömtől, egy sikertől. Nagy hiba, nagy kár!

Köszönöm Kartalnak, hogy befogadta a 
"persona non grata" gyermekeinket. A siker 
Kartal érdeme is.

Remélem, hogy még sok sikeres előadás
ban lesz részük. Ehhez kívánok a mostani 
munkájukhoz hasonló szorgalmat, akarást, 
tisztességes és bátor emberi kiállást.

Budapesten, 1994. október 4-én
Dr. Asztalos István 

Pest megye művelődési tanácsnoka

Az egyik előadás szünetében Magyar Zoltánt is sikerült 
szóra bírnom:

-  Megérte a küzdelem?
-  Igen, bár nem egészen így képzeltem a 

dolgot. Szakmailag "elégedett" vagyok. Én 
ennyit tudok tenni a városért, a társulatért. 
Büszke vagyok, hogy ennek a csoportnak a 
művészeti vezetője lehetek, mert úgy érzem, 
ez mostantól már “rang”.

-  Kit tudsz kiemelni a szereplók közül?
-  Úgy érzem, mindenki megtette “amit 

megkövetelt a haza”, de egyesek hozzáállása 
rapszodikus volt.

-  Hogyan tovább?
-  Erre csak november vége körül tudnék 

konkrét választ adni, egyelőre a legfonto
sabb a Teátrum helyzetének rendezése. Ter
mészetesen én is nagyon szeretném, ha a 
csoport visszakerülne, de ha a jelenlegi köz- 
igazgatási és kulturális vezetés marad, akkor 
nem vállalok szerepet az Aszódon működő 
társulat munkájában.

Az erdélyi kolerajárványra való tekintettel a Kamarateát
rum tervezett turnéja elmaradt. Kibővített repertoárral, ta
vasszal vélhetően több helyszínen megtartják a bemutatókat.

Repellik

NYITOTT KAPU
1994 augusztusában megalakult a Nyitott Kapu Mobil Árt Galéria Alapítvány.
Az alapítvány célja, hogy a súlyosan mozgás-és látássérült alkotóművészek publicitást és piacot nyerjenek. Aki már valaha 

részt vett a mozgássérültek és barátaik által szervezett hazai és nemzetközi kiállításokon, fesztiválokon, annak felesleges 
bizonygatni, hogy mennyi tehetséges alkotóművész, él .tolószékben vagy vakon, esetleg kevéske látással.

Velük eddig senki sem törődött. Alkotásaik nagy része elkallódott, jobb esetben fillérekért vásárolták fel szemfüles 
kereskedők. Az alapítvány célja, hogy anyagi lehetőségei szerint bel- cs külföldön rendszeresen kiállításokon, vásárokon, 
fesztiválokon mutassa be a súlyosan egészségkárosodott alkotók műveit.

Ezzel lehetővé válik, hogy a szakmai és a legszélesebb nyilvánosság megismerje ezeket az alkotóművészeket. Műveik 
árukon keltenek el a piacon. Az alapítvány szponzorokat, adományozókat keres, akik támogatásaikkal lehetővé teszik, hogy 
a Nyitott Kapu Alapítvány a várakozásnak megfelelően betölthesse vállalt küldetését, A jelentkező alkotóművészek 
megkapják a pályázataink, kiállításaink részvételi feltételeit.Valamennyi Kedves Adományozó minden egyes kiállításra 
meghívót kap, s megjelenésére valóban számítunk. Ezáltal módjukban lesz megtapasztalni személyesen is, hogy mire 
fordítják adományaikat, s kiket támogatnak valójában.

Dr. Rácz Zoltán Mobil Art Galéria Alapítvány
a Nyitott Kapu Alapítvány H-2170 Aszód, Falujárók útja 2.

kezelője Szsz,: Gödöllő, BB.RT. 383-15277
Tel: Aszód 14#

Köszönet és tisztelet illeti meg az alábbi személyeket, amiért saját könyveiket ajánlották fe l a Városi Könyvtár állományának 
gyarapítására: dr. Albert Erzsébet, Bacsa Imre, Bank László, Brankovics Sándorné, Csűri Erika és Mária, Faragó Nikolett, 

Fercsik Gábor, Frajna Miklós, Gerlach G. Kornélné, Huszárné Zsemberovszky Erzsébet, Jenei Andrea, dr. Jólesz József,
dr. Rácz J. Zoltán, Veszprémi Péter és felesége.

Szívesen vesszük mások könyvadományait is intézményünk választékának bővítésére.

Korona-történet
A szeptemberi Aszódi Tükörben “A teremtés koronái -  aszó

di legek” című cikkem kicsit hiányosra sikeredett. A “legjobb 
édesapáról” csak annyit tudtam meg, hogy Nyárádszeredán -  
testvérvárosunkban -  él. A napokban egy kedves aszódi hölgy 
-  aki olvasta cikkemet -  felfedte előttem a győztes kilétét!

Az Aszód Fesztivál '94 “legjobb édasapája” Csíki Imre. 
Nyárádszeredán él, négy gyermeke van. Napjainak nagy részét 
is gyerekek között tölti, mert gimnáziumi testnevelő tanár.

A díjat (Kovács Margit-kerámia: Koronát tartó nő) úgy vette

át, mint egy kitüntetést. Boldog, büszke és meglepett volt! 
Hazafelé az egész busz a “győztest” ünnepelte. Szinte fáklya
ként vitte haza a díjat. Feleségének is nagy örömet okozott. 
Aztán, mikor házuk kapujához értek, véletlenül odakoccant a 
díj az utcaajtóhoz, s letörött a korona. Pótolni, visszaragasztani 
már nem lehetett. De a díjazott erre is talált magyarázatot: “Az 
éleiben minden ilyen törékeny" -  mondta. Remélem -  igaz 
“koronahíjasan” -  ott díszeleg lakásukban a kerámia nőalak, s 
ha ránéznek, a nosztalgia kellemes szellője -  szelleme büszke
séget varázsol a legjobb édesapa és családja szívébe!

Varga Mária
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete 1994. szeptember 27-én 
tartotta soron következő ülését, melyen 
az alábbi napirendek kerültek megtár
gyalásra.

1. Volt Költségvetési Üzem eladat
lan eszközeinek alakulása, ezen esz
közök helyzetének rendezése

A Képviselőtestület a volt Költség- 
vetési Üzem készleteinek alakulásáról 
szóló jelentést elfogadta, kimondta, 
hogy a még használható tárgyakat meg
hirdetés útján kell értékesíteni. A testü
let a vasállvány értékesítését rendeli el 
200 m2 megtartása mellett. A használ
hatatlan árukészlet selejtezésére bizott
ságot hoz létre, melybe a Képviselőtes
tület részéről Remenár József és Mik- 
lóssy Károly képviselőket delegálta.

2. Aszód Város Önkormányzata és 
a Galgavidéke ÁFÉSZ vagyoncseréje

A Képviselőtestület a vagyoncseré
hez hozzájárul. A Képviselőtestület fel
tételként szabta az alábbiakat:

-  Az ÁFÉSZ az Aszód, Kossuth L. 1. 
sz. alatt lévő volt Egzotik butik kulcsát 
adja le.

-  Az ÁFÉSZ a bérlemények bérleti 
díj hátralékát egyenlítse ki.

-  A cserével kapcsolatos ingat
lanforgalmi és csereszerződés megkö
tésével kapcsolatos közös teherviselés.

3. Gáz-, telefonberuházás alakulá
sáról jelentés

A Képviselőtestület a gáz- és telefon
beruházás alakulásáról szóló beszámo
lót elfogadta, tudomásul vette.

4. PVCSV vagyonából tiszteletdíj 
kifizetése

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Pest Megyei Víz és Csa
tornamű Vállalat végelszámolójának 
javaslatát, melyben Urbán Imre kartali 
polgármester részére nettó 400 E Ft 
tiszteletdíj kifizetését javasolta, elutasí
totta.

5. Intézmények gázra történő átál
lítása

A Képviselőtestület 4 intézmény 
19,4 millió forint értékű gázellátási 
munkáinak kivitelezését jóváhagyta. 
Saját forráson túl 9 millió forint hitel- 
felvételt 3 éves futamidőre szükséges
nek mondott ki. A tőke törlesztése 18 
hónapos türelmi idővel 1996. június 25- 
től kezdődik. A törlesztés évenként egy 
összegben a második negyedévben tör
ténik. A kamat a türelmi idő alatt is 
megfizetésre kerül. A Képviselőtestület 
a hitel futamidejére vonatkozó éves 
költségvetésébe betervezi, jóváhagyja

a hitel és járulékainak visszafizetését a 
fejlesztési kiadásokat megelőzően.

6. Aszód, Kossuth L. út 26. sz. alatti 
Kőmozi hasznosításával kapcsolatos 
lakossági észrevétel

A Képviselőtestület az Aszód város 
lakossága által benyújtott tiltakozás 
ügyében -  mely a Kőmozi más célra 
történő hasznosítása ellen lett beadva -  
az alábbiakat határozta.

-  A volt Kőmozi újrahasznosítása ér
dekében kéri a képviseletet ellátóktól, 
hogy személyi és anyagi garanciákkal 
megerősítve nyújtsák be tervezett kon
cepciójukat. A Képviselőtestület ki
mondta, hogy a beérkezett anyagot so
ron kívüli testületi ülésen megtárgyalja.

7. Cservák Tibor Aszód, Pesti út 6. 
sz. alatti lakos szociálpolitikai támo
gatása

A Képviselőtestület Cservák Tibor 
és neje lakásvásárlásához 50 E Ft ka
matmentes szociálpolitikai támogatást 
nyújt, melynek feltétele a hitelképessé
gük, melyből a lakás fennmaradó vé
telárhátralékát (241 E Ft) tudja törleszte
ni.

8. Dobes Attila és neje Aszód, Fa
lujárók útja S/I9. sz. alatti lakosok 
szociálpolitikai kérelme

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete Dobes Attila és neje részé
re lakóházfelújítás céljára 50 E Ft ka
matmentes szociálpolitikai támogatást 
nyújtott.

9. Szabó József Aszód, Falujárók 
útja  5/12. sz. alatti lakos kérelme

A Képviselőtestület Szabó József 
volt önkormányzati bérlakásának fenn
maradó 66 E Ft vételárhátralékának 
nem saját jogon szerzett kárpótlási 
jeggyel történő kiegyenlítését elutasí
totta.

Utasította a jegyzőt, hogy Szabó Jó
zsef kérelmében hivatkozott nem saját 
jogon szerzett kárpótlási jegy esetleges 
felhasználását vizsgálja meg.

10. Kinizsi utcai lakók kérelme
A Képviselőtestület a Kinizsi utcai 

lakók kérelmét -  melyben az 1994. évi 
gépjárműadójuk 50%-ának elengedését 
kérték -  elfogadta.

A Képviselőtestület a kérelem elbírá
lásánál figyelembe vette a Kinizsi utcai 
lakók példaértékű munkáját, mellyel 
utcájukat társadalmi munkában, saját 
költségükön rendbe tették.

11. Bagi András vállalkozó kérel
me

A Képviselőtestület Bagi András 
vállalkozó kérelmét, melyben az 
Aszód, 705 hrsz-ú 7741 m2 nagyságú

önkormányzati tulajdonú terület bérbe
vételét kéri hulladékvas kereskedés 
céljára, elfogadta. Kimondta, hogy a 
telep rendezettségéről és a portál város
képbe illő megjelenítéséről a vállalko
zónak kell gondoskodnia az építésható
sági előírások figyelembevételével.

12. Kozjár Pál Kartal, Ságvári E. 
út 7. sz. alatti lakos kérelme

A Képviselőtestület Kozjár Pál ké
relmét, melyben a 1357/62 hrsz-ú 74 
m2 nagyságú terület bérbevételét kérte 
-  támogatta. A terület értékesítéséhez 
csak a használatbavételi engedély ki
adása után járul hozzá.

13. Szeszfőzde bérfőzési díjának 
megállapítása

A Képviselőtestület a Gamesz keze
lésében lévő szeszfőzde bérfőzési díját 
1994. szeptember 1-i hatállyal 80 Ft/hlf 
+ ÁFA összegben állapította meg.

14. Jancsó László vállalkozó terü
letcseréje

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete Jancsó László autógumi
javító vállalkozó részére az Aszód, TÜ- 
ZÉP előtti 703 hrsz-ú területből meg
osztással kialakított 298 m2 nagyságú 
területet az önkormányzat térítésmen
tesen az alábbi feltételekkel tulajdoná
ba ad.

-  Kötelezi Jancsó Lászlót az Aszód, 
Pesti út 19. sz. előtti 744 hrsz-ú önkor
mányzati területen lévő fix felépítmé
nyű gumijavító műhely elbontására.

-  A kérelmező a területet köteles 
rendben, tisztán átadni.

-  A testület kimondta, hogy a város
képi szempontokat figyelembe véve 
alakítsa ki a vállalkozó az új helyen a 
szolgáltatását.

15. Volt szovjet laktanya ingat
lanainak közművesítése

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a volt szovjet laktanya 
közműveinek közös kiépítését az elő
terjesztés alapján jóváhagyta.

16. Közvilágítási hálózat felül
vizsgálata

A Képviselőtestület kimondta a vá
ros közvilágítási hálózatának felül
vizsgálatát. Utasította a műszaki iroda 
vezetőjét, hogy vizsgálja meg a közvi
lágítási lámpák elhelyezésének célsze
rűségét, és adjon javaslatot új lámpa
testek felszerelésére.

Az ellátatlan, illetve hiányos útsza
kaszokon -  Honvéd utca, Liget utca -  
a lámpatestek bővítését rendelje meg.

Laukó Józsefné 
szerv. adm.
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VÁLASZTÁS: 1994 . DECEMBER 11.

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a kisebbségi 
önkormányzati képviselő-választás le
bonyolításáról

A Magyar Köztársaság elnöke kitűz
te az önkormányzati képviselők és pol
gármesterek általános választását 

1994. december 11-re.
A választójogi törvény alapján a bel

ügyminiszter rendeleti szinten szabá
lyozza

-  a névjegyzék elkészítését, a szava
zókörök kialakításának rendjét,

-  a választással kapcsolatos határ
időket és határnapokat,

-  a választási szervek (Helyi Válasz
tási Bizottság, Szavazatszámláló Bi
zottságok) mellett működő munkacso
portok feladatait.

-  Szabályozza továbbá a választások 
állami feladatainak számítástechnikai 
szavazatösszesítési rendjének meg
szervezését, technikai lebonyolítását,

-  a választók nyilvántartásának, érte
sítésének, az ajánlólapok, ajánlóívek és 
jelöltek nyilvántartásának mintáját, vá
lasztási jegyzőkönyvek, adatlapok és 
nyomtatványok mintáit, elkészítendő 
példányszámait és továbbításának 
rendjét.

-  Új feladatként állapítja meg a nem
zeti és etnikai kisebbségek jogairól szó
ló törvény és a választójogi törvény 
idevonatkozó szakaszai alapján az or
szágos kisebbségi önkormányzati vá
lasztások eljárási rendjét.

A kisebbségi önkormányzati vá
lasztások időpontját 1994. október 27- 
ig a Helyi Választási Bizottság írja ki 
1994. december 11-re, amennyiben 
1994. október 17-én 16.00 óráig a vá
lasztás kitűzésére irányuló kezdemé
nyezés van. Ezt 5, magát azonos ki
sebbséghez tartozónak valló és a tele
pülésen állandó lakóhellyel rendelkező 
választópolgár kezdeményezheti.

A települési és helyi kisebbségi kép
viselő-testület tagjai számának megha
tározásához a lakosságszám meghatá
rozása szükséges, mely a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartás adataiból kerül 
1994. október 21-ig megállapításra.

Ez alapján településünkön 13 képvi
selőből, 1 polgármesterből, 3 kisebbsé
gi önkormányzati képviselőből álló tes
tület jöhet létre, melyhez a szava
zatokat 6 szavazókörből szedi össze a 
szavazatszámláló bizottság.

A választók nyilvántartása novem
ber 7-től kerül közszemlére, ezzel egy
idejűleg a választókat értesítjük a név
jegyzékbe történő felvételről.

A választói nyilvántartásba való fel
vétel, vagy a nyilvántartásból való ki
hagyás miatt november 17-ig emelhető 
kifogás.

A választói nyilvántartásba a válto
zások 1994. december 10-én 16.00 órá
ig kerülnek átvezetésre.

Jelölés:
Választópolgárok vagy jelölő szer

vezetek (akik bírósági bejegyzéssel 
rendelkeznek) 1994. november 6-tól 
november 21-ig ajánlhatnak jelölteket. 
A jelöltajánlásért vagy ajánlás gyűjté
séért ellenértéket felajánlani, kérni, ad
ni, vagy elfogadni tilos.

A jelöltajánlás joga csak a lakó
hellyel rendelkező választópolgárt ille
ti meg. Minden választópolgár több je
löltet is ajánlhat, egy jelöltet azonban 
csak egyszer.

Jelölt csak az lehet, aki törvényben 
meghatározott számú választópolgár 
ajánlatát összegyűjtötte.

Településünkön ez a következők 
szerint alakul:

a) kislistás képviselőjelölt az, akit az 
adott választókerület nyilvántartásában 
szereplő választópolgárok legalább 
3%-a jelöltnek ajánlott, azaz 128 fő.

b) polgármesterjelölt az, akit a tele
pülés nyilvántartásában szereplő vá
lasztópolgárok legalább 5%-a, azaz 
213 fő ajánlott.

c) megyei választókerületben listát 
állíthat az a jelölő szervezet, amely a 
választókerületben lévő települések 
nyilvántartásában szereplő választó- 
polgárok legalább 0,5% ajánlását 
összegyűjtötte.

Kisebbségi szervezet párttal, társa
dalmi szervezettel közös -  kedvezmé
nyes mandátumra jogosult -  jelöltet, 
listát nem állíthat.

Az a választópolgár, akit több helyen 
is jelöltnek ajánlottak, legkésőbb no
vember 22-én 16 óráig nyilatkozik, 
hogy melyik jelölést fogadja el.

Jelöltet ajánlani:
a) ajánlóíven lehet, amelynek meg

nyitásáról, átvételéről nyilvántartást 
kell vezetni. Másolatot készíteni erről 
TILOS!

Az ajánlóívet a hivatalban a jelöltnek 
ajánlott választópolgár vagy megbí
zottja személyesen nyitja meg, és közli 
a jelölt személyazonosító jelét, lakcí
mét, valamint a jelölőszervezet nevét, 
vagy a független jelölés tényét. A be
nyújtásra kerülő ajánlóívet aláírásával 
hitelesíti a jelölő szervezet, megbízott
ja vagy a független jelölt.

b) Titkosan a Polgármesteri Hivatal

ban jelölési fajtánként egy alkalommal 
lehet a szükséges adminisztrációs fel
adatok lebonyolításával.

Az erre szolgáló urna 3 naponként 
kerül felbontásra és hozzászámításra 
kerül az ajánlóívhez.

A Helyi Választási Bizottság 3 na
ponként, legkésőbb 1994. november 
24-ig nyilvántartásba veszi a jelölteket, 
illetőleg a törvényes feltételeknek meg 
nem felelő jelölést visszautasítja.

A bejelentéssel egyidejűleg a jelölt 
köteles az illetékes választási bizott
ságnak személyi adatait közölni, vala
mint nyiltkozatát arról, hogy

-  választójoga van
-  a jelölést elfogadja
-  nincs olyan tisztsége, amely össze

férhetetlen képviselői, polgármesteri 
megbízatással, illetve megválasztása 
esetén arról lemond. A Helyi Választási 
Bizottság másnap (november 25-én) 
közzéteszi a jelöltek nevét, a jelölő 
szervezet nevét, illetve a független je 
lölés tényét. Elvégzi a sorsolást, hogy 
szavazategyenlőség esetén az azonos 
szavazatszámot elért jelöltek milyen 
sorrendben jutnak mandátumhoz.

A jelölésnek ajelölő személyére vo
natkozó adatai titkosak.

A jelölés elleni kifogás esetén az 
ajánlólapon jelölő személyekről ké
szült nyilvántartás és az ajánlóív adatait 
kizárólag a Helyi Választási Bizottság, 
a munkacsoport tagjai és a bíróság el
lenőrizheti.

A szavazólapra a jelöltek neve ábé
césorrendben kerül fel.

Választási kampányt 1994. novem
ber 6-tól december 9-én 24.00 óráig 
lehet folytani bármely választópolgár
nak.

“Választási kampány: választási 
program ismertetése,jelölt, lista, jelölő 
szervezet népszerűsítése, választói gyű
lés szervezése, plakát elhelyezése."

E tájékoztatóval szeretnék hozzájá
rulni az érdeklődő választópolgárok 
választási ismereteinek kiegészítésé
hez. Az 1994. LXII. tv. a helyi önkor
mányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 1990. évi LXIV. 
törvény módosítása és ennek végrehaj
tására megjelenő -  a bevezető részben 
említett -  szabályozások minden ga
ranciát megadnak a demokratikus és 
jogszerű választás lebonyolításához.

Kissné Kulybus Gizella
Választási M unkacsoport Vezetője
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Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
11/1994. (VIII. 16.) ÖR. sz. rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igény
bevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló szabályok.

I. fejezet
1 .  §

A rendeleti szabályozás célja
1. A Képviselőtestület e rendeletének célja, hogy az önkor

mányzatokról szóló 1990. LXVI. tv. 17. § 1. bek. alapján, 
valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 
felhatalmazása alapján hatályba léptetett jogszabályok ren
delkezéseinek figyelembevételével 29/1993. (III. 17.) Korm. 
sz. r. -különös tekintettel az Alkotmány 70/E §-ra-, szociális 
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében megfogal
mazza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szemé
lyeknek gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultság felté
teleit, azok érvényesítésének garanciáit.

A rendelet megalkotásánál Aszód Város Önkormányzata 
alkalmazta a költségvetési szerveknél és más intézményeknél 
folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 4/1985. (I. 19.) PM. sz. 
rendelet szabályait.

2 .  §
A rendelet hatálya

1. E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a 
személyes szociális gondoskodást nyújtó ellátásokért fizeten
dő térítési díjakra és az intézményekben az étkezésért fizeten
dő személyi térítési díjak megállapítására:

-  gyermekek napközbeni ellátása
-  étkeztetés
-  házi segítségnyújtás
-  családsegítés
-  nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja)

II. fejezet
3-§

Az általános és eljárási rendelkezések
1. A szociális gondoskodás formáinak igénybevételére irá

nyuló kérelmet az arra jogosult az alábbi főbb tartalmi köve
telményekkel nyújthatja be:

a) jelölje meg nevét, születési adatait, lakhelyét és lakcímét,
b) írja le a kérelem benyújtásának okát, célját,
c) ismertesse és dokumentálja az eljáró szervvel vagyoni 

helyzetét, jövedelmi viszonyait, nevezze meg tartásra köteles 
és képes hozzátartozóit,

d) jelölje meg, hogy milyen jellegű szociális gondoskodást 
kíván igénybe venni, és azok közül melyik intézményben kéri 
az elhelyezését.

2. A kérelmet az ellátásra jogosult rászoruló, illetve annak 
törvényes képviselője, indokolt esetben pedig bármelyik tár
sadalmi, állami, vallási karitatív szervezet nyújthatja be.

3. A településen működő bármely állami, társadalmi, egy
házi, karitatív szervezet, bármely állampolgár kezdeményez
heti arra rászoruló(k) bevonását a szociális gondoskodást 
nyújtó ellátási formák bármelyikébe. Kezdeményezésük 
önálló kérelemnek minősül, s akként is bírálható el.

* ■§
A kérelem benyújtásának módja

1. A Képviselőtestület az Önkormányzat által biztosított 
ellátás igénybevételére irányuló kérelmek benyújtásának 
módját -  az Sztv. 92. § (2) bek. b) pontjában nyert felhatal
mazás alapján -  az alábbiak szerint szabályozza:

a) Gyermekek napközbeni ellátása.
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az
-  óvoda vezetőjéhez
-  iskola igazgatójához
kell benyújtani.

b) Étkeztetés.
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármes

teri Hivatalnál kell benyújtani. Az intézmény vezetője a hozzá 
benyújtott kérelmeket elbírálásra tovább küldi.

c) Házi segítségnyújtás.
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Idősek 

Klubja vezetőjéhez kell benyújtani.
d) Családsegítés.
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Idősek 

Klubja vezetőjéhez kell benyújtani.

Az intézmény vezetője a Sztv. 92. § (2) bek. c) pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi esetekben külön 
eljárás nélkül ellátást biztosít:

a) Gyermekek napközbeni ellátása
-  ha a szülő, gondviselőhelyzete miatt átmenetileg nem tud 

gondoskodni gyermekéről,
-  gyámhatóság jogerős határozata alapján.
b) Étkeztetés
-  ha a szülő, gondviselő átmenetileg nem tud gondoskodni 

gyermeke étkeztetéséről.
c) Házi segítségnyújtás
-  ha a kérelmező krízishelyzetbe kerül.

d .§
Az ellátások megszűnésének esetei

A Képviselőtestület a Sztv. 912. § (2) bek. e) pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján az ellátások megszűnésének 
eseteit és módjait az alábbiak szerint szabályozza.

a) Gyermek napközbeni ellátása
-  szülő, gondviselő kérelmére,
-  krízishelyzet megszűnése esetén,
-  amennyiben az ellátás a gyámhatóság jogerős határozata 

alapján történt, a gyámhatóság hozzájárulásával.
b) Étkeztetés
-  az igénylő kérelmére,
-  ha a tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az 

ellátást,
-  ha az igénylő életkörülményeiben olyan változás követ

kezett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást,
-  igénylő halála.
c) Házi segítségnyújtás
-  az igénylő kérelmére,
-  ha a tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az 

ellátást,
-  ha az igénylő életkörülményeiben olyan változás követ

kezett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást,
-  igénylő halála.
d) Családsegítés
-  az igénylő kérelmére,
-  családi gondok rendeződése,
-  az igénylő életvitelét hátrányosan befolyásoló ok meg

szűnése,
-  mentális problémák megszűnése.

III. fejezet
7.§

Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak
A Képviselőtestület az Sztv. 92. § (2) bek. f) pontjában 

biztosított felhatalmazás alapján a személyes gondoskodásért 
fizetendő térítési díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja 
meg:

1. Gyermekek napközbeni ellátása során a nyersanyagkölt
ség az alábbiak szerint kerül megállapításra, korcsoporton
ként:
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a) Bölcsőde esetén, bölcsődei norma (0-3 év)
-  szociális alapellátásért 1.000 Ft/hó/fő
-  étkezésért 43 Ft/nap/fő
b) Óvoda esetében (3-6 év)
-  étkezésért 43 Ft/nap/fő
c) Általános iskolai napközi otthon esetében (6-14 év)
-  étkezésért 53 Ft/nap/fő
d) Középiskolai menzai norma (18 éves korig)
-  étkezésért 43 Ft/nap/fő
e) Diákotthoni kollégium (18 éves korig)
-  alapellátáson kívül nyújtott szolgáltatásért 1.000 Ft/hó/fő
-  étkezésért 90 Ft/nap/fő
2. Az étkezésért Fizetendő térítési díj nem haladhatja meg 

az ellátást igénybevevő, hozzátartozó rendszeres havi jöve
delmének 25%-át.

3. A Képviselőtestület a szolgáltatást nyújtó intézmény 
által a szakmai alapon meghatározott térítési díjat az állami 
normatív támogatásból és az önkormányzati költségvetésből 
finanszírozza az intézmény felé.

4. Az (1) bek. a)-e) pontjában meghatározott élelmezési 
nyersanyagnorma változtatás jogát jelentős élelmiszer áreme
lés és az infláció esetén az önkormányzat fenntartja.

a) Az élelmezést nyújtó intézmény vezetője köteles az 
Önkormányzat felé áremelkedésből adódó, jelentős norma
túllépés esetén normaemelést kezdeményezni.

5. Az intézmény vezetője köteles a legolcsóbb beszerzési 
forrásokat megkeresni annak érdekében, hogy a megállapított 
nyersanyagköltségen belül a legváltozatosabb étrend kerüljön 
kialakításra.

6. Az intézmény vezetője felelős a norma betartásáért, 
normatúllépés esetén a működtetés rovására nem csoportosít
ható át.

8 .§
Nappali ellátást nyújtó intézmények

1. A Képviselőtestület az étkezésért fizetendő személyi 
térítési díjat Idősek Klubja esetén 81 Ft/nap/fő-ben állapítja 
meg.

2. A megállapított összeg nem haladhatja meg a gondozott 
rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

9.§
Házi segítségnyújtás

1. A Képviselőtestület a házi segítségnyújtás keretében 
biztosított ellátásért fizetendő személyes térítési díjat 70 
Ft/fő/óra összegben állapítja meg.

2. A megállapított összeg nem haladhatja meg a gondozott 
rendszeres havi jövedelmének 20%-át.

3. Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is

r ---------------— — 1— — ------------
Ez is elintézés

Van új a nap alatt! -  fogalmaztam át magamban a közis
mert történelmi mondást, amikor megláttam a városi temető 
Széchenyi úti bejáratánál a már várva-várt kékszínű közki
folyót. S ekkor hirtelen emlékezetembe villantak azok, akik 
borúlátóan jegyezték meg a bejárattal szemközti vízvételi 
lehetőség megszűnésekor: -  Na ennek örökre annyi!

Nem kívánom -  akár szám szerint is -  felsorolni, hányán 
kerestek meg. Ugyan írjál már, hogy a bejárat mellé tegyék 
végre azt a csapot! Panaszaikat egy rövid levélben is meg
fogalmaztam városunk képviselő-testületének. Sőt szermé
lyesen is beszélgettem ez ügyben Tolmácsi Miklóssal, a 
Gamesz vezetőjével. Optimista ember lévén készpénznek 
vettem ígéretét. S lám: megtörtént a csoda. Csoda? Ez nem 
csodá, hanem olyan dolog, amelynek elintézésében egyen
rangú állampolgárnak tekintettek. Nemcsak a képviselő-tes
tület, de egy felelős vezető is. Köszönet érte.

Kovács István

V_____________________________)

b e 

biztosított, az étkezésért fizetendő személyes térítési díjat 
a Képviselőtestület 70 Ft/nap/fő össszegben határozza 
meg, mely nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át.

4. A megállapított térítési díjak a 100%-ot tartalmazzák.
Az 1. sz. mellékletben rögzített táblázat figyelemmel a 

szolgáltatást igénybevevő korára, mutatja a napi térítési díjak 
összegét.

10. §
Családsegítés

1. A Képviselőtestület a szociális gondoskodás keretén 
belül a családsegítő szolgálat tevékenység körében ellátja az 
Sztv. 64., 65. § (2) a)-ci pontjaiban rögzített feladatokat.

11 . §
A Képviselőtestület a Sztv. 92. § (2) bek. 0  pontjában 

biztosított felhatalmazás alapján térítési díjak csökkentésének 
eseteit és módját az alábbiak szerint szabályozza.

1. Az étkezésért fizetendő személyes térítési díj csökkent
hető abban az esetben, ha a térítés megfizetésére kötelezett 
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

a) 25%-kal csökkenthető, ha az ellátásban részesülő család
jában az 1 főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 20%-kal megemelt összegét nem haladja 
meg.

b) 50%-kal csökkenthető, ha az ellátásban részesülő csa
ládjában az 1 főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimumot nem haladja meg.

c) A személyi térítési díj elengedhető, ha az ellátásban 
részesülő családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át 
nem haladja meg.

IV. fejezet
12. §

Zárórendelkezések
1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
2. A térítési díjakat az önkormányzat minden év március 

31-ig felülvizsgálja, szükség szerint módosítja.
a) Minden évben külön rendelkezik az önkormányzati tá

mogatás mértékéről.
3. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az5/1993. (II. 26.) ÖR. 

sz. rendelet.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk. 
polgármester jegyző

Az aszódi állatorvosi ügyelet beosz
tása november hónapban

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, 
Iklad, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és 
ünnepi ügyeleti beosztás az alábbiak szerint alakul 
novemberben:

November 5-én 8 órától november 7-én 8 óráig 
dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62 

November 12-én 8 órától november 14-én 8 óráig 
dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

November 19-én 8 órától november 21-én 8 óráig 
dr. Németit Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 

November 26-án 8 órától november 28-án 8 óráig 
dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos



ASZÓDI

Aszód város K épviselő-testületének tevékenysége
1990-94-ig

A választási időszak (4 év) elteltével összegezni illik és 
célszerű azt a munkát, amit a képviselő-testület ez időszak 
alatt végzett.

1. Megalakulás és működés előkészítése
Aszód polgárai 1990-ben közvetlen, listás választással vá

lasztották meg a 13 képviselőt és közvetlen választással a 
polgármestert.

1990. október 15-én -  számos helyi polgár jelenlétében -  
alakult meg a település 14 fős képviselő-testülete.

A Képviselő-testület 5 bizottságot hozott létre.
-  Ügyrendi,
-  Pénzügyi és Ellenőrzési,
-  T elepülésfejlesztési,
-  Művelődési és
-  Népjóléti Bizottságot (ezen belül Lakásügyi albizottsá

got).
Az Önkormányzati Törvény értelmében a bizottságok ve

zetője és tagjainak fele választott képviselő, a többiek külső 
szakértők. A bizottságok a Polgármesteri Hivatal szakem
bereinek közreműködésével készítik elő a testületi ülések 
anyagait.

Elektori típusú választással dr. Asztalos István, az aszódi 
Petőfi Múzeum igazgatója lett a Pest Megyei Önkormányzat 
tagja. Az ottani tevékenységéről rendszeresen tájékoztatta 
a képviselő-testületünket.

A választási ciklus idején több változás történt a testü
letben. Képviselői lemondások következtében a választási 
listán következő személyeket kérte fel a Választási Bizott
ság képviselőknek. A képviselők átlag 80%-os ülésenkénti 
megjelenési arányban vettek részt az önkormányzati mun
kában.

A képviselő-testület 1990. december 10-ig, a Polgármes
teri Hivatal szervezetének kialakításáig heti gyakorisággal 
tartotta üléseit, ugyanis ebben a kezdeti időszakban nagyon 
sok új feladatot kellett ellátni, nagyon sok információt 
kellett ehhez megkapni és feldolgozni.

2. Társközségek leválása
Erre az időszakra esett az egykori két társközség, Do- 

mony és Iklad községek önállósodása. Az önkormányzati 
törvény kötelezővé tette Iklad számára az önálló hivatal 
létesítését, Domony pedig lehetőségként követte a példáju
kat. így az egykori közös tanács mindhárom települése önálló 
képviselő-testületet és önálló Polgármesteri Hivatalt hozott 
létre. Ezt követte a tételes vagyonmegosztás a három tele
pülés között. Azt az elvet követték a települések, hogy 
miután a kötelező alapellátások mindhárom helyen megfe
lelő szinten működnek, nem követelnek egymástól eszkö
zöket vagy vagyontárgyakat. A kommunális hulladék gyűj
tését, lerakását pedig -  szerződés alapján -  az aszódi Költ
ségvetési Üzem végezte a két településen. Jelenleg a Ga- 
mesz látja el ezt a feladatot. A vagyonmegosztást hivatalo
san jóváhagytuk Ikladdal. Domony községgel -  egy 310 E 
Ft-os vita miatt -  még nem került jóváhagyásra a vagyon
megosztás. Ezután számba vettük az eredendően Aszódot 
illető vagyontárgyakat, ingatlanokat, közműveket, vala
mint az ellátási kötelezettségeket. Ezt az ellátást nyújtó 
intézmények, szervezetek megismerésével, munkájuk átte
kintésével végeztük el. Erre a költségvetési tételek ponto
sítása miatt is szükség volt, hiszen a közös tanács költség- 
vetésében az egyes szakfeladatokon a két társközség adatai 
is szerepeltek.

3. Törvényi változások és azok következményei
A veszteséges üzemeltetés és támogatás hiánya miatt sajnos 

meg kellett szüntetni a Szociális Foglalkoztatót, valamint 
össze kellett vonni a 2. sz. Óvoda addig két épületben működő 
csoportjait, és ezeket az önkormányzati óvoda épületében 
helyeztük el.

A megszűnt óvodai épületrészben az Idősek Klubjának 
lakótelepi részlege kezdte meg működését.

A szervezeti átalakulás végén a testület kialakította a Pol
gármesteri Hivatal működési feltételeit, valamint pályázat 
útján kinevezte a jegyzők A közös tanácsi 31 fős létszám 17 
főre csökkent.

Az 1990 májusában beadott pályázat eredményeképpen a 
Magyar Köztársaság elnöke 1991. január 1-vel, újra városi 
címet adományozott Aszódnak.

Azl991-es esztendőt kétszeresen is másként kellett kezde
ni, mint az előzőeket, városként és önálló költségvetéssel. A 
képviselő-testület az új viszonyok között az intézmények 
működtetését és az alapellátás teljes biztonsággal való meg
oldását tekintette fő feladatának, ugyanis az új törvények 
hatását nem lehetett előre pontosan felmérni és azt tudni, hogy 
városként milyen új feladatok várnak Aszódra, melyek pénz
ügyi hatásai a költségvetés készítésekor nem voltak láthatóak.

A feladatok számbavétele után a programkészítés követke
zett. Ennek alapjai a fent említett városi pályázatban megfo
galmazott feladatok voltak. Ezzel egyidőben a jogi és gazda
sági változásokból adódó, előre tervezhető napi feladatok 
jelentették a testületi munka gerincét. A Költségvetési Üze
met -jogszabály alapján -  más gazdasági szerkezetűvé kellett 
alakítani. Mint kiderült, az üzem kft. formában sem tudott 
gazdaságosan működni, ezért sajnos fel kellett számolni. Te
vékenységének egy részét a Gamesz vette át. (Ingat
lankezelés, kommunális hulladék gyűjtés, kezelés, köztiszta
ság stb.)

Mivel a vezetékes vízellátás, a szennyvízelvezetés és keze
lés, mint alapellátás, önkormányzati feladat lett, nem az addigi 
PVCSV -vei, hanem egy kisebb helyi szervezettel, a bagi 
székhelyű “Galga Menti Víziközmű” Kft.-vel működtetjük, 
közösen 10 másik önkormányzattal, miután a vízműrendszer 
regionális (több települést ellátó) vízműként működik.

Törvényi lehetőség alapján az Aszódon működő történelmi 
egyházak visszakérték egykori tulajdonaikat. Ezek között a 
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola volt 
a legkardinálisabb kérdés, melyet az evangélikus egyház igé
nyelt vissza. Hároméves időszak hosszas tárgyalásai után az 
evangélikus egyház új gimnáziumot épít Aszódon, a város 
által adományozott területen. így két középiskolája lesz váro
sunknak.

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 1994 
szeptemberében megkezdte működését a Csengey úti iskola 
és a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
épületeiben.

A törvényi lehetőséggel élve az aszódi háziorvosok szövet
kezetét alapítottak, és szerződést kötöttek a képviselő-testü
lettel az alapellátás elvégzésére.

A gyors változások mellett nagyon sok belső változtatást 
kellett végrehajtani az önkormányzat intézményeinél és hiva
talánál. Mindenütt a gazdaságosság lett a fő szempont a 
nehézkes, sokszor ellentmondásos és nem túlzottan tartós 
szabályozások mellett.

Időközben lejártak a költségvetési intémények vezetőinek- 
megbízásai. Tehát városunkban minden intézmény vezejét új
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pályázat, illetve a jogszabály előírásai alapján nevezte ki a 
képviselő-testület, illetve erősítette meg posztján.

Elsősorban gazdaságossági megfontolások alapján került 
sor a Művelődési Ház és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
összevonására. Ez az esetleg ellenérzéseket is kiváltó kény
szerű döntés azért született, mert a városi alapellátás gazda
ságilag jobban biztosítható ebben a formában. A szakmai 
munka színvonala, mennyisége pedig a fenntartók és a polgá
rok elvárásai mellett alapvetően az ott dolgozókon múlik.

A Polgármesteri Hivatalban a szociális tevékenység nagy
ságrendekkel nagyobb feladat, mint a 80-as években.

Támogatás öszege: 1990. évben 4 millió 377 E Ft
1991. évben 7 millió 325 E FT
1992. évben 8 millió 757 E Ft
1993. évben 11 millió 377 E Ft
1994. IX. 30-ig 10 millió 642 E F t
A munkanélküliség 6,4%-os.
A kárpótlás és földrendezés is további többletmunkákat 

jelentett.
Összegezve elmondható, hogy a jelen választási ciklus egy 

átmeneti időszak mind a szabályozás, mind a gazdálkodás 
tekintetében. Gyakorlati tapasztalatok híján rengeteg problé
mát okoz(ott) a krízishelyzetek kezelése. A problémákat hol 
jól, hol talán nem mindenkinek egyformán megfelelő módon 
sikerült megoldani, mint ahogy az egy átmeneti időszakra 
általában jellemző.

4. Gazdálkodás
A költségvetési törvény és az államháztartási törvény szi

gorú, határidős feladatot ró az önkormányzati képviselő-tes
tületre az éves költségvetések elkészítésekor. Az ország- 
gyűlés által jóváhagyott állami költségvetés elfogadását kö
vető 30 napon belül a helyi önkormányzatnak is el kell készí
tenie és elfogadnia a város költségvetését.

(A pályázatok eredményességét nagymértékben segítette 
elő a körzet országgyűlési képviselőjének támogatása.)

Az egyes gazdasági évek során teljesített bevételek növe
kedése cca. 20%-os. Ez azt jelenti, hogy az inflációt 3 éven át 
követni tudta a városi költségvetés. A negyedik évben a 
közalkalmazotti és köztisztviselői törvény, valamint az 
áremelkedések hatásaként működési hiányos lett a költség- 
vetésünk. Ezt az állam ellentételezte, így az intézmény- 
rendszer a jelenlegi formában tud működni.

Pályázatokat készített az önkormányzat, és ezek bevéte
lei jól egészítették ki az 1994-es gazdasági évet.

A fejlesztéseket pedig jobbára a polgárok áldozatválla
lásaiból finanszírozott infrastrukturális beruházások jelen
tették.

A képviselő-testület négyéves programjában ezeken fe
lül városfejlesztési elképzelések domináltak. Az infrast
ruktúra-fejlesztés (gáz, telefon, villanyhálózat, szenny
vízcsatorna, járda stb.) a városunkban élő polgárok élet
minőségét javítja. Jelentős, de nem önkormányzati pénz
ből épült fejlesztés volt a Petőfi Múzeum átépítése, bő
vítése valamint a 30-as főközlekedési út aszódi átkelési 
szakaszának építése. Az épített környezet színvonalának 
javítását a Kossuth L. úti épületrekonstrukciók, parkolók 
építése és utcabútorokkal való felszerelése jelentette első
sorban. Nagy hangsúlyt helyezünk a közeljövőben megva
lósuló munkák tervezésére:

-  belvárosi rekonstrukció (József A. út-Dobó K. köz)
-  Régész út-Papföldi út közötti telekalakítás tervei
-  Szabadság tér, Kondoros tér, Falujárók útja (Honvéd 

presszó előtti tér) kialakítása.
A városfejlesztési elképzelések megvalósítását szolgálja 

az Aszód Városért Alapítvány létrehozása.
Ennek keretében több, a fentiek között szereplő beruhá

zás valósult meg.

5. Helyi gazdaság
A gazdasági tulajdon- és szerkezetváltás -  az országos 

képzéshez hasonlóan -  nagyon szemléletes képet mutat Aszó
don. A megszűnt “stabil”, nagy állami és szövetkezeti szer
vezetek helyett a kis-, magántőke mozgatta szervezetek do
mináltak. Megjelent a külföldi magántőke is (FritzKft., Textil 
Arredó Kft.). Bár ezek sem szüntették meg a kialakult mun
kanélküliséget, a szociális feszültségeket, de reményteljes 
fejlődésük lehetőséget adhat a következő választási ciklusban 
egy -  a jelenleginél jobb gazdasági helyzet kialakítására.

Az önkormányzat a maga intézményeivel jelentős munkál
tató Aszódon. Sajátos vagyoni helyzete miatt akár vállalkozó 
tevékenységet is tudna folytatni. Kérdés volt, hogy milyen 
mértékig szabad vállalkoznia az önkormányzatnak? Az állás
pont az lett, hogy az alapellátást és az intézmények működését 
nem szabad kockára tenni!

A költségvetésben az intézmények működésére szolgáló 
pénzt nem lehet bizonytalan kimentelű vállalkozásokba vinni.

Ezért az önkormányzat jobbára csak a nem lakás céljára 
szolgáló tulajdonait tudta bérbe adni. Az üresen álló vagy 
kiüríthető ingatlanait nem sikerült (apportként) vállalkozá
sokba vinni. Elsősorban a tőkeerős érdeklődés hiánya miatt, 
de az ezzel kapcsolatos marketing munkánk is gyerekcipőben 
jár.

Az aszódi vállalkozókat az önkormányzat bérietidíj-elen
gedéssel, -beszámítással, bérleti licit esetén azonos ajánlatkor 
elsőbbséggel, a bérleményben lévő vállalkozót a bérleti idő 
lejárta után alapáron a bérlethez jutással támogatja.

A vállalkozói kommunális adót a vállalkozóknak az aszódi 
alkalmazottaik után 50%-ban kell fizetniük. Iparűzési adót 
nem vetett ki az önkormányzat, kivéve az alkoholt árusító és 
kimérő vállalkozókra és a pénzintézetekre.

Ebből következően -  már inkább a következő képviselő- 
testületnek -  érdemes végiggondolni az üres és a bérelt ön- 
kormányzati ingatlanok értékesítését, mert az így megszerez
hető bevételek új lehetőségeket adhatnak a városunknak. Az 
itt működő kereskedelmi és szolgáltató hálózat magánkézben 
is jó színvonalú lesz.

Az önkormányzati bérlakások értékesítése szintén gazda
ságossági szempontok alapján történt, amit az új lakástör
vénynek megfelelően célszerű folytani Aszódon. Az ezekből 
származó bevételek, az állami céltámogatást is igénybe véve, 
a szolgálati lakások és szociális bérlakások -  alapellátási 
kötelezettség gyanánt -  építésre vagy célszerű lakásgazdál
kodásra hosszú távon jó lehetőséget biztosíthatnak Aszódon. 
(Falujárók útja 5/8., illetve a szovjet laktanya lakásai).

Nehezen indult el és lassan folyik a volt szovjet laktanya 
privatizálása, melyet a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 
végez. Ennek is több, mint a felét az önkormányzat kezdemé
nyezésére és közreműködésével sikerült privatizálni.

Az intézményi és gazdasági típusú tevékenységén túl a 
képviselő-testület a város polgárainak közérzetét egyéb mó
don is befolyásoló tevékenységet végzett. A városban műkö
dő egyházi szervezetekkel szoros kapcsolatban áll. A kapcso
latok támogatások és együttműködések formájában alakultak 
ki.

Több civil szervezettel (sport, városszépítő, kulturális, 
nyugdíjas, polgárőr stb.) jó a kapcsolatunk. Természetesen, 
mint az élet más, egyéb területén ebben a kapcsolatrendszer
ben is vannak véleménykülönbségek, viták, de a képviselő- 
testület, mint minden aszódi polgárért felelős testület, a meg
egyezést keresi, hogy a polgárok jó közérzetét biztosíthassa.

A választási ciklus időtartama alatt két külföldi településsel 
alakítottunk ki hivatalos testvérkapcsolatot. Az erdélyi Nyá- 
rádszeredával és a németországi Obemburg városával. Igye
kezetünk eredményeképpen a két testvérvárosunk is kapcso
latba lépett egymással, és az obemburgiak jelentős segéllyel 
támogatják az erdélyi testvérvárosunkat. ígéretes kapcsolatok
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vannak finnországi és franciaországi intézmények, szerveze
tek és az aszódi partnereik között. Az Evangélikus Egyház 
finn, a gimnázium francia kapcsolatokat ápol.

A városunkban hosszú ideje kiemelkedően dolgozókat két 
díjjal -  az Aszód Városért elismeréssel, az oktató-nevelő 
munkában és a közművelődésben dolgozókat pedig a Korén 
István-díjjal jutalmazza a képviselő-testület. Ezeket a díjakat 
is ebben a választási ciklusban alapítottuk.

Nagy örömünkre immár harmadik alkalommal került meg
rendezésre az Aszód Fesztivál. Ez a rendezvény a Helyőrség 
és az önkormányzat együttműködésével jött létre, és megfe
lelő támogatók segítségével vált immár hagyománnyá. Nem 
csak az aszódiak, hanem a környékbeliek is megkedvelték és 
látogatják. Nagyszerű rendezvény és nagyszerű hírverés ez 
városunknak.

Minden település számára fontos az, hogy megismertessék 
szűkebb és tágabb környezetével történelmét, kulturális érté
keit, mindennapjait. Ezt a célt szolgálja annak az Aszód teljes 
történelmét feldolgozó monográfiának a megírása, amelyet 
dr. Asztalos István végez, s 1996 nyarán jelenik meg.

A Városszépítő Egyesület munkájának köszönhetően ké

szültek el városunk műemlékeit, szép épületeit bemutató ké
peslapok és városunk címerét ábrázoló jelvények.

Még az előző testület jóváhagyásával készítettük el váro
sunk címerét és az új városi zászlót.

Mindez rövid és tömény vázlata annak a munkának, amit 
az 1990-ben megválasztott aszódi képviselő-testület 4 év alatt 
elvégzett a polgárokkal, a polgárokért.

Tanulságai mindenki számára felhasználhatók, de a város 
életének további alakításában, fejlesztésében stabilan lehet 
építeni az eddig elvégzett munkánkra.

Végezetül köszönetünket szeretném kifejezni azért, hogy 
az aszódi választópolgárok bizalmából ezt a munkát elvégez
hettük, városunkért, Aszódért és Önökért, a város polgáraiért.

Bagyin József 
polgármester

Megjegyzés:
A képviselő-testület miután jóváhagyta ezt az összegzést, 

úgy döntött, hogy a választási ciklus alatt végzett munkájáról 
egy részletes beszámolót készít, melyet meg kíván jelentetni 
az Aszódi Tükörben.

Működés-Beruházás alakulása 1991-1994
%-kos megoszlása

A B c D E

1 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4

2 M ű k ö d é s i k ia d á s o k 8 6 , 27... 8 9 , 5 8 9 , 6 1 0 7 , 8

3
A

B e ru h á z á s i k ia d á s o k

.

1 3 , 8 1 0 , 5 1 0 , 4 - 7 , 8

1 1

1 o

1 2
1 3
1 4

1 5
1 6
1 7

1991 1992 1993 1994

M ű k ö d é s i k ia d á s o k  

B e ru h á z á s i k ia d á s o k
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Tájékoztató
Aszód Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának

1994. október 13-i üléséről
Aszód Város Önkor

mányzat Népjóléti Bizottsá
ga 1994. október 13-án tar
totta ülését, melyen elbírá
lásra kerültek rendkívüli ne
velési segélyek kérelmei, 
rendszeres nevelési segé
lyek kérelmei, rendkívüli 
szociális segélyek kérelmei, 
ápolási díj iránti kérelmek, 
közgyógyellátási igazol
vány iránti kérelmek, vala
mint az étkezési térítési dí
jakhoz való hozzájárulás ké
relmei.

vüli nevelési segéllyel, mely 
összesen 36.000 Ft-ot tett ki.

Rendszeres nevelési se
gély iránt 4 család nyújtotta 
be kérelmét.

Egy család 3 gyermek 
után 3.400 Ft/lió támogatást 
kapott, egy családnak 2 
gyermek után 3.600 Ft/lió 
támogatást ítélt oda a bizott
ság, míg 1 család kérelmét a 
bizottság elutasította.

Rendkívüli nevelési se
gély iránt 16 család nyújtot
ta be kérelmét.

A Népjóléti Bizottság 10 
családot támogatott rendkí-

Egy család az életkörül
ményeiben bekövetkezett 
változások miatt a rend
szeres nevelési segély 
megszüntetését kérte, me
lyet a bizottság jóváha
gyott.

Aláírták
a Petőfi S. Művelődési Ház és 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub összevonásáról szóló 

határozatot.

De végül is, kié a ház?

FIGYELEM
IMPORT KILÓS RUHA

* .. i
í

Olasz, Francia, Holland árualapból 
Bébi, gyerm ek  és fe ln ő tt  ru h ázat.|-íel'jor'Seqi klub

"'HW-OKf Al\

Rendkívüli szociális se
gély iránt 12 fő nyújtotta be 
kérelmét.

A bizottság 10 fő kérel
mét támogatta, részükre 
összesen 30.000 Ft segélyt 
ítélt meg. Két fő kérelmét a 
bizottság elutasította.

Közgyógyellátási iga
zolvány kiadását 7 fő kérte 
ebben a hónapban.

A Népjóléti Bizottság 6 fő 
kérelmét a benyújtott igazo
lások alapján elfogadta, 1 fő 
kérelmét, figyelemmel a 
jogszabályi előírásokra, el
utasította. A 6 fő után az ön- 
kormányzat által fizetett díj 
33.660 Ft.

Ápolási díj iránti kére
lemmel 1 fő élt, részére a 
bizottság az ápolási díjat 
megítélte, melynek összege 
4.800 Ft/hó.

Étkezési térítési díj ked
vezmény iránti kérelmet 
nyújtott be az 1. sz. Óvoda 
és a 2. sz. Óvoda, valamint a 
két általános iskola és a böl
csőde. A térítési díjak támo
gatásának megtárgyalásán 
az intézmények képviselői 
is részt vettek.

Az 1. sz. Óvodából 15 ké
relem érkezett be. Ebből a 
bizottság 10 kérelmet támo
gatott, 4 kérelmet elutasí
tott, és 1 fő kérelmét nem 
tudta elfogadni, mivel a ké
relmező nem csatolta be a 
kért iratokat. A 10 fő közül 
50%-os kedvezményt ka
pott 6 gyermek, 25%-os 
kedvezményt 4 gyermek.

A 2. sz. Óvodából 5 kére
lem érkezett be. Ebből 3 ké
relmet támogatott a bizott
ság, 2 kérelmet elutasított.

A 3 támogatott közül 2 
gyermek 50%-os térítési díj 
kedvezményben részesül, 
míg 1 gyermek 25%-os ked
vezményt kapott.

Az 1. sz. Általános Isko
lából 43 kérelem érkezett 
be. 33 kérelmezőt támoga
tott a bizottság, 10 kérelem 
elutasításra került. A 33 fő 
közül 50%-os kedvezmény
ben részesült 22 fő, 25%-os 
térítési díj kedvezményben 
részesült 11 fő.

Méltányosságból 1 fő 
kért étkezési térítési díj ked
vezményt. A Népjóléti Bi
zottság a kérelemnek helyt 
adott, mivel tartós beteg, fo
gyatékos gyermeket érintett 
a kérelem.

A 2. sz. Általános Iskolá
ból 71 kérelem érkezett be. 
A bizottság 59 kérelmet tá
mogatott, 11 kérelmet eluta
sított, hiánypótlás miatt nem 
támogatott 1 kérelmet.

A bölcsődéből 2 kérelem 
érkezett. Egyik kérelmező 
50%-os kedvezményben ré
szesült, a másik 25%-os tá
mogatást kapott.

Az 1. sz. Általános Isko
lából kérelem érkezett térí
tési díj elmaradás ügyé
ben. 3 gyermek étkezési té
rítését a szülők kétszeri fel
szólításra sem fizették meg. 
A Népjóléti Bizottság figye
lemmel a családok szociális 
helyzetére a térítési díj el
maradás megfizetését az in
tézménynek támogatta. A 
megfizetett összeg 11.320 
Ft.

Főiskolán, egyetemen ta
nuló 41 diáknak nyújtott 
egyszeri beiskolázási se
gélyt a bizottság összesen 
205.000 Ft összegben.

73 fő nem Aszódon tanu
ló aszódi diák tan
könyvköltségeihez járult 
hozzá a bizottság 50%-ban, 
131.122 Ft összegben.

A Népjóléti Bizottság so
ron következő ülését no
vember hónap közepén tart
ja.

Laukó Józsefné 
szerv. adni.
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A Samu Gazdabolt nevében 
köszöntjük a Kedves Olvasókat!
Ez az o lda l a  G azdabo lt kö ltségén készült.

Az a  szándékunk, hogy a  lap megjelenésekor m inden alkalommal tá jé 
koztatjuk Önöket árainkról, árukészletünkből bem utatunk  néhány te r
méket, valam int tájékoztató jelleggel felhívjuk figyelmüket olyan kevésbé 
vagy kevesek által ism ert készítményekre, újdonságokra, melyek esetleg 
olvasóink szám ára érdekesek lehetnek.

Ilyen például a  G i b b e r e l l i n - 1 0  nevű hormonkészítmény, melynek felhasználhatósága 
igen sokrétű. Növényi kezeléseknél, valam int virágzás szabályozására használható. A teljes 
körű felhasználásról G azdaboltunkban részletes tájékoztató áll rendelkezésükre, m ost csak 
kiemelnék néhányat:

Dísznövénytermesztésben a  Gibberellin ha tásá ra  a szőlő érése meggyorsul, a fürtök lazábbak 
lesznek, egyes fajtáknál a  bogyók mérete és cukortartalm a is megnő. Virágzás előtt 2 héttel 
történő kezelésre a  Delaware fajtájú szőlő 1 hónappal korábban érik.

K evesen ism erik  vidékünkön a m ás területeken a házikert-, kiskerttulajdonosok által igen kedvelt

és tréfásan zöldborsó futószalagnak becézett B I O B O R S O  családot. Négyféle vetőborsót 
tartalm az a  doboz -  Rajnai törpe: korai fejtő. Rapid: igen korai velő, Banff: korai velő, Jubileum : 
késői velő típusú  - ,  ezeket egyszerre kell elültetni és egy hónapon keresztül folyam atosan szed
hetjük  a  borsót. Részletes vetési és növényvédelmi tudnivalók a  borsóhoz mellékelt tájékoztatón 
olvashatók. Egy doboz ára  a négyféle borsóval mindössze 1 2 9  fo r in t.

Kiváló minőségű francia kapálógépeket kínálunk 5, valam int 5,5 lóerős Briggs & S tratton és 
H onda m otorral, egy- és három sebességes kivitelben. Robosztus felépítésű, könnyen kezelhető 
gépek hosszú élettartam ú motorral.
5 LE egysebességes 45 000 Ft-tól
5 LE három sebességes (20 cm mélységig szán tásra  is alkalmas) 74 000 Ft-tól.
Metszőolló akció 50% kedvezmény — 298 Ft ÁFÁS áron!

VIRÁGHAGYMÁK, RÓZSATÖVEK KAPHATÓK.
Drazsírozott fémzárolt vetömák a legjobb: Elit minőségben!
VETŐMAGVAK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
A M I PILLANATNYILAG NINCS, AZT NÉHÁNY NAPON BELÜL BESZEREZZÜK!
Őszi és tavaszi műtrágyák a környéken a legolcsóbban, 4 q felett 10 km körzetben ingyen 
házhozszállítással.

Összetett m űtrágya 16:16:16 50 kg 1450 Ft; 1 q 2800 Ft; 1 t 26 500 Ft
pétisó 50 kg 850 Ft; 1 Q 1650 Ft; 1 t 15 900 Ft
kálisó 50 kg 1150 Ft; i q 2200 Ft; 1 t 20 500 Ft
szuperfoszfát 50 kg 980 Ft; 1 q 1800 Ft; 1 t 17 000 Ft

Reméljük, mire ezek a  sorok megjelennek, olvasóink közül sokan já rtak  m ár a  Kossuth Lajos 
u. 6. sz. alatti Samu Gazdaboltban, ahol nem  csak kim ondottan a  gazdák, de a gazdasszonyok 
is olcsón vásárolhatnak.

Itt hívjuk fel szíves figyelmüket az emeleten november közepén megnyíló HÁZTARTÁSI TEXTIL- 
SAROKRA, ahol nagy választékban kaphatók majd karácsonyi, reggeliző, damaszt és filmnyo
mott abroszok, kötények, fogókesztyűk, ülöpárnák termelői áron. Ezek a term ékek az ünnepek 
előtt ta lán  ajándékozási gondjaikat is enyhítik.

Várjuk kedves vá sá r ló in k a t h étfő tő l p én tek ig  8 -1 7.30-ig; szom baton  8 -1 2-ig.
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TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELÜNK!

G ÉPJÁRM ŰVEZETŐ I TANFOLYAMOT INDÍT KÉT HAVONTA

Aszódon a Petőfi Sándor Gimnáziumban.

A tanfolyam ra m inden kategóriában várjuk je lentkezésüket:

KATEGÓRIÁK:

"SM" Segédmotor 

"A," Motorkerékpár 150 cm3-ig 

"A" Motorkerékpár 150 cm3 fölött 

"B" Személygépkocsi 

"C" Tehergépkocsi 

"E" Nehézpótkocsi 

"D" Autóbusz

A JELENTKEZŐKNEK A TANFOLYAM ELVÉGZÉSÉHEZ 

ÖTSZÖRI RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

A  tanfo lyam ok tervezett kezdése 1994-ben: 1994. novem ber 8. 

1995. első negyedévben: január 17. és m árcius 14.

A jelentkezőket a tanfolyam  pontos időpontjáról postán értesítjük.

A tanfolyam ra je len tkezn i lehet: A szód Petőfi Sándor K önyvtár 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 8. Tel.: 42

Az  iskola m egbízottja: Sáhóné Bordás Éva 

Ugyanitt bővebb inform ációval és részletes tá jékoztatással 

állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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NAGYSZÜNET
A 2. sz. Általános Iskola rovata

Marton Tamás: A természet

De szép a természet.
Hol haldoklik,
Hol meg éled.
Vízből hó lesz,
Hóból víz lesz,
Úgy is jó lesz!

“Ősszel érik babám a fekete szőlő...”
Régi hagyomány éledt újjá a lakótelepi napközi udvarán egy ökömyálas őszi 

délutánon. Körjátékokat, népi mondókákat, táncjátékokat adtak elő a napközis 
csoportok önmaguk és társaik szórakoztatására. Az 5. osztályosok felidézték régi 
felvonulások hangulatát is a szőlővel, virággal gazdagon díszített szüreti kosárral. 
Volt bíró, bíróné, szőlőtolvaj, akit az éber csőszök elkergettek.

A szórakoztató műsort és röpke táncházat lakoma követte.
Minden csoportot vendégül láttak a szülők, frissen sütött pogácsával, mézes, 

kókuszos, mogyorós süteménnyel és ezernyi finomsággal. Ötvözve a régit az újjal, 
egy mai hangulatú igazi diszkó zárta a jól sikerült délutánt.

4. napk. csoport

Őszi kirándulások
5. a -  5. b osztály:
A budapesti Dózsa György úti Felvonulási téren felállított 

nagysátorban lévő DINO kiállítást, illetve a Városligetben 
megrendezett ÉLŐ LEGÓ kiállítást tekintettük meg az őszi 
kirándulás során.

Bár a gyerekek élvezték a morgó és hangokat hallató őslé
nyeket, de felnőtt szemmel kicsit csalódást okozott ez a 
kiállítás. Nem olcsó a belépő- gyerekeknek 150, felnőtteknek 
250 Ft -  és ezért az összegért közel sem nyújtanak annyit, 
mint amit elvártunk volna. Ügyes üzleti fogás, amely mesz- 
sziről vonzza a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

Viszont ettől jóval színvonalasabb és érdekesebb a jóval 
drágább belépőjű ÉLŐ LEGÓ kiállítás. A Hollandiából szár
mazó tömérdek mennyiségű legóból összeállított figurák, 
alakok, kompozíciók óriási tetszést váltottak ki a gyerekekből 
és belőlünk -  felnőttekből is. A mozgatható játékok -  a 
kotlóstyúktól kezdve, a cuppogó majmon keresztül a varázs
latos egyiptomi korszak felelevenítéséig -  élvezetet jelentet
tek, és méltán váltottak ki csodálatot a látogatókból.

Szívesen ajánlom a LEGÓ kiállítást mindenkinek, melyet 
hétvégeken meseszínházi előadások is kísérnek.

Petőfi-sza valóverseny 1994. X. 11.
A 2. sz. Általános Iskola hagyományaihoz híven -  kapcso

lódva a városi Petőfi-szavalóversenyhez -  helyi vetélkedőt 
szervezett tanulói számára.

Igazán örvendetes, hogy közel 50 gyerek jelentkezett és 
vett részt a versenyen, ízelítőt adva Petőfi Sándor csodálatos 
költményeiből.

Eredményeink:
Alsó tagozat I. Bányánszki Gábor 4. o.

II. Vénig Zoltán 4. o.
III. Blaskó Brigitta 2. o.

Felkészítő tanárok: Molnár Józsefné, BábosikDezsőné 
Felső tagozat I. Turcsán Aliz 5. b. o.

II. Csobán Gyöngyvér 5. b. o.
III. Tóth Zs. Györgyi 7. o.

A közönségdíjat Bányánszki Gábor 4. o., a zsűri különdíját 
Vénig Zoltán 4. o., Varga Diána 2. o. kapta.

Pardi Lászlóné

A 3. és 4. osztály két közössége 1994. X. 5-én, ezen a 
kellemes őszi napon a közeli Gödöllőre kirándult.

Első állomásunk: Máriabesnyő, Kegytemplom. A sok szép 
látnivaló, hallgatnivaló utolsó érdekessége a Grassalkovits- 
kripta volt.

Ézután a Helytörténeti kiállítást tekintettük meg, s itt me
gint találkoztunk a Grassalkovits névvel.

Sajnáljuk, hogy az állat- és növénykiállítást nem láthattuk.
Ezután a játszótér következett, ahol a sztár a csúszda volt.
Végső úticélunk a felújítás alatt álló kastély. A sok érde

kesség, gyönyörű termek, lovarda után nagy élmény volt a 
parkban párban tanyázó szelíd mókusok látványa.

Kellemes, hasznos napot töltöttünk el. Ajánljuk minden 
kisdiáknak és felnőttnek, mert nem is tudjuk sokszor, hogy 
közvetlen környezetünk milyen kincseket rejt.



ló ASZÓDI

V álasztunk?
1994. december 11-én ismét az urnák elé járul és választani 

fog Magyarország szavazati joggal rendelkezd lakossága.
Ekkor lesznek a helyhatósági választások, aminek a súlya, 

a döntések felelőssége, megegyezik az országgyűlési képvi
selői választásokkal.

Nagy a tét, mert most arról döntünk, hogy az elkövetkező 
négy évben kit és kiket bízunk meg azzal, hogy képviseljenek 
minket, a választópolgárok közösségeit Ez a képviselet nem
csak települési, hanem személyi, szakmai, etnikai és más 
összefüggésekben is megilleti egy demokratikus jogállamban 
a választót, mint az önkormányzáshoz való alapjoggal rendel
kezőt

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezete nem törekszik 
a települési közélet további pártosítására és az országos poli
tika önkormányzati lemásolására. Éppen ezért nyitottak, 
együttműködésre készek vagyunk minden olyan helyi politi
kai és civil szervezettel, amelynek hitelesek, tisztességesek és 
rátermettek a képviselői és amelynek törekvései, programja a 
szocialistákéval összeegyeztethető.

Nehéz anyagi helyzetben van az ország, és nehéz helyzet
ben vannak az önkormányzatok is. A jövő év még súlyosabb 
terheket fog ránk róni. Ennek tudtában választunk. Tudjuk, 
hogy nem lesz több pénzük az önkormányzatoknak a központi 
költségvetésből.

Ahhoz, hogy a nehéz időket túléljük, a település összefo
gására van szükség. Ehhez az összefogáshoz azonban arra van 
szükség, hogy szélesedjék a helyi, közvetlen demokrácia 
gyakorlása.

A helyi demokrácia szélesítése érdekében a leendő önkor
mányzatnak fontos feladata lesz a “helyi társadalmi vita” 
intézményének visszaállítása, a civil szervezetek számára 
tanácskozási jog biztosítása a testületi üléseken. A nyilvános
ság garanciáinak kiszélesítése érdekében szükség van arra is, 
hogy a testületek zárt ülést kizárólag államtitok, illetve sze
mélyiségi jogok védelme céljából rendelhessenek el, a dönté
seket pedig nyílt szavazással hozzák meg.

A jövőben az ülések előkészítése körében nagyobb figyel
met kell fordítani a lakosság előzetes tájékoztatására, vala
mint az ott született döntések megismertetésére. A hatályos

-  V álasszunk!
szabályozáshoz képest világosabban kell megfogalmazni a 
közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket, konkrétabban 
a helyi népszavazás szabályait

Indokoltnak tartjuk a képviselők kötelezettségei körében is 
olyan szabályok beiktatását, melyek a lakossági kapcsolatok 
erősítését eredményezik.

A helyi összefogás alapfeltétele egy olyan önkormányzat, 
amely vállalkozásbarát, támogatja és épít a helyi vállalkozók
ra, rajtuk keresztül munkahelyek létesítésére, a munkanélkü
liség csökkentésére.

Településünk csak akkor fogja rangját növelni, ha kötni 
tudja lakóit, megtartja fiataljait, ide vonz másokat azzal a 
tudattal, hogy itt érdemes letelepedni, jövőt építeni. Ezt csak 
összefogással, az egymásra utaltság tudatával lehet megvaló
sítani.

Mi szocialisták hiszünk az összefogásban, az emberi szoli
daritásban, abban, hogy a nehéz időkben a legrászorultabbak- 
nak a leendő önkormányzat nemcsak pénzsegélyt ad, hanem 
igyekszik segíteni. Ez a segítség sokszor nem is kerül pénzbe, 
csak normális, a másikat is tisztelő hangvételbe, emberi be
szédbe.

A választási csaták már beindultak, félő, hogy túl hangossá 
is válik a gyors változást ígérők hangja.

Mi nem állunk be a hangoskodók táborába, csak azt ígérjük, 
hogy olyan jelölteket indítunk és támogatunk, akik, ha meg
választják őket, akkor az egyszerű emberek, a nyugdíjasok, a 
bérből és fizetésből élők, a munkanélküliek, a fiatalok, a 
nagycsaládosok gondjait felvállalják és képviselik Döntése
iket nem magán- és nem pártérdekből, hanem a település 
többségének érdekében hozzák.

Választani fogunk 1994. december 11-én. Válasszunk úgy, 
hogy minél többen elmegyünk és szavazunk, ne hagyjuk 
másokra a döntést, mert utána nincs jogunk reklamálni. Vá
lasszunk úgy, hogy tudjuk: négy évre döntünk, magunknak, 
magunkról. Válasszunk olyan jelölteket, akik tudják, egymás
ra vagyunk utalva, választók és választottak, csak együtt 
tudunk boldogulni. Külön-külön nem fog menni.

Magyar Szocialista Párt 
Helyi Szervezete

Választások után -  választások előtt!

Alig múlt el az ország
gyűlési választások hangulata, 
máris az önkormányzati vá
lasztásokra kell készülni és 
gondolni, és gondolnak is erre 
a város választópolgárai, hogy 
ki is lenne jobb a jelenlegi kép- 
viselőknéL Jó példa áll a vá
lasztók előtt, amikor megvá
lasztották a hitelesebb, őszin
tébb országgyűlési képviselő
ket. A választópolgárok jogo
san gondolkodnak el a városi 
önkormányzat elmúlt négyévi 
munkáján, anem éppen sikeres 
képviselői tevékenységen, hisz 
megszaporodtak a valós vagy 
vélt elintézetlen, megválaszo
latlan sérelmek, a polgármesteri 
hivatallal és egyben a képvise

lőkkel szembeni bírálatok is. 
Elhangzottak és hangzanak 
el a jelenben is olyan bírála
tok, hogy az állampolgárok 
félnek bemenni a polgármes
teri hivatalba azott tapasztalt 
durva fogadtatás miatt, és a 
retorziótól félve panaszt sem 
mernek emelni. Ez nem is le
het véletlen, amikor konkrét 
megnevesített képviselőről és 
önkormányzati vezetőről is 
szó van. A szavazók bizonyára 
ki fogják majd fejezni vélemé
nyüket szavazataikkal az el
múlt négy év képviselői és ön
kormányzati munkájáról és 
olyan képviselőket fognak vá
lasztani akik felelősséget is 
fognak vállalni saját döntései

kért, és tudomásul fogják 
venni, ami eddig elmaradt, 
hogy a választott képviselők 
nem a polgármesteri hivatalt 
képviselik aválasztőkkal szem
ben, hanem éppen ellenkezőleg, 
és a pénz helyett a jogot fogják 
előtérbe helyezni hogy egy em
bert se alázhassanak meg mél
tóságában és nem úgy fogadják 
egy épület lakóinak írásban be
adott kifogását, hogy nem kell 
komolyan venni mint ahogy 
ez elhangzott egyik önkor
mányzati vezetőtől mert az 
ilyen vezetőt viszont a válasz- 
tár nem fogják komolyan ven
ni. Azt a vezetőt sem fogják 
komolyan venni aki nem tudja 
mitörténikavárosban. Ilyen pl.

a HÍRHOZÓ 1992. április 
16-t számában egyik városi 
vezető cikke, mely szerint a 
településünkön lakbéreme
lésre 1984 óta nem került sor. 
Vajon 1990-ben nem volt 
Aszódon lakbéremelés? 
Igaz, hogy történelmi kortól, 
társadami rendszertől füg
getlenül mindenkor vannak 
olyan játékosok, bürokrata 
vezetők, kik ha nem szólsz 
abból nem lehet baj elv alapján 
félnek, szinte irtóznák az újtól 
és a kezdeményező, az emberek 
véleményére adó új helyzet he-; 
lyett csak beállnak a sorba és: 
ösztönösen némán, parancs sze- 
rintvégzikmunkájukat. Sodród
nak a mindenkori politikával,
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Végéhez közeledik az 1990-ben megválasztott önkor
mányzatok első négy éve.

Itt az ideje, hogy azok, akik részt vettek ebben -  polgármes
terek, képviselők - ,  számot vessenek és számot adjanak az 
elmúlt négy esztendő munkájáról, eredményeiről vagy éppen
séggel eredménytelenségéről. Számot vetni önmagunkkal, 
saját lekiismeretiinkkel és számot adni azok előtt, akik e 
megtisztelő posztra segítettek bennünket.

Mivel mások helyett nem beszélhetek, csak saját érzései
met, véleményemet írhatom le.

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy részt vehettem az új 
önkormányzat munkájában. Sokat tanultam, sok tapasztalatot 
szereztem és sok mindent máshogy látok, mint négy évvel 
ezelőtt. Állítom, óriási munkát végzett a testület. Csak az tudja 
igazán, aki -  mert ideje engedte -  rendszeres látogatója volt 
az üléseknek. Hetente-kéthetente minden kedden délután há
romtól éjszakáig vitakoztunk, dolgoztunk.

Számtalan rendelet, határozat született, számtalan olyan 
problémával találkoztunk, amiért órákon át gyúrtuk egymást.

Számomra nem volt “sikeres és eredményekben gazdag” 
az elmúlt időszak. Ha mérlegre teszem a sikereket és a kudar
cokat, bizony a mérleg mutatója a kudarcok felé billen. Azok
ból a célokból, amiket magam elé tűztem, alig-alig valósult 
meg valami. Talán a célok voltak irreálisak, talán én voltam 
túl naiv. Ha adhatok egy jó tanácsot az újkeletű jelölteknek: 
csak úgy szabad ígérni, csak akkor szabad felvállalni dolgo
kat, ha ismerem a feltételeket, azokat a korlátokat, amik között 
egy képviselő vagy egy polgármester dolgozhat. Ha ez nem 
így van, akkor felelőtlen ígéretekkel megalapozatlan elvárá
sokat gerjesztenek. Amire -  sajnos -  már most is van példa.

Sikerként könyvelem el annak a hosszú-hosszú tárgyalás- 
sorozatnak az eredményét, ami az egyházi gimnázium körül, 
az evangélikus egyház és az önkormányzat között zajlott. 
Jobb szerettem volna, ha az önkormányzati iskola kerül új 
épületbe, de végül is a város gazdagodik egy vadonatúj okta
tási intézménnyel, tovább erősítve Aszód iskolaváros jellegét. 
Úgy érzem, ésszerű kompromisszum született.

Sikernek tekintem -  a körülményeket ismerve -  azt, hogy 
a város, ha fejlődni nem sokat tudott, de fenn tudta tartani 
intézményeit, működtetni tudta azokat. Ide sorolom a telepü-

néma asszisztensei lesznek 
annak, féltve pozícióikat, 
mely sokszor durvasággal 
párosul. Az elmúlt négy év 
bebizonyította, hogy a2 álta- 
lunk megválasztott képvise
lők egy része, kikben meg
bíztunk, az őszinteséggel is ; 
hadilábon áll. Pl. az Aszódi 
Tükör valamennyi képvise- ; 
lŐrŐl portrét közölt, de egy 
képviselő sem említette 
meg, hogy az MS2MP tagja 
volt, pedig nem kellene szé- : 
gyenleni e párttagságukat, 
hisz valamennyit ismerve, 
ezen képviselők már 1987- 
ben változásokat kívántak 
és sürgettek. A következő 
önkormányzatnak szándéka 
ellenére is szembe kell majd 

;i néznie á Varos teherbíró ké- : 
pességével, és az azzal járó

újra és újra kemény próbára 
tevő gondokkal, hisz a jelen 
önkormányzat, követve a 
volt kormány szokásait, 
mindent eladott már, ami 
csak eladható volt. Bízzunk 
benne, hogy a választások 
alkalmával nem funkciókat, 
hanem becsületes embere
ket választunk képviselők
nek és olyanokat, kik nem 
lesznek beosztottjai, alárán- 
deltjei sem jegyzőnek sem 
polgármesternek, kik nem 
lesznek függő viszonyban 
ezen vezetőkkel. Bizonyára, 
hogy az új önkormányzat 
csökkentem Fogja a külföldi 
utazásait, a testvérvárosi láto
gatásokat és mindenkor hite
les, elfogadható értékelést 
fognak adnia város életéről.

Id. Dancs Antal

lés gázellátásának megvalósulását is. A Kossuth Lajos utca, 
ha lassan is, de valamiféle egységes arculatot ölt. Megjelentek 
a külföldi vállalkozók, akik egyre bővülő munkalehetőséget 
kínálnak az itt lakóknak.

Örülök neki, hogy ellentétben sok más, hasonló helyzetben 
lévő önkormányzattal, nem volt pártharcok, klikkek harcai
nak színtere a város képviselő-testülete. Ha vitáztunk is egy
mással, és ez sokszor megtörtént, soha nem a másik szemé
lyét, pártállását vitattuk, hanem érvek, vélemények ütköztek.

A leginkább elhanyagolt területe az önkormányzat tényke
désének a város városiasságának, komfortjának fejlesztése. A 
Galga völgyében egyetlen egy faluban nincsenek ennyire 
elhanyagolt állapotú közutak, terek, parkok. Elég végigmenni 
egy kis eső után az Újtelep felső részén, a Városréti úton, a 
Kartali út mentén. Liget utca, Mosolygó utca, és még sorol
hatnám. Utat egyetlen métert sem sikerült építeni. Járdát csak 
ott, ahol a lakosok összefogtak és legalább azt elérték, hogy 
az építéshez szükséges anyagot biztosítsa a Hivatal. Pedig egy 
város attól igazán város, ha lakossága érzi városnak, és nem 
attól, hogy annak hívják.

Nem sikerült előbbre lépni a telefon ügyében sem. Infra
struktúra nélkül nincs igazi gazdasági élet, nincsenek tőkeerős 
vállalkozók, és nincsen polgárság, nincs városi élete Aszód
nak.

A mindennapos tűzoltó akciókon kívül nem jutott idő és 
energia egy átfogó településfejlesztési koncepció kidolgozá
sára. Amíg ilyen terve, hosszú távú elképzelése nincs a város
nak, addig marad a kapkodás, a rögtönzés, a tűzoltás.

Ebben kellett volna -  vagy kell majd -  részletesen, lépésről 
lépésre rögzíteni, hogy honnan indulva hová szeretnénk elér
ni: a településfejlesztés, az intézményrendszer, a kultúra, az 
oktatás stb. területén. Ezeknek hogyan teremthető meg az 
anyagi háttere, a távlati célok finanszírozási feltételei.

Kudarcként éltem meg, hogy nem sikerült változtatni azon 
a szemléleten, ami áthatja az önkormányzat egész működését. 
Azon, hogy vannak az önkormányzat által működtetett intéz
mények, aztán ha jut másra is pénz akkor jó, ha nem jut, úgy 
is jó. Ez az intézményszempontú elosztás. Tudni kell azon
ban, hogy van ennek objektív oka is. Ezt az intézmény
mennyiséget nem erre a méretű városra szabták, Aszód sajnos 
abban a helyzetben fulladozik, hogy éves költségvetésének 
szinte teljes egésze az intézményeinek működtetésére fordí
tódik. Vajon jól van ez így? Szüksége van a városnak ennyi 
intézményre? Tetszik vagy nem, ezzel szembe kell majd 
néznie akövetkezőképviselő-testületnekis. Mi megpróbáltuk 
és néhányan visszavonulót fújtak.

Nem sikerült rendezni a veszélyes hulladéktároló kompen
zációját sem. Három település kétszázmillió forinttól esett el. 
Nem biztos, hogy lesz még egy ilyen lehetősége a városnak. 
A hulladéktelep meg működik szépen tovább...

Szóval nagy gombócok ezek, lesz dolga a következő kép
viselő-testületnek is. Igyekszünk minél kevesebb rendezetlen 
ügyet hátrahagyni, minél kevesebb kényszerpályát kijelölni 
az utánunk jövőknek. Nekik sem lesz könnyebb dolguk...

Mi, aszódi szabad demokraták olyan jelölteket támogatunk, 
akik képesek elnyerni az Önök bizalmát és ha képviselők 
lesznek, megpróbálnak minél gyakorlatiasabb, céltudatos és 
természetesen becsületes munkát végezni az Önök javára és 
megelégedésére! Reméljük támogató aláírásaikkal segítenek 
bennünket.

Az aszódi szabad demokraták nevében 
Kovács Tamás önkormányzati képviselő, 
az SZDSZ aszódi csoportjának ügyvivője
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Szüreti bál az 1. sz. Óvodában 
A jó hangulat titka

Az egyik szombat este kivilágított ablakü óvodát láthattak 
az arra járók a Szent Imre utcában. A folyosóról kiszűrődó 
zeneszó sejtette: nem rendkívülien meghosszabbított óvodai 
szolgáltatás folyik ott, hanem a már hagyományossá vált 
szüreti bál résztvevői ropják odabent a táncot.

S a szórakozásra vágyó párok igazán önfeledten adhatták 
át magukat a ritmusos zenének, hiszen az óvodába már rend
szeresen visszatérő Remix zenekar fiatal muzsikusai húzták 
a talpalávalót

írás közben -  utólag is -  elgondolkodtam: igazi hangulat 
csak úgy lehet, ha kitűnő a szervezés és a résztvevők kultu
ráltan viselkednek. Szerencsére ez a kettő uralta a bált az 
elejétől a végéig, mint azt magam is személyesen tapasz
talhattam.

Természetesen a rendezők háziasszonyként fogadták az 
odaérkező szülőket, sokak nagy örömére. Már a bálszervezés 
elején eldöntötték: a várható bevétel teljes összegét a kará
csonyi játékvásárlásra fordítják. A kitűzött cél érdekében 
tehát sikerült megnyerniük a szülők teljes rokonszenvét. így 
fordulhatott elő, hogy a bál végén Bíróné Gazsó Judit óvónő 
örömmel jegyezte meg: soha ennyien még nem vettek részt 
rendezvényükön. Örömteljes szavait méltán nyugtázta Ba
logh Jánosné vezető óvónő, aki külön is megkért, hogy ezúton 
tolmácsoljam köszönetüket a résztvevő szülőknek. A zenés 
mulatságok hangulatát sokféleképpen lehet fokozni. Mayemé 
Masznyik Edit és Jágemé Bánkuti Csilla kitalálós játékában 
például híres televíziós személyiségek neveit kellett kitalálni 
a résztvevőknek kérdéssorozatok segítségével. Harsány neve
tés fogadta a vezető óvónő szereplését, akire éppen a Tv-maci 
szerepét osztották. De nem maradt el a sokszor tréfás tartalmú 
tombolatárgyak sorsolása sem. Igazán elmondhatták a nyertes 
szelvények birtokosai: a támogatók kitettek magukért. Így: az 
óvodai szülői munkaközösség, Borkesz Tibor, Barlainé Nagy 
Rita, Rácz Tibor, Hatalyák Jánosné vállalkozó kereskedők. A 
fődíjat jelentő tortákat Deme Imréné, Angyal Attiláné, és 
Pásztomé készítették. A “Nyuszi csoport” helyén nem nyu
szik, hanem a népszerű Agócs család mérte az enyhet, s 
kedélyt vidító alkoholtartalmú nedűket. Ténykedésük igen 
figyelemre méltó, hiszen már évek óta önzetlenül végzik e 
fontos feladatot. A fokozott mozgás nemcsak a torkot, hanem 
a gyomrot is ingerli. A jófajta nedűk mellett Kissné Deák 
Erika, Kovacsik Jánosné, Büki Arpádné, Garczik Pálné és

Ondrik Pálné valamit Simon Lajosné gondoskodtak a szépen 
feldíszített, s gazdag tartalmú szendvicsekről. Akik az édes 
süteményeket kedvelik, azok sem maradtak ki a jóból, hiszen 
a büfének átalakított közösségi teremben több tucat sütemé
nyes tányér javaiból válogathattak.

Csakúgy a meghívott vendégek is, akik a lakótelepi óvodát, 
és közeli bölcsődét képviselték.

Az idő előrehaladtával egyre gyakrabban verődtek össze 
kisebb-nagyobb baráti társaságok beszélgetésre két tánc kö
zött. Közöttük több olyan szülőt is felfedezni véltem, akiknek 
a gyermekei már régen iskolába járnak. -  Ez így igaz. -  
erősítette meg észrevételemet Balogh Jánosné. -  Mi is egyre 
gyakrabban tapasztaljuk, hogy régi ismerőseink köszönnek 
vissza az ilyenfajta rendezvényeinken, igazolva azt, hogy a 
diszkóból kinőtt korosztálynak is vannak igényei a zenés-tán
cos mulatságra. Egyébként mi szívesen vállaljuk fel az ezzel 
járó többletmunkát, hiszen úgy érezzük, hogy a várható ha
szon mellett valamivel mi is hozzájárulunk Aszód kulturális 
közéletiségéhez. Nem beszélve arról, hogy a különböző óvo
dai csoportok szülei tulajdonképpen ezen a napon (is) össze- 
kovácsolódhatnak egy nagyobb közösséggé.

Ám minden mulatságnak vége szakad egyszer. Nem volt 
ez másképpen az 1. sz. Óvodában sem. A háziasszonyok: 
Szatmári Sarolta, Kluk Krisztina, Nyíryné Gazdik Andrea, 
Mayemé Masznyik Edit, Bánkuti Csilla, Oláh Károlyné, Hu
szár Józsefné, Kisné Popovics Vera, Tordáné Miklósy Vero
nika, Bíróné Gazsó Judit, valamint Balogh Jánosné óvónők 
hajnali 4 órakor kezdhették meg a nagyterem visszarendezé
sét. Ám igyekezetük ellenére még vasárnap is folytatták a 
dadák a rendrakást. Nem ejtettem még szót a konyhásokról. 
Braun Pálnéról, Kazupné Márki Máriáról, valamint Berkóczi 
Ferencnéről, akik hétfőn kora reggel mosogatták el a szennyes 
edényeket. A kellemes szórakozást az optimális fűtés is segí
tette. Erről Ondrik Pál gondoskodott.

Amikor előkészültem az íráshoz, többen is megkérdezték: 
talán a pontos névsorolvasáshoz írom fel a neveket? Nekik 
ezúton üzenem: igen, mert ezzel is érzékeltetni kívánom, hogy 
mennyire fontos a szervező közösség önzetlen együttműkö
dése egy másik, szórakozni kívánó közösség érdekében. Tud
ni vélem, hogy a köszönet ezúttal a legkevesebb, amit így 
utólag is adhatunk.

K. I. Cs.

A

UTAZÁS 9 4
-  m egfejtés -

15. sz. kép

• 29. Téli Palota, a mai állami Ermitázs

• 30. A Palota térrel szemben található a Puskin 
tér a Tostrum-oszlopokkal. A Néva partján áll 
a Haditengerészeti Múzeum, az Állattani Mú
zeum, az Első Orosz Állami Múzeum, a Tudo
mányos Akadémia és a Szentpétervári Állami 
Egyetem. A Nagy- és a Kis-Néva találkozásá
nál épült a Péter-Pál erőd.

>
Helyes megfejtést küldött be:

-  Czene János Falujárók u. 5/21.
-  Bartók Jánosné Bethlen G. u. 26.
-  Eperjesei Ernőné Hatvani u. 7.

-  Nagyné Benedek Éva Faiujárók u. 5/23.

Keresztrejtvény

Helyes megfejtés: “Földiekkel játszó égi tünemény. 
Istenségnek látszó, csalfa, vak remény."

Helyes megfejtést küldött be:
-  Molnár Józsefné Kossuth L. u. 95.
-  Seregélyes János Falujárók u. 5/4.
-  Bartók Jánosné Bethlen G. u. 26.

S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4



TÜKÖR 19

Tanévindítás a 2. sz. Óvodában

Óvodánkba 114 gyermek iratkozott be. Jelenleg 113 jár 
rendszeresen. A tanév fő célkitűzése a környezet megismeré
sére nevelés hangsúlyozása. Ennek keretén belül a környezet 
megszerettetése, védelme.

Az első hónap eseményei ennek a jegyében zajlottak. Ren
dezvényeink sorát a gyümölcs-zöldség nappal nyitottuk meg. 
A finom falatokat nagy lelkesedéssel kóstolgatták a gyerekek.

Az 1. csoportban minden héten pén
teken vitaminnapot tartanak, ahol a 
maguk készítette salátát örömmel fo
gyasztják a gyerekek.

Szüreti napunk nehezen indult, az 
idő nem volt ígéretes, de a bátorság 
meghozta a jó eredményt, kellemes 
időben csipegették, darálták a gyere
kek a szólót. Jóízűen kóstolgatták a 
csordogáló mustot.

Szeptember 28-án 3 csoporttal bu
szos kirándulást szerveztünk a Jászbe
rényi Kultúrparkba. A gyerekek él
ményrajzai az Állatkertről tükrözték a 
kirándulás sikerességét.

Az idei Idősek Világnapján a nagy- 
csoportosok köszöntötték az aszódi és 
a környékről idesereglett időseket.

Kedvezett az időjárás a hagyomá
nyos őszi sportnapunknak. Kisebbek 
és nagyobbak örömmel versengtek 
egymással az értékes díjakért.

Köszönjük a szülők aktivitását, 
hogy őszi programjaink sikeresen le

bonyolódhattak.
Bízunk abban, hogy az őszi faültetés és Berek-tisztításban 

is számíthatunk a segítségükre.

2. sz. Óvoda nevelőtestülete

"Köszönet mindenért..."
Október 1. az Idősek Világnapja, melyet ebben az évben is megünnepeltünk.
Nagy örömet jelentett az a sok segítő ember, aki kisebb-nagyobb adományával lehetővé tette a Világnap színvonalas 

megrendezését. Jelesre vizsgáztak nagylelkűségből, segíteni akarásból, mely nem csak erre az alkalomra szólt, hiszen folyamatos 
segítőink, támogatóink. Ezúton szeretném -  Aszód valamennyi idős embere nevében -  segítségüket megköszönni.

Segítőink voltak: Geri Mihályné, virágbolt; Varga Mária, virágbolt; Gyimesi Józsefné, finom ételek elkészítése; Varga László 
zene; Dalik József nyugdíjas; Nagy István cukrász; Péter Jánosné kereskedő; Győri Jánosné szállodavezető; Csobán Tibor 
videós; Fehér Józsefné sütemények elkészítése; Juhász József nyugdíjas; Vörös László Műv. Ház ig.; Honvédség; Balogh 
Jánosné, aszódi Vöröskereszt; 1., 2. sz. Óvoda, óvó nénik és óvodások; 1. sz. Iskola konyhai dolgozói; 2. sz. Óvoda dolgozói; 
2. sz. Iskola; Kartali asszonykórus; Lászlóné Herr Piroska, Kartali Műv. Ház ig.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Varga Jánosné 
Gondozási Központ vezető

Aszód legidősebb 
állampolgára

Október 1-én köszöntöttük a 98-ik életévét 
ünneplő Egerváry Mihálynét az “Idősek Vi
lágnapja” alkalmából.

A fiatalosan mozgó Edit néni örömmel várt 
bennünket otthonában leányával, Mártikával.

Kívánjuk, hogy erőben és egészégben, ilyen 
vidáman teljenek napjai.

Közösen várjuk 1995-ben is ezt az ünnepet!
A köszöntők nevében szeretettel:

Bagyin József polgármester 
Balogh Jánosné vöröskeresztes titkár 

Varga Jánosné Gondozási Központ vezető

(Fotó: Móni)
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Egy régi diák emlékezései az aszódi Evangélikus Leány név élőről
3. rész

Kedves eset volt egyik hittanórán, 
feleléskor. Míg egyikünk felelt, szokás 
volt, hogy többiek matattunk valamivel a 
pad alatt. Egyik társunkat hirtelen felhívta 
hitoktatónk. Szegény lány annyira meg
lepődött, hogy így felelt: (Jézus szüle
téséről kellett felelni)... és ekkor megje
lentek az angolok, jelentették Jézus szü
letését No, persze, nekünk sem kellett 
több, rettenetes hahotába kezdtünk, hit
oktatónkat is annyira meglepte, hogy ve
lünk együtt nevetett. De pár pillanat alatt 
helyrebillentett bennünket

Volt egy kitanult módszerünk felel- 
tetésnél. Minden tanárnak volt notesza, 
amibe névsor szerint volt beírva a ne
vünk, és emellé írta a napi felelet osztá
lyozását Igen nagy figyelemmel rájöt
tünk, kinek hol a neve! Lent, fent, netán 
középen? Ha valamelyikünk nevéhez la
pozott, majd a fene ette meg az illetőt, de 
ha tovább lapozott, egy nagy sóhaj volt 
hallható, hogy elmúlt a légiveszély!

Külön élmény volt az intézetben tanár
nőink férjhezmenetele. Éva néni házassá
ga Khün tiszteletes úrral, Lenke néni Mi- 
csinai bácsival, Sárika néni dr. Sümegi 
bácsival, Irénke néni Zalán tanár úrral. 
Csak úgy lestük minden mozdulatukat, 
amikor először karonfogva megjelentek 
az intézetben. Persze, elképzeltük ma
gunkat a helyükbe és terveztük, hogy és 
mint lesz, ha egyszer mi is menyasszo
nyok leszünk?! Milyen lesz a vőlegény?! 
Tanárnőink férjei voltak a mintaképek, 
persze, kinek-ki. Különösen emlékezetes 
Irénke néniék házassága. Sajnos, két-há- 
rom esetben nem maradt meg a kisbaba, 
ezért nagyon szomorúak voltak, de mi is 
velük bánkódtunk, a többi tanárral együtt. 
Imádkoztunk közösen a jó Istenhez, se
gítse meg őket, hogy lehessen pici babá
juk. És csodaszámba ment, mert oly sok 
szenvedés után, két egészséges fiúcska 
született Azt hiszem, akkor nem volt bol
dogabb ember náluk. De mi is táncoltunk, 
ugráltunk örömünkben. Ma is szemem 
előtt van, ahogy egy-egy ruhakosárba té
ve, ügyesen behelyezve a babákat, vonul
tak a légópincébe, ha légiriadó volt Vil
ma néni házassága is emlékezetes. Mikor 
meghallottuk, hogy Stibrányi, gimnáziu
mi tanár özvegyen maradt két gimnazista 
lányával és Vilma nénit fogja elvenni, 
nagyon sajnáltuk a lányokat. Rettenete
sen izgultunk szegényekért Mikor 
visszajöttek esküvő után, közrevettük a 
lányokat és kérdeztük, hogy bírtátok ki, 
éltek még?! Ámultunk, bámultunk, mi
kor mesélték, milyen figyelmes, szere
tetteljes velük Vilma néni -  hát igen, 
mikor évek múlva én is találkoztam Vil

ma nénivel, olyan szeretettel beszélget
tünk mint felnőttek, amit mint gyerek, 
el sem mertem volna képzelni.

Gazdaságiban történt egyik főzési gya
korlati órán: szokás szerint 3-4-en főz
tünk, sütöttünk egy-egy gyakorlati órán. 
Éva néni kiadta, mi legyen, hogy legyen 
és közben kiment Gyönyörűen megterít
ve vártuk a vendég tanárnőt Visszajövet 
kérdezi Éva néni: Lányok, hogy áll az 
ebéd, kész vagytok? Levesbe tettetek fű
szereket, sót? Erre kórusban rávágtuk, 
igen tettem! Te jó Isten, mind a hárman 
megsóztátok? -  kap fejéhez szegény Éva 
néni. Mi szégyenkezve lógattuk az orrun
kat, dehát ez nem segített! Hamar nedve
sítsetek be konyharuhát -  mondta, és ne
kifogott a fazékra téve, nedves ruhával 
gőzölgetni a levest, hogy a sok só kipá
rologjon. Hogy ez mennyire sikerült arra 
már nem emlékszem.

Akkoriban rövid volt a szoknyadivat 
De nekünk térdet betakarva szabadott 
csak járnunk. Hát nem bírtam belenyu
godni és egyik este, odahaza, gyetyafény 
mellett, titokban, hogy édesanyám ne ve
gye észre, felhajtottam annyira a szok
nyát, térdem kivolt Nagy izgalommal 
mentem reggel az iskolába, fohászkodva, 
jaj csak Éva néni ne jöjjön velem szembe! 
Dehát mit tesz Isten, és milyen megérzé- 
sűek a tanárok, persze hogy szembe talál
koztam vele. Húzogattam én a szoknyám, 
amikor Éva nénit megláttam, de nem 
nyúlt meg. Rögtön kiszúrta, hogy mi tör
tént Azt mondta: Zsemberovszky, neked 
összement a szoknyád! Holnap jelentkez
zél nálam, rendehozva a szoknya hosszát!

Másik esetben, előző héten beteg vol
tam, de vasárnap két barátnőmmel el
mentünk moziba. Bár tudtuk, az a sza
bály, előzőleg el kellett kéredzkedni. Rá
adásul felnőtteknek való filmet játszot
tak. De hogy még nagyobb legyen a fé
lelmünk, Éva néni a hátunk mögött ült 
Hát mi, a nagy izgalomban, nem sokat 
élveztünk a filmből. Csúsztunk, csúsz
tunk, mindig lejjebb a széken, de eltűnni 
csak nem tudtunk! A végén köszöntünk 
Éva néninek, de mi se fiúk, se lányok nem 
voltunk. Ott nem szólt egy szót sem Éva 
néni, de másnap az osztályban megkap
tuk a magunkét. Mondta, tudjátok lányok, 
vannak olyan betegek, kik egy hétig nem 
jönnek iskolába, de vasárnap el tudnak 
menni a moziba! Nem kívánom azt a 
szégyent, amit akkor átéltem

Nagy esemény volt az évenként meg
tartott tánciskola is. Persze, csak lányok 
voltunk, de megoldottuk ezt is. A maga
sabb lányok voltak a fiúk -  én is - ,  ők 
vezettek. Keringőt, angolkeringőt, foxot,

slowfoxot, csárdást, magyar kettőst ta
nultunk. Külön élmény volt a táncvizs
ga, mert akkor szülők és vendégek is 
jöhettek.

Megcsináltuk heccből, hogy mikor 
tornaórára mentünk, az osztályban öltöz
tünk át. Valaki tisztességesen összedo
bálta a ruháinkat, mit mindenki szépen a 
székére helyezett. Volt kapkodás a tíz
percben, míg megtalálta ki-ki a saját hol
miját és át tudott öltözni. Máskor a köte
lező kék iskolaköpenyt krétáztuk be ész
revétlenül az illető hátán. Különböző 
gyors figurákat rajzolva rá, hogy észre ne 
vegye. Persze derültünk, míg észrevette.

1991-ben tartottuk meg az aszódi Le
ánynevelő 100 éves megnyitásának ün
nepét a Díszteremben. Igen szép, felejt
hetetlen nap volt Egyházunk sok számos 
személye jelent meg, csakúgy, mint vá
rosunk vezetői, más egyházak képvise
lői. De igen sok régi diák is ott volt. S okán 
voltak közöttünk 70-80 évesek is uno
kákkal, dédunokákkal. De külföldről is 
jöttek régi diákok. Kedves élmény volt, 
ahogy egymást kerestük. Te hányás 
vagy?, melyik osztályba jártál?, ki volt az 
osztályfőnököd? Én is kerestem régi osz
tálytársaimat. Egyik jelenlevőt kérdez
tem szintén, te hányás vagy? Csendesen 
rám mosolygott és azt felelte: én Judit 
néni vagyok. Elszégyelltem magam, de
hát annyi év után, magam is 67 éves 
voltam, megtörtént ez is.

Ez alkalommal jelent meg Detre espe
res urunk könyve, Az aszódi Leányneve
lő Intézet története címmel. Ebben emlé
ket állít az intézet 100 éves múltjának, 
igen gondosan feldolgozva azt, amiért ez 
úton is sokunk nevében mondok köszö
netét.

Jólesett visszaemlékeznem kamasz is
koláskorunkra. Bár hat évtized telt el az
óta, de az ifjúságunk nekünk is kedves 
volt, még ha gondokkal is telt el. Emlé
kezni annyi, mint átélni az eseményeket 
és ez erőt ad a hátralévő életünkre is. 
Szívből kívánom a mai fiatalságnak, ne
kik is legyenek felejthetetlen szép emlé
keik, még ha olyan is akad, amit idős 
korban, már nem talál dicséretesnek. 
Őszinteségem azt hiszem hatvan év után 
megengedett és régi osztálytársaim nem 
rónak meg ezért. Úgy érzem akkor teljes 
az emlékezés, ha minden szépítés nélkül 
őszinte az ember.

H. Zsemberovszky Erzsébet

(Az előző részleteket az Aszódi Tü
kör 1994. április, májusi számában ol
vashatják.)
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Akasztják...
...a hóhért, ha újságíróval riportot ké

szítenek.
Az áldozat: Varga Mária.
Az apropó: Molnár Ferenc Az Ibolya 

című darabjának főszerepe.
-  Galgagyörkön élsz szüléiddel. Ho

gyan kerültél Aszódra?
-  Nyitottunk egy virágboltot, melyet 

szüleim segítségével vezetek.
-  Hogyan lettél újságíró?
-  Iskolai újságnál kezdtem. Érdekel

ni kezdett az írás, így jelentkeztem az 
Aszódi Tükörnél. Elfogadták a cikkei
met. Felvettek a Móricz Zsigmond új
ságíró-iskolába, ahova jelenleg is já 
rok. Azért, hogy többet tudjak, tanul
hassak, a Pest Megyei Hírlap munka
társa lettem.

-  Ebben a lapban is megjelent a Ka
marateátrum darabjairól kritika. Mi
lyen érzés volt olvasni az előadásokról?

-  Furcsa, de jólesett.
-  Hogyan kerültél a színpadra?
-  Felmentem... Komolyan válaszol

va: Pesten éltem egy évig, itt kezdtem el

a felkészülést. Jelentkeztem különböző 
stúdiókhoz, ahova felvettek, de nem 
mindig tudtam eljárni. Miután boltot 
nyitottunk, sürgősen barátnők után kel
lettnéznem , ők már jártak a Művelődési 
Házban tartottfoglalkozásokra. így ke
rültem a Kamarateátrumhoz. Többen 
voltunk kezdők. Sokat kellett gyakorol
nunk a helyes kiejtést, hangsúlyozást, a 
mozgást. Aztán jött a sorsdöntő beszél
getés, ahol felajánlották a “Doktor úr” 
szobalányát. M adarat lehetett velem fo 
gatni, olyan boldog voltam.

-  Most pedig főszerep! Ez a szép 
karrier! Jut még valamire időd?

-  Igen! A keresztgyerekeimre és a 
barátaimra. Mindig!

-  A darab címe Az Ibolya. Milyen 
virágokat szeretsz?

-  Mindenfélét. A kerti csokrokat, ró
zsát, ibolyát... kék nefelejcset.

-  Most, hogy elmúltál 20 éves, belép
tél a harmadik x-be, mik a további ter
veid?

-  Mindenben FOLYT. KÖV.

Az óperencián 
is túl...

Egy szavunk nem lehet amiatt, hogy a 
háztartásunkban fellelhető, fekete-fehér 
vagy szrnes adást sugárzó “kis doboz” -  a 
televízió -  kevés szerencsejátékot közvetí
tene. “Van benne valami”, "Szerencseke
rék”, “Zsákbamacska”... Ha időm engedi 
megnézem, töröm a fejem a feladványon, 
drukkolok, s ha klassz kis nyeremény jön 
össze a végére, ujjongok vagy irigykedek, 
elhiszem vagy nem... mert olyan hihetetlen! 
Mint kiderült, nem vagyok egymagám az 
ilyenfajta érzéssel!

“Jelentkezzenek közönségnek!”-  szólt 
Rózsa György felhívása -  a Zsákbamacska 
játékról van szó. Az aszódi Bodovics János 
és felesége Szabó Zsuzsanna be is küldték 
jelentkezésüket Hamarosan két személyre 
szóló meghívó érkezett részükre. Ekkor ka
csintott rájuk Fortuna: Jánost Rózsa úr ki
választotta játékosnak! És János nyert: kon
certjegyet a Petőfi Csarnokba és két CD-t

-  A koncertre még elmentünk volna, de 
mit kezdjünk a CD-lemezekkel, ha nincs 
lejátszónk!? Ezért aztán tovább játszottam, 
s a fekete macskákat olyan szerencsésen 
elkerültem, hogy a nyereményem egy 120 
ezer forintos, 4 személyes KRÉTAI ÚT 
lett!

-Krétai út, jól hangzik! De olyan...
-  Hihetetlen ugye? Nekem is az volt! Fel 

sem fogtam! Befejeződött a felvétel, Rózsa 
úr gratulált, aztán jöttek sorra a közönség 
soraiból is jó utat kívánni... pár perccel előtte 
még én is ott ültem közöttük! Miután kitöl
töttük az utazáshoz szükséges adatlapot, 
akkor kezdtük elhinni a feleségemmel, 
hogy ez valóban megtörtént velünk!

-  Mikor is volt ez pontosan?
-  Július első napjaiban, a TV a felvételt 

július 12-én játszotta le.
-  Utazásuk pont főszezonra esett!
-Július 27-én indult a repülőgépünk Fe

rihegyről Hárman utaztunk -  mert “ennyi
en” vagyunk-feleségem, 3 éves Péter fiam 
és jómagam. Óperencián túlra mentünk, 
mint a mesébea Ha ez az út nem nyere
mény, egyhamar nem jutottunk volna el 
Krétára. A tenger -  Péter szavaival élve a 
nagy pancsi -  az építmények, az emberek 
egy másik, csodás világot tükröznek. Rövid 
volt az ott töltött idő -  augusztus 3-án jöt
tünk haza - , de ne legyünk telhetetlenek! 
Szerencsére apartmanban voltunk elhe
lyezve, magunk gondoskodtunk az étke
zésről, így nem kellett állandóan az órát 
nézni, hogy most éppen miről késünk le...

-  A fényképek, pár apró ajándék, s a 
felejtheteüen élmények kitörölhetetlenné 
teszik a zsákbamacskás nyereményt A 
hihetetlen valósággá vált! Mit lehet erre 
mondani?

Sok-sok szerencsét -  MINDENKI
NEK!

Jurinka Ágnes

----------------------------------: --------------------------------- 'lUTAZAS *94
17. sz. kép

• 33. A Harz-hegység legszebb kisvárosának -  volt NDK -  épületénél 
járunk. Mi ez a híres épület?

• 34. E város mely német szövetségi köztársaság területén helyezkedik 
el?

í&ííf Varga Mária



ASZÓDI

Orvoskongresszus Ausztráliában
Tavaly szeptemberben érkezett a meghívás arra az orvos- 

kongresszusra, melyet idén ésszel tartottak meg az ausztráliai 
Brisbane-ben, és melynek témája az élethosszig tartó aktivitás 
volt. A kongresszussal összefüggően rendezték meg a H. 
World Masters Games-t, a veterán sportolók világjátékait, 
amelyen 32 sportágban kb. 30.000 idős sportoló állt rajthoz.

Engem a szakmai programokból természetesen leginkább 
az én egyéniségemhez közelálló témák érdekeltek, azok az 
előadások, amelyek a rendszeres edzés hatásait vizsgálták a 
korral járó vérkeringési, légzési és anyagcsere-változásokra. 
Röviden összefoglalva nyugodtan ki lehet jelenteni: e vizsgá
latok egyértelműen bizonyítják, hogy a rendszeres edzés 
(úszás, futás, kerékpár, még idősebbeknek a séta) csökkenti a 
magas vérnyomást, a vércukor- és koleszterinszintet, vala
mint a testsúlyt. Javítják a légzést és keringést, csökkentik az 
infarktusveszélyt. A rendszeres edzést végzők gyógyszerfo
gyasztása is kisebb.

A szervezők hibájából kellemetlen szállásgondjaim voltak, 
de ezeket a Brisbane közelében lévő Gold Coast-on élő, 
Aszódról kivándorolt világhírű kutató vegyész, KALOCSAI 
G. I. Zoltán önzetlenül és atyai gondoskodással oldotta meg, 
amiért kimondhatatlanul hálás vagyok neki és feleségének.

A repülőút 11 óra volt Malaysia fővárosáig, Kuala Lumpu
rig, majd még 11 Brisbane-ig. A Malaysián Airlines Jumbóján 
egzotikus ételeket szolgáltak fel a batikolt anyagból készült 
népviseletben dolgozó szép és kedves stewardessek, akiknek 
a figyelmessége valamelyest csökkentette a törődöttséget, 
amit a hosszú út okozott.

Brisbane hatalmas kiterjedésű, 1,5 milliós város. A cityben 
felhőkarcolók (köztük itt-ott egy-egy aprócska, régi temp
lom), de a kicsiny belváros körül már nagy kertes családi 
házak vannak, melyek a koloniális stílus szerint cölöpökre 
épültek -  és fából. A kertekben, utcákon és tereken buja 
szubtrópusi növényzet. Épp tavaszodván, minden virágban 
állt. A történelmi épület kevés, hiszen az ország története is 
csak 200 év.

Néhány kirándulást is tettem. Eljutottam három nemzeti 
parkba. A Lamington Parkban az esőerdők gazdag növényvi
lágát csodáltam meg, és kis híján ráléptem egy karvastagságú 
kígyóra, melyet az utolsó pillanatban vettem észre. (Állítólag

nem veszélyes. Veszélyes viszont az a harminc centiméter 
hosszú kisujjnyi vékony bamahátú kígyó volt, melyet Kalo
csaiék kertjében ütöttem agyon. Azt mondták, annak mérge a 
harapás után nem egészen egy perc alattmegöli a megharapott 
tehenet, kecskét vagy embert.) A Springbrook Parkban egy 
hatalmas vízesést láttam, majd kézből etettem az odaszokott, 
de vadon élő nagy papagájokat. A Natural Bridge Parkban 
bejártam az évmilliók alatt a víz által sziklából kialakított 
hidat.

Voltam állatkertben. Megsimogattam a kizárólag eukalip
tuszlevéllel táplálkozó (ettől olyan jóillatú) koalamacit, etet
tem kézből kengurut. (Láttam elütve is az út szélén. Nem 
véletlen, hogy sok autó elejére szerelnek védőcsöveket.) Na
gyon érdekes program volt a Fraser sziget mellett a Csendes 
óceánon hajóról közelből nézni a bálnákat.

Közlekedni is kellett. Hamar belejöttem, bár eleinte szokat
lan volt a bal oldali közlekedés és az automata sebváltó. Most 
viszont itthon kapcsolgatom az irányjelző helyett az ablaktör
lőt, és várom a féket felengedve, hogy induljon már el az 
(üresbe tett) autó.

Ha már olyan messze voltam, elindultam a WMG kajak
versenyén is. A 44/49 évesek korcsoportjában Budai Margit
tal vegyes párosban 5.000 m-en harmadikok lettünk. (Nem 
jött volna létre, ha nem készülök márciustól.) A kint volt kb. 
100 fős magyar csapat valami 50 aranyat, 30 ezüstöt és 20 
bronzot szerzett.

A hazautazás során a Malaysián Airlines kétnapos malaj
ziai tartózkodást ajándékozott. Kuala Lumpur még nincs 200 
éves, trópusi éghajlatú, gyorsan fejlődő város. 35 fok meleg, 
99% páratartalom. Az ing pár perc alatt vizes lett rajtam. 
Felhőkarcolók és bádog viskók. Végtelen számú utcai vendég
lő, melyek láttán is gyomorrontást kap az ember -  a KÖJÁL 
meg szívinfarktust. Koldusok, Mercedesek, nyitott csatornák
ban szaladgáló patkányok, királyi palota szoborszerű őrökkel, 
indiai hinduk, kínai buddhisták, keresztények. 3% munkanél
küliség, 3% infláció, 8% évi gazdasági növekedés -  és mind- 
emögött az olaj.

Újabb véget érni nem akaró repülés után kiszállás a hideg, 
őszi ködbe.

Dr. Jólesz József

A PETŐFI MUZEUM AJANLATA

ArtúrNyikityin lett. festőművész, a Ri
gai Képzőművészeti Akadémia pro
fesszora Bologna éa Karlsruhe 
után Aszódon mutatta be több 
száz tárlatot megélt képeit 
1994. október 4-17. között.

A Petőfi Múzeum Gál ériájá 
bem 1994. október 28-tól az 
Országos MéntőszoIgálat 
Kres zG é za Mentomú zettmának 
időszaki mentéstörténeti kiállítását 
tekinthetik meg.

Látogassa a Petőfi Múzeumot!
Állandó kiállítás: Galga mente 

Téli nyitva tartás: hétfő kivételével 
naponta 10-16 óráig.

Kérésére külön tárlatvezetést 
tartunk!

A múzeumban kapható:
Aszód környéki térkép, város

térkép, Aszód várost ábrázoló 
metszet, valamint régészeti, népraj

zi, történeti, irodalomtörténeti köny
vek, kiadványok.



TÜKÖR

Vízszintes:
1. Növény 3. A megfejtés első része 

9. Részedre 11. Gyep 12. Akadály miatt 
hirtelen megálló 14. Égő 15. Tenger, 
olaszul 16. Utolsó, angolul 17. Francia, 
vatikáni és osztrák gépkocsi jelzései 18. 
Ütközet 21. Vissza: Lao-ce filozófiája 
22. Filmcsillag 23. Folyadék 24. Gót 
egynemű betői 25. Majmot 26. Öreg 27. 
Nagy, díszes épület 28. Motormárka 
29. Anno, keverve 32. Érzékel 33. Kerti 
szerszám35. Engedje el! 37. Angol mo
soly! 39. A végén furcsán vágja! 40. 
Gépkocsi röv.

Függőleges:
1. Közösségbe ünnepélyesen befo

gad 2. Szándék 3. Női név 4. Öregem
ber 5. Szár közepe! 6. Portugál nyelvű 
nép betűi keverve 7. Gyümölcsöt szárít 
8. Gabonaféle 9. A megfejtés második 
része 10. Agrár eszköz 13. Fiatalok szó
rakozóhelye 18. Hamisan játszik 19. 
ATIT 20. Hiányos Tátra! 23. Él 25. 
Férfi angolul 26. Pest megyei község 
27. Lap 30. Név, németül 31. Megszó
lítás 32. Agy 34. Angol sör 35. Egy, 
németül 36. Napszak 38. Mutatónév
más

Készítette: Szilágyi Ramóna
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Fortélyos félelem  igazgat
Gödöllőn két pitbull-ter- 

rier kutya megölt egy het
venöt éves nénit.

Gazdájuk azért tartotta e 
vérebeket, mert korábban 
nyolc felfegyverkezett em
ber behatolt a házába, és 
erőszakoskodtak vele.

Félelme irracionális 
volt. Ezeket a fenevada
kat ugyanis gyilkolásra 
tenyésztik. Egyes orszá
gokban fegyverviselési 
engedélyhez kötik tartá
sukat, ennek hiányában a 
rendőr bárhol lelőheti 
őket. Szaporítani nálunk 
is tilos!

Ugyanakkor egy ebte
nyésztő szakember sze
rint egyetlen állat sem 
születik vérengzőnek, er
re idomítani kell. Azt is 
kifejtette, hogy ezek a hu
szonöt-harminc kilós jó 
szágok egy jó erőben lévő 
emberre nem jelenthetnek 
komoly veszélyt.

Ez még igaz is lehet, én 
mégis úgy éreztem, ő -  és 
akik hozzá hasonlóan elke
nik-e lmaszatolják a konflik
tusokat -  talán még ezeknél 
a bestiáknál is veszélyeseb
bek.

No de elkalandoztam a 
tárgytól: félelem, ami ese
tünkben ön- és közveszé
lyesnek bizonyult. Jó né
hány kutyafajta létezik, 
amely lényegesen hatáso
sabb védelmet nyújthat, a 
kívülállókra ártalmatlanul, 
így aztán a gazdának bíró
ság előtt kell felelnie a 
gyilkos ebekért.

Mindezt már majdnem 
elfelejtettem, amikor ma
gam is megtapasztalhattam 
a félelem “fortélyosságát”. 
Egy este az országúton el
romlott az autóm. Jobb öt
let híján elkezdtem stopol- 
ni. Megdöbbentő volt! Kö
rülbelül egy óra hosszat in
tegettem, míg megállt egy 
autós (ő sajnos nem tudott

segíteni, de legalább kife
jezte ezt a készségét). A kö
vetkező egy rendőrautó volt, 
vezetője szerint akár az 
egész éjszakát ott tölthettem 
volna, ugyanis az emberek 
félnek megállni! Aztán hal
lottam, megtörténik, hogy 
az autópályán is hiába inte
get valaki a villogó autója 
mellett.

Kedves autóstárs (bár 
meglehetősen nehéz a cser- 
benhagyómat társnak ne
vezni)! Nem kérem tőled, 
hogy legközelebb állj meg, 
ha elakadt autó mellett in
tegető embert látsz, a félel
meidet csak magad győz
heted le! Arról viszont le
beszélnélek, hogy bárhová 
is elindulj, mert mit vár
hatsz, ha hasonló helyzetbe 
kerülsz?

(Természetesen tudom: 
Vannak, akik csak röhög
nek a “hülye mazsolán”. 
Ők is maradjanak otthon. 
Murphy egyik tétele sze

rint ugyanis: “Ami elromol
hat, az el is romlik.”)

Sorolhatnám tovább az 
eltúlzott félelem veszélyeit: 
Egy Romániából áttelepült 
ember öngyilkosságot kísé
relt meg, mert rögeszméjé
vé vált, hogy a Securitate 
emberei üldözik. Intézmé
nyes formája: a fejlett orszá
gok bezárkóznak a menekü
lők előtt; Algériában franci
ákat gyilkolnak, mert az ős
lakosok általuk érzik veszé
lyeztetve vallásukat...

“A félelem az elme gyil
kosa. A félelem kis halál, 
amely teljes megsemmisü
léshez vezet.” (Frank Her- 
bert)

Mindehhez már csak 
ennyit tehetek hozzá: Óva
kodjunk mások eltúlzott fé
lelmeitől és próbáljuk kor
dában tartani a sajátunkat!

R. J.



24 HIRDETÉSEK

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 nyitva tartási idő alatt különböző sorsjegyek, 
FORTE színes film, “Hangoslevélhez” 10 perces 

hangkazetta kapható.
Ha az elfényképezett filmet előhívásra nálunk 

adják le, 3-4 napon belül utánvéttel lakásán kéz
besítjük.

A sikeres képek darabszámától függően aján
dék kérhető: 1 sikeres kép -  ingyenes filmhívás 

10 sikeres kép -  képtartó album 
19 sikeres kép - 1  tekercs FORTE színes Fdm.

A megyei Tiszti Főgyógysze
rész a városban üzemelő két 

gyógyszertár között
megosztotta az ügyeletet 

az alábbiak szerint:

• Páros héten: Ügyeletes az állami gyógyszertár 
(Szabadság tér 2.), az ügyelet szombat, vasár
napra is vonatkozik, 2 árt ajtók mel lett

• Páratlan héten: Ügyeletes a Szent István 
gyógyszertár (Falüjárók űtja J.)

♦  Szombaton nyitva 8-12-íg, délután zárva és 
ügyelet.

* Vasárnap zárva, ügyelet zárt ajtók mellett

Köszönet un két fejezzük ki 
mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk, 
Hagyó Ernő gyászszertartá

sán részt vettek, fájdalmunk
ban osztoztak.

A gyászoló család.

A Takarékszövetkezet Igazgatósá
ga kéri tisztelt tagjait, hogy akinek 
alaprészjegye nem éri ei az 1000,- 
Ft-ot, az a különbözetet 1994. no
vember 30-ig a takarékszövetkezet 
pénztárába fizesse be.

Szakképzett egészségügyi dolgo
zó gyermekfelügyeletet vállal. 
Felvilágosítás: Aszód, Kossuth 

L. u. 95.

Részvénytársaságunk 
igényes munkára 

kőműves brigádokat keres 
budapesti és gödöllői munkahelyre 

azonnali belépéssel

Cím: ARCHITEKTON 
Építő és Műemlékfelújító R t

2100 Gödöllő, Liget u. 2.
Tel: 06-(28)-320-606/ 320-607

VAGYONVEDELEM
BIZTONSÁGTECHNIKA

Autóriasztók szerelése 
Autórádiók 

Lakás-, üzletriasztók 
Kaputelefonok 

(hagyományos, videós) 
Csengők (vezetékes, vezeték 

nélküli)
Parabolaantennák 

Kültéri infralámpák

Huszár László 
2170 Aszód, ő sz  u. 29.

DR. SZAKÁCS GYULA 
EGYÉNI ÜGYVÉD IRODÁJA 

Tisztelettel értesítem leendő ügyfe
leimet, hogy megnyitottam Dány- 
ban egyéni ügyvédi irodámat. A 

hagyományos ügyvédi tevékenysé
gen kívül kárpótlási, szövetkezeti, 
földkijelölési (földtulajdoni, fö ld 

használati) ügyekkel is 
foglalkozom.

Cím: 2118 Dány, Szabadság út 79. 
(TSZ-központ) 

Telefon/Faxtüzenet:
(06-28>-320-539 

Félfogadás. Hétfő 14-16 óráig 
Kedd 14-17 óráig 

Csütörtök: 14-17 óráig 
INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS!

Természetgyógyász központ 
(Aszód, Kossuth L. u. 2.) 

tanfolyam-ajánlata:

1. Álomszeminárium,
2x3 óra

2. Komplex bioenergetikai 
tanfolyam

3. Alapfokú
természetgyógyász tanfolyam

4. Ezoterikus önismereti 
tréning 
5x3 óra

Érdeklődni a helyszínen lehet.

• Felelős kiadó: Gerlach G. Kornélné • Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás •
Munkatársak: Liptai Gabriella, Laukó Józsefné, Tóth Izabella, Repellik József, Varga Mária, Szilágyi Ramóna 
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