
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

„..CSAK A DEMOKRÁCIA AZONOS
A SZABADSÁGGAL!” _  _ . .

(Kossuth Lajos)

Ünnepi visszatekintés
A kissé hideg tavaszi reggelen sokan gyülekeztek a 

Petőfi Múzeum előtti téren, hogy együtt emlékezzenek 
1848-ra, egy olyan dicsőséges eseményre, amely erőt ad 
nekünk, de figyelmeztet is: csak értelmes cselekedetek
kel gyarapodik a nemzet, ha félreteszi az önpusztítást, 
okosan és összefogva cselekszik.

A himnusz elhangzása után dr. Bodó Zsolt alpolgár
mester — felelevenítve a márciusi eseményeket -  utalt 
azokra a gyökerekre, amelyeknek egyik ága 1848. már
cius 15-e. Jövőnk formálásában óriási erkölcsi és eszmei 
erőt képvisel a dicsőséges 1848 máig is eleven emléke, 
amelyet oltalmazni és ápolni mindannyiunk kötelessége. 
A szabadság utáni vágyban sűrűsödik össze egy optimis
ta társadalom cselekvő ereje. Legyen március 15-e min
den magyar szívében a szabadság ünnepe..

Az ünnepi gondolatok elhangzása után a 2.sz. Általá
nos Iskola diákjai bensőséges irodalmi összeállítással tet
ték még emlékezetesebbé ünnepünket. Tolmácsolásuk
ban hallhattunk Petőfi verseket, megzenésített változat
ban is, lelkesítő gondolatokat március üzenetéről.

A szép irodalmi összeállítást követően emelkedett han
gulatban került sor a koszorúzásra. A város önkormány
zata, a helyőrségparancsnokság, a pártok és intézmények 
képviselői helyezték el a múzeum falán lévő Petőfi Em
léktáblánál a megemlékezés virágait.

Szolid, meghitt ünnepség részesei voltunk, érezhettük 
a hovatartozás szent érzését.

Dinnyés László
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ÖRÖKTÜZ
„Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, 
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva, 
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, 
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.”

(Babits Mihály)

Kicsiny kezek, markok szorongatták előttem a fényt adó gyer
tyákat. A fény a két kisgyereknél, szüleik csak kísérik őket, a 
gyerekek az 6 kezükből kapták a már égő gyertyákat. Jelzótüz 
lenne a kicsik kezében?! Ok a fiatalok, övék a jövő, náluk a tűz, 
mely hitet ad és utat mutat; a szülők csak kísérők, vigyáznak 
rájuk, óvják a kicsi kezekben, lelkekben égő tüzet, hogy ki ne 
aludjon.

Gyertya lángja világítja meg utunkat. Az este, az apró 
fények szinte követelik a csendet, az emlékezés csöndjét. 
Lassú lépésekkel haladunk az úton, a házak mellett, s min
den lépéssel közelebb jutunk a múlthoz... Petőfi-szobor a 
Gimnázium udvarán -  naponta megyünk el mellette anél
kül, hogy észre vennénk... ma megállunk egy pillanatra... 
1848-as emlékmű -  emberi életek nagyságának örök, ren
díthetetlen tanúja... a ház, melyben Petőfi lakott — ha be
mennénk, a csöndben talán meghallhatnánk költőnk lépteit...

Sokan eljöttek március 14-én este emlékezni, koszorúzni, 
méltó kezdetet adni az ünnepnek. Aszód polgármesterének, 
Bagyin Józsefnek a jelenléte is mutatta, hogy szükség van 
egy ilyen estére, szükség van arra, hogy csöndben vonulva 
elgondolkodjunk, együtt legyünk. Az idei, kollégisták által 
rendezett gyertyás felvonulásnak a hagyományteremtés is 
célja volt, s reméljük, folytatása is lesz. Köszönjük Jenei 
Juditnak és Szilágyi Ramónának, hogy előadásukban a mú
zeum előtti kis téren felcsendült a Nemzeti dal, az aszódi 
rendőrőrsnek a vonulás biztosítását, a résztvevőknek, hogy 
gyertsáik lángjával erősítették az egy helyre tartozás érzését.

„Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve -  légy szabad 
virág szabad földön:
hogy árván maradva megrablott birtokán 
mondhassa a magyar: „Kicsi az én szobám, 
kicsi, de nem börtön!”

(Babits Mihály)

Március 15-e délelőttjén az aszódi ifjúság színe-java gyü
lekezett a Petőfi Sándor Kollégium ebédlőjében az akadály- 
verseny kezdetére várva. A „Nagyok” (kollégisták), a ver
senyszámokat, akadályokat készítették elő. Elkezdődött a 
verseny: jöttek az „akadályok” egyik a másik után, a kisis
kolások mindegyiket ügyesen vették. 8 csapat nevezett be, 
az 1-es és 2-es számú Általános Iskolák növendékei közül. 
Jöttek, és bizonyítottak. A nyertesek: I. helyezett a „Forra
dalom” (Ábrahám László, Körösi Gábor, Rizsák Krisztián, 
Bagi Gergely, Vörös Norbert, Búzási László -  2. sz. Alt. 
Isk.), II. helyezett a „Márciusi ifjak” (Pataki Szilvia, Szénási 
Szilvia, Dobay Laura, Kovács Mária, Turcsán Aliz, Csíki 
Nikoletta -  2.sz. Ált. Isk.), III. helyezett a „Bem apó” (Ku- 
rucz Ágnes, Hegyesi Zsuzsa, Trikkel Nikoletta, Urbancsek 
Barbara, Szentiványi Szilvia -  l.sz. Ált. Isk.).

14.00 órakoz kezdődött Kondor Melinda másodéves fran
cia tannyelvű gimnazista kiállításának megnyitója a kollé
gium dísztermében. Eljöttek tanárai, szülei, barátai, jelen
létükkel is emlékezetesebbé tenni élete első kiállítását, ame
lyet bizony nagyon sok munka, izgalom és várakozás előzött 
meg. Elsőként „Kati néni”, Mikus Katalin kollégiumi igaz
gatónő köszöntötte a megjelenteket, és átadta Melindának 
a bekeretezett meghívót, élete első kiállításának meghívóját. 
Megható volt két osztály- és szobatársnőjének, Gaál Ágnes
nek és Poissonneau Alexandrának a néhány szavas megnyitó 
beszéde, és a fuvolaszó Szarvák Kata és Varga Zsuzsa előadá
sában, mely illő aláfestést biztosított a kiállított munkákhoz.

A kiállítás megnyitója után a Wumbhi Tahaza együttes 
koncertjén vehettek részt az érdeklődők.

Később újra kezdhettük a szurkolást: kezdődik a sakk
verseny a kollégium ebédlőjében, Tordai László kollégiumi 
nevelőtanár vezetésével. A két aszódi általános iskolából 32- 
en neveztek be, de még a helyszínen is akadt 4 benevezni 
kívánó gödöllői, illetve hatvani szakmunkás tanuló. Közülük 
-  körmérkőzés alapján -  Márta Árpád bizonyult legjobbnak. 
Az általános iskolák tanulói két csoportban versenyeztek: 
5. oszt. tanulók, illetve 6-7-8. oszt. tanulók. Az első csoport
ban az első két helyezett: Szabó Gergely (5. oszt.) és Tóth 
Gábor (5. oszt.). A második csoportban Oláh Jácint (8. oszt.) 
és Szabolcsi János volt a legeredményesebb. A két első he
lyezett „viadalában”, szoros küzdelemben az „öregebb” Oláh 
Jácint lett a győztes.

A verseny visszhangja? Szívesen jönnének máskor is 
összemérni tudásukat.

A kollégiumban, a mozgalmas nap után, teaházzal végző
dött a nemzeti ünnep. Gyertyafény, forró tea, halk zene -  
ezek jellemezték az estét, amely lezárta a két napos munkát, 
szervezést.

„Készülj hazám!
Készülj, boldog haza!
Oly ünnep vár reád, amilyet 
Még nem pipázott magyar ember,
Amely majd hét országra szól,
Mint a lőcsei kalendáriom.
Készülj, hazám!”

(Petőfi Sándor)
Gyárfás Zsuzsa

Látogassa a Petőfi Múzeumot!

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 
10-18 óráig.

A múzeumban kaphatók: 
térképek, képeslapok, régészeti, néprajzi, 

történeti, irodalomtörténeti könyvek, 
kiadványok.

BELÉPŐ: 

Felnőtt: 
60 Ft

Nyugdíjas: 
30 Ft 
Diák:
20 Ft

Az előre 
bejelentett 
csoportos 

látogatások 
díjtalanok!

KÉRÉSRE KÜLÖN TÁRLATVEZETÉST 
TARTUNK!

Díja: 200 Ft

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
Galga mente

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: 
Nyitott kapuk -  Nyitott napok 

rendezvényzorozat tárlata 
Megtekinthető': 1995. április 5-ig
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TELITALÁLAT
A szemerkélő eső és a hűvös szerda délelőtt a MÁRCIUS 15. 

KUPA légpuskalövő-verseny résztvevőit aligha zavarta.
Az immár 5. éve megrendezett versenyre az idén is a Műv. 

Ház tekepályáján került sor, ahol mintegy 150 versenyző és 
érdeklődő izgult és szurkolt. Á fűtött hangulat feledtette a kinti 
zordabb időjárás kellemetlenségeit.

A szervezők reggel 8 órától várták az egyéni -  és csapatver
senyre jelentkezőket és az érdeklődőket. A hagyományos ren
dezvény népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a délután négy óráig tartó, jó hangulatú versenyre 16 csapat 
és sok egyéni versenyző, mintegy 100 fő nevezett be.

Fokozta a verseny izgalmát, hogy vajon a férfi csapatverseny 
győztesének járó Vándorserleg, amelyet tavaly alapítottak, újra 
Hatvan-ba kerül-e, vagy sikerül az aszódiaknak megszerezniük. 
Nos, a SZISZI remek versenyzéssel elhódította a hatvaniaktól 
a kupát, így egy évig ők büszkélkedhetnek vele.

De lássuk a versenyeredményeket:
L Ifjúsági csapatverseny: 1. helyezett: SASOK csapata, ered

ményük: 78 köregység (tagok: Oláh Tamás, Szőke Péter, Gyebnár 
Zoltán) 2. helyezett: BÁGOLY-csapat, eredményük: 61 köregység 
(tagok: Tóth József, Mercz Gábor, Hónig Antal, Molnár Norbert)

3. helyezett: SÓLYMOK csapata, eredményük: 49 köregység
(tagok: Gódor Attila, Csemer Sándor, Fónagy Gábor)
2. Ifjúsági egyéni verseny eredményei: I. Oláh Tamás, II. 

Szőke Péter, III. Pardi Bálint, ÍV. Puskás László
3. Felnőtt női csapatverseny: 1. helyezett: Domony női csa

pata, eredményük: 95 köregység (tagok: Litauszki Józsefné, 
Pánczélné Bohunka Mária, Valentinyi Mihályné) 2. helyezett: 
Aszód Polgárőr női csapat, eredményük: 75 köregység (tagok: 
Papp Lászlóné, Csobán Tiborné, Papp Andrea, Nagy Lajosné) 
3. helyezett: 2.sz. Ált. Iskola női csapata, eredményük: 63 kö
regység (tagok: Jeney Lászlóné, Szendrei Éva, Buzásiné Szen- 
tiványi Aliz, Pardi Lászlóné)

4. Női egyéni verseny eredményei: I. Valentinyi Mihályné 
II. Litauszki Józsefné III. Pánczélné Bohunka Mária

5. Felnőtt férfi csapatverseny: 1. helyezett: SZISZI csapat, 
eredményük: 114 köregység (tagok: Iván László, Szabó Pál, Szá- 
szi László, Sándor János) 2. helyezett: Polgárőr IV. csapat, ered
ményük: 107 köregység (tagok: Vladár László, Braun János, 
Papp László, Béres Róbert) 3. helyezett: ZSARU, Hatvan csa
pata, eredményük: 107 köregység (tagok: Kapuszta Mihály, 
Nagy László, Vigh Sándor, Magyar István)

6. Férfi egyéni verseny eredményei: I. Pásztor János II. 
Tarr Béla III. Nagy László Gratulálunk a győzteseknek. Kö
szönjük a versenyzők és a sok érdeklődő részvételét, Sztán Ist
ván ezredes, helyőrségparancsnok segítő támogatását, valamint 
városunk önkormányzatának a felajánlott értékes díjakat. Re
méljük, hogy jövőre is hasonló nagy érdeklődés kíséri majd ló
versenyünket.

Szenoráczk i F eren c  
a P olgárőr E gyesü let elnöke

A győztes csapat

A  M ÁSSÁG JEG YÉBEN
A Nyitott Kapuk -  Nyitott Napok március 

17-19-ig tartó rendezvénysorozat élményt 
adó, ugyanakkor szemléletünket formáló, 
emberségünket építő városi program volt.

Rokkant, testileg fogyatékos embertársaink 
életére irányította figyelmünket, akik mellett 
a mindennapokban talán észrevétlenül elro
hanunk, vagy ha észre is vesszük őket, pusz
tán sajnálkozó, szánakozó pillantást küldünk 
feléjük. Vagy mégis tudjuk: kik ők, mi a sor
suk, milyen örömök, gondok feszítik őket, mit 
kapunk tőlük és mit tehetünk értük?

Ezekre a kérdésekre adott választ -  sokoldalú 
megközelítéssel -  a háromnapos rendezvény.

Dr. Chikán Csaba -  a MEOSZ elnöke —, 
dr. Frajna Imre orvos, valamint Sándomé 
Pálfalvi Beáta előadásából képet kaptunk a 
magyarországi testi fogyatékosok helyzeté
ről, érdekeik szervezett képviseletéről, 
azokról a -  munkáltatással és gyógytorná
val kapcsolatos -korszeiü megoldásokról és 
lehetőségekről, melyek a teljes emberi élet
hez kívánják őket hozzásegíteni. Hangsú
lyozták, hogy kormányzati szinten olyan le
hetőségeket kell teremteni, melyek nem a 
szociális támogatást részesítik előnyben, 
hanem a munkáltatás, a társadalom javára 
végzett hasznos munka feltételeit garantál
ják. A bíztató hazai törekvésekben és fej
lesztésben a nemzetközi kapcsolatok is ér
demi szerepet játszanak.

A műzeumben szervezett kiállítás az 
Aszódon élő képzőművészek, valamint a 
mozgás- és látássérült alkotóművészek 
munkáit fogta össze, példát mutatva ily mó
don is a kézfogásra, az összetartozás érzé
sének és élményének kifejezésére.

Meggyőző erővel beszéltek az alkotások 
arról, hogy: „élni és alkotni, tenni és hasz
nálni akarok; vakon, csökkent látással, 
mozgásomban korlátozva is harmóniába ön- 
töm az életem". Dr. Losonczi Miklós művé
szettörténész megnyitó beszédében kiemel
te, hogy a testi fogyatékosság nélkül talán 
sokan nem lehettek volna jeles alkotókká, 
híres emberekké, másokat gazdagító erővé.

Éppen fogyatékosságuk inspirálta őket a 
teljesség keresésére és elérésére. Milyen 
csodálatos látni és megtapasztalni, hogy a 
fogyatékosságból érték, sokakat felemelő, 
nemesítő érték fakad.

Talán megtanulhatnánk tőlük felismerve 
önnön ha nem is testi, de lelki fogyatékos
ságunkat mások és egyben önmagunk javá
ra éltető, fejlesztő hatássá alakítani.

A Jótékonysági koncerten -  mely a kollé
gium dísztermében volt -  költészet és zene 
egymásba ölelkező szépségének lehettünk 
tanúi. Az aszódi zeneiskola diákjai és taná
rai, a kartali asszonykórus, Patrícia Bach 
chicagói operaénekes -  aki boldogan sietett 
Aszódra, hogy segítse a rendezvényt -  él
ménné avatták az estét.

A kartali gyerekek és az Aszódi Kamara 
Teátrum tagjai Bűth Emília és Rácz J. Zol
tán örömöt, játékot, békét és fényt hirdető 
verseiből kötöttek csokrot, megajándékozva 
mindannyiunkat a reménnyel — ahogyan 
Bűth Emília Tulipánok című versében így 
szólal meg:

.Áttelelt remények, földben 
felejtett tulipánhagymák 
löködik félre a rögöt: 
napra, napra! -  hajtogatják!"

A rendezvény befejező akkordjaként va
sárnap, az evangélikus templomban a Va
kok Szövetségének Homérosz kórusa éne
kelt Rólik Imre karnagy vezényletével. Az 
igehirdetés után az oltár elé állt fel a tizen
hat fős énekkar. Megható volt, amikor a kó
rus tagjai padjaikból egy látó hozzátartozó
juk vezetésével egymás kezét fogva indul
tak az oltár felé. Milyen jó lenne, ha mi is 
tudnánk -  legalább olykor -  egymás kezét 
fogva, egymás lépteit biztatva haladni a kö
zös cél felé! Kánonokat, három — és négy
szólamú keresztyén énekeket adtak elő, di
csőítve Isten hatalmát: „Féljétek az Urat, 
ti szentjei! Mert, akik öt félik, nincs fogyat
kozásuk.” Vakok, csökkentlátók énekeltek, 
mégis fogyatkozás nélkül, a teljesség ígére
tével, felfelé emelve lelki szemeiket.

A rendezvényeken szép számú érdeklődő 
jelent meg. Fiatalok, diákok, is! Bizonyára 
sok mindent megismertek, megjegyeztek -  
talán örökre.

Aszódot átölelő rendezvénysorozat része
sei lehettünk. Bekapcsolódtak a szervezés
be az intézmények: a Petőfi Sándor Múze
um, a Fiúnevelő Intézet, a Kollégium, a Ze
neiskola, az evangélikus felekezet. Részt 
vettek az aszódi művészeti csoportok és mű
vészek. Támogatták a rendezvényt a vállal
kozók.

Köszönet Rácz J. Zoltánnak és feleségé
nek Marikának, akik fáradhatatlan, körül
tekintő, színvonalas szervező munkával, 
igényes és embert építő rendezvénnyel aján
dékozták meg a várost.

A Nyitott Kapu Alapítvány hívott és be
engedett minden érdeklődőt kapuin belülre, 
hogy jobban megismerhessük általa önma
gunkat.

Mikus Katalin



4 ASZÓDI

ONKORMANYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testüle- 
te február hónapban második alkalommal feb
ruár 24-én ülésezett. Ekkor az alábbi napiren
dek kerültek megtárgyalásra.
L 1995. év i pénzügyi terv  
Aszód város Ónkormányzat Képviselő-testüle
té az 5/1995./II.24/ÖR sz. rendeletét Aszód vá
ros 1995. évi pénzügyi tervéről elfogadta, s jog
érvényesnek mondta ki. A rendelet az Aszódi 
Tükör márciusi számában teljes terjedelmében 
megjelent.
2. T elefonberuházás
Aszód város Képviselő-testülete a DIGITEL- 
2001 Rt. alábbi tájékoztatóját elfogadta, tudo
másul vette:
Ö röm m el tájékoztatjuk  Ö nöket, h ogy  1995. 
február 13-án dr. Lotz K ároly K özlekedési, 
H írközlési é s  V ízügyi M in iszter K on
cessz ió s M egállapodást ír t a lá  a DIGITEL- 
2001 R t-vel a  váci é s  gödöllő i prim er te le 
fonos k örzet fejlesztésével kapcsolatban . 
Ezzel az aktussal pont került sok korábbi vita 
végére, sikerült sok eddigi félreértést eloszlatni. 
Néhány gondolat erejéig tekintsünk vissza az elmúlt 
időszak eredményeire, a koncessziós folymatra.
— 1992 végén 41 önkormányzat létrehozta a 

DIGITEL-2001 Rt-t azzal a céllal, hogy a 
térség elmaradott telefonellátását meg
szüntesse, azt európai színvonalra emelje. 
Megkezdte a társaság a fejlesztés előkészítő 
és tervezési munkálatait, melynek eredmé
nyeként 1994 elejére a teljes terület kiviteli 
terveivel rendelkezett.

— 1993. évben megszületett annak törvényi 
lehetősége, hogy a helyi telefontársaságok 
koncessziós jogosultságot nyerhessenek.

— 1993. év végén kiírták a váci és gödöllői 
távközlési primer körzetre a koncessziós 
pályázatot.

— 1994 február 28-án hirdettek pályázati 
eredményt, mindkét területen a koncesszi
ósjogosultságot a DIGITEL-2001 Rt. nyerte 
el, aki a pályázatát az izraeli befektetőkkel 
közösen készítette.

— 1994 áprilisi közgyűlés a garancia vállalás 
hiánya illetve egymás meg nem értése miatt 
más finanszírozó partner bevonása mellett 
döntött.

— 1994 május 24-én az új finanszírozó part
nerrel és az önkormányzatokkal létrehozott 
koncessziós társaság -  Digitel TCC, majd 
ÉSZTÁV néven, a napokban megjelent új
ságcikkek szerint tévesen DIGITEL-2000 -  
megkötötte a KHVM Miniszterével a Kon
cessziós Szerződést, melynek értelmében 
megkapta a terület szolgáltatási jogosultsá
gát és annak a lehetőségét, hogy a MATÁV - 
tól átvegye a területet és azt tovább fej
lessze a jelentős igénynek megfelelően.

— 1994. évben a franciák által vezetett cég 
nem kezdte meg -  a rendelkezésére álló en
gedélyezett tervek szerint -  azt a fejlesz
tést, ami alapján a jelentkező igényeknek 
és a Koncessziós Szerződésben vállalt köte
lezettségének (1994-ben 28.000 új telefon- 
állomás bekötése) eleget tudott volna tenni. 
Nem vállalta át azokat a Siemens szerző
déseket sem, amelyek értelmében a teljes 
terület berendezései legyártásra kerültek 
és telepíthetők lettek volna.

— 1994 novemberében világossá vált, hogy a 
franciák által vezetett koncessziós társaság 
az alapítása során vétett hiányosságok mi
att a Cégbíróságon nem vált bejegyezhető- 
vé, ennek ismeretében a távközlésért felelős 
Miniszter felszólította Őket, hegy december 
31-ig a hiányosságokat szüntessék meg. Ez
zel párhuzamosan a pályázat nyertesét, a 
DIGITERL-2001 Rt.-t felkérte, hogy 60 na
pon belül bizonyítsa képességét a kon
cessziós jog továbbvitelére.

— 1995 február 13-án a Miniszter a DIGI- 
TEL-2001 Rt-vel Koncessziós Megálla
podást írt alá, mivel a franciák a hiányos
ságaikat nem tudták pótolni, illetve a par
lamentben elmondott interpellációra adott 
miniszteri válasz szerint a területfejlesztés
nek ez a leggyorsabb útja.

A DIGITEL-2001 Rt a napokban aláírt Megál
lapodást követően megkezdte a tárgyalásokat 
a szolgáltatás átvétele tárgyában a MATÁV Rt- 
vel és előkészült a hálózat fejlesztésére is. A 
Siemens kész az elkövetkező hetekben a már 
legyártott berendezéseit leszállítani és azokat 
folyamatosan üzembe helyezni.
A koncessziós folyamat következő fázisa a Kon
cessziós Szerződés aláírása. A Szerződés elké
szült, február hónapban lehetőségünk van an
nak aláírására. A Koncessziós Szerződés alá
írását követően nyílik lehetőség a finanszírozó 
tőke bevonására és a fejlesztések megkezdésére. 
A megkötött Megállapodás értelmében 1995. 
évben a területen jelentős fejlesztést kell a tár
saságnak végrehajtani, az előírt fejlesztés 
nagysága meghaladja a jelenlegi igényeket. 
Eredeti elképzeléseinknek megfelelően a ká
beltelevíziós rendszer is kiépítésre kerül a te
lefon hálózattal együtt.
A koncessziós pályázatnak megfelelően a tele
fonhálózathoz való csatlakozás díja 1995. év
ben egyéni előfizetőknek 36.000 forint, közüle- 
teknek 75.000 forint, mely összeget a DIGI- 
TEL-2001 Rt. pénztárában lehet befizetni.
Az eddigi jelentkezők által befizetett 
összeg változatlan és a későbbiek során 
sem fog változni.
A fejlesztés konkrét dátumokkal ellátott üte
mezésére csak azt követően kerülhet sor, ha a 
kezdés időpontját meghatározó Koncessziós 
Szerződés aláírásra kerül. Az ütemezés ismer
tetésére a közgyűlésen meghatározott tulajdo
nosi értekezlet keretén belül kerül sor.

DIGITEL-2001 Rt 
Igazgatósága

3. Pest megyei Gyógyszertári Központ va
gyonának rendezése
A képviselő-testület az előteijesztést elfogadta, 
tudomásul vette, mely értelmében a Pest me
gyei Vagyonátadó Bizottság határozata alapján 
az illetékes helyi önkormányzatok (ahol helyi
leg a patikák működnek) dönti el annak továb
bi sorsát, hogy a természetben megkapott va
gyon felett a továbbiakban hogy rendelkezik.
4. MÁV menetrendi változások
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a 
MÁV 1995/95 évi menetrendjének életbelépé
sétől 1995. május 28-tól -  figyelembe véve a 
csatlakozásokat -  az alábbi gyorsvonatok fog
nak megállni Aszód állomáson.
Avas nemzetközi gyorsvonat Zágráb -  Nyíregy
háza viszonylatban 20,43-kor, Nyíregyháza Zág
ráb viszonylatban 9.03-kor.
MILIC nemzetközi gyorsvonat Budapest -  Ág- 
csernyő viszonylatban 17.43-kor, Ágcsernyő -  
Budapest irányban 8.44-kor.
SALGÓ nemzetközi gyorsvonat Budapestről 
Losonc felé 7.43-kor, ellenkező irányban 17.38-kor. 
Szombathely, Sopron felöl Sátoraljaújhely felé közle
kedő gyorsvonat 14.43-kor, ellenilányban 13.05-kor. 
A fent felsorolt vonatokkal az ország vala
mennyi vidéke elérhető.
5. MÓL részvények értékesítése
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdo
nában lévő 2 millió 380 eFt értékű MÓL rész
vény értékesítéséhez nem járult hozzá. Az ön- 
kormányzat a részvényekre 110%-os, illetve 
120%-os vételi ajánlatot kapott.
6. Hulladékgyűjtő edények ármegállapítása 
A németországi testvérvárosból, Obernburgból 
kapott hulladékgyűjtő edények eladási árát a 
képviselő-testület 400 Ft + ÁFA összegben ál
lapította meg.

7. Nem lakás céljára szolgáló bérlemények 
(üzletek) bérleti díjának emelése
A testület a nem lakás céljára szolgáló bérle
mények bérleti díjának emeléséről jelenleg 
nem határozott. Kimondta, hogy a helyiségek 
szolgáltatása szerinti osztályozását, besorolá
sát el kell végezni.
8. Farkas József aszódi lakos ifjúsággal 
kapcsolatos bejelentése
A képviselő-testület kimondta, hogy a II. fél
éves munkaprogramjában szerepelteti Aszód 
város ifjúságvédelmi helyzetének megvitatását.

ANYAKÖNYVI HÍREK
(1995. fe b ru á r  7-to l m á rc iu s 15-ig)

EL H U N Y T
-  Oravecz Imréné Aszód, Kinizsi út 4.
-  Sütő Imréné Aszód, Jónásfalva 6.
-  Győri Jánosné Aszód, Falujárók útja 5/6.
-  Haitcsh Pálné Aszód, Hatvani út 7/a.
-  Eötvös Károlyné Aszód, Falujárók u. 5/2.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
-  Kiss Levente és Gulyás Krisztina

S Z Ü L E T E T T
-  február 15-én
Ivanics Ágnes és Deli Mihály leánya DÓRA 
Aszód, Iskola köz 5.
-  február 23-án
Bagyin Zsuzsanna és Sütő Tibor fia TIBOR 
Aszód, Béke út 6.
-  március 2-án
Mudri Györgyi és Bagi Zsolt leánya 
ZSANETT, Aszód, Rákóczi út 22/a
-  március 16-án
Kollár Márta és Nagy Ferenc fia BARNABÁS 
Aszód, Kossuth L. út 80/b

Aszód város Önkormányzat Kép viselő-tes
tület az 1995. március 8-i ÖKT ülését a Pe
tőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskolában tartotta meg, az alábbi 
napirend alapján:
1. Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló be
számoló
A képviselő testület Nemes István r.szds. által 
készített előteijesztést Aszód város közrend és 
közbiztonságának helyzetéről, elfogadta, tudo
másul vette. Felkéri a Rendőrőrs vezetőjét, 
hogy az esetlegesen bekövetkezett változások
ról egy év múlva adjon tájékoztatást.
2. Közmeghallgatás előkészítése
A testület a közmeghallgatásra készült tájé
koztatót elfogadta.
3. Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola működtetésének átadá
sa a megyei Önkormányzat részére.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a megyei 
önkormányzat döntését, mely alapján 1995. jú
lius 1-i hatállyal az iskola működtetését a Me
gyei Önkormányzatnak átadja. A testület uta
sította a polgármestert, hogy a vagyon hasz
nálati jogának átadásához szükséges tárgyalá
sokat gyorsítsa fel, és erről szóló szerződés-ter
vezetet teijessze a képviselő-testület elé.
4. Falugazdász foglalkoztatása
A képviselő-testület az FM. Pest megyei Föld
művelésügyi Hivatal által a falugazdász állás
helyre kötött megbízási szerződést tudomásul 
veszi. A megbízás 1995. június 30-ig szól. A fa
lugazdásszal az aszódi Önkormányzat további 
feladatokra megbízási szerződést nem kötött. A 
munkakör és az ezzel kapcsolatos megbízásra a 
jelenlegi szerződés megszűnése előtt visszatér. 
A képviselő-testület zárt ülés keretén belül 
döntött 13 egyéni, lakossági kérelemben.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.
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Közmeghallgatás
1995.

GONDOK ÉS REMÉNYEK
Városunk önkormányzata 1995. március 10-én tartotta meg 

a közmeghallgatást, amely a korábbi években megszokott ér
deklődés mellett zajlott le a Művelődési Ház nagytermében.

A közmeghallgatások forgatókönyve szerint először városunk 
polgármestere adott rövid értékelő tájékoztatót az elmúlt évről 
és kiemelte az ezévi főbb feladatokat. Tájékoztatóját az alábbi
akban közöljük.

Beszámoló közmeghallgatásra
Az önkormányzati törvény kötelezően előírja a megválasztott 

települési önkormányzati képviselő-testületek számára, évente 
legalább egy alkalommal közmeghallgatás megtartását.

Erre, képviselő-testületünk döntése alapján 1995. március 10- 
én a Vécsey Károly Művelődési Házban került sor.) Megjegyzem, 
több évi tapasztalatokból kiindulva, nem elegendő évente egy 
alkalommal megtartani a közmeghallgatást. Szükség van -  kü
lönösen a nehezen eldönthető kérdéseknél -  alaposabb tájéko
zódásra, a polgárok véleményének teljesebb megismerésére és 
erre mint az egyik fórum, a közmeghallgatás igen hasznos le
hetőség.)

1994-ben, a választások évében, több összejövetelre került 
sor, ahol a közmeghallgatáshoz hasonlóan terítékre került az 
aszódi önkormányzati képviselő-testület munkájának és a tele
pülés életének értékelése. Ezért -  a választási programoktól 
függetlenül -  tényszerűen, a városunk 1994. évi életéről, vala
mint az 1995. évi tervekről, gondjairól szól ez az előterjesztés.

-  Városunk 1995. január 1-i lélekszáma: 5.919 fő
-  állandó lakos: 5.739 fő
-  ideiglenes lakos: 180 fő
-  elhalálozottak száma: 79 fő
-  születések száma:
-  bölcsődés létszám:

l ** 1U
40 fő (gyermek)

— óvodás létszám: 252 fő
-  általános iskolás létszám: 557 fő
— középiskolai tanulók létszáma: 636 fő
-  kollégiumi tanulók létszáma: 100 fő
-  idősek klubjának létszáma: 38 fő (gondozott)
-  szociális gondozottak létszáma: 30 fő.
-  A város 1995. évi költségvetése: 338.323 eFt.
működési hiány: 27.552 et.
1995. kiadási terve: 338.323 eFt.
tartalék: -

1994-ben városunk költségvetése: 391.240 eFt-ra teljesült.
Ebből a pályázatok útján megszerzett támogatások összege 

32.879 eFt.
-  Alapvetően az intézmények működése, fenntartása és a gáz

vezeték-építés teljes befejezése képezte városunk önkormány
zati munkájában a fő hangsúlyt.

A város intézményei anyagilag nagyon szűkösek ugyan, de vál
tozatlan szerkezetben és mértékben működtek az elmúlt év során.

A gázvezeték-építés augusztus 31-re a város teljes egészében 
befejeződött, pénzügyi és vagyoni rendezésre 1995. március 31- 
vel kerül sor.

A gázvezeték megépítésével folyamatosan kapcsoltatta rá a 
város az intézményeinek fűtését a rendszerre. így a Bölcsőde, 
a két óvoda, a két általános iskola és a Polgármesteri Hivatal 
fűtése már gázzal történik.

A Csengey úti iskola lapostetös tornacsarnokára az állandó 
beázások megszüntetésére magastetőt építtetett a város.

A Falujárók úti óvoda külső homlokzata felújításra került és 
a Városszépítő Egyesület révén az udvarán új játékok kerültek 
felállításra.

-  Az egyházi vagyon visszaigénylése kapcsán az evangélikus 
egyházi fenntartású gimnázium kérdése rendeződött.

A három érintett fél megállapodásának megfelelően az evan
gélikus egyház új gimnáziumot épít Aszódon. Ehhez a telket a 
város biztosítja. Az evangélikus Petőfi Gimnázium 2 évfolyam
mal 1994/95-ös tanévben megkezdte a működését.

-  A fejlesztési munkák során a Dózsa Gy. úton vízhálózat
építést végeztettünk, majd kőszórást kapott az ott lévő három 
földút. Támfalakat építtetett a város a Dózsa Gy. és a Csengey 
úton is. Kőszórás készült még a Kinizsi, Liget és Kender utcában.

A Városréti úton 500 fm hosszban szennyvízcsatorna és úté
pítés történt.

A gázvezeték-építéssel egyszerre szennyvízcsatorna épült a 
Kossuth L. u. páros oldalán, az OTP-töl a Kenyérgyárig. A volt 
szovjet laktanya lakásaitól szennyvízcsatorna épült a Rákóczi 
úti csatlakozásig, melyre a Falujárók útja, a Bocskai utca és a 
Rákóczi utca szennyvízcsatornája is rá tud csatlakozni.

A Kossuth L. úton újabb vállalkozók építették meg a hom
lokzatokat az üzleteiken a város rendezési tervének megfelelő
en, javítva ezzel a városképet.

Újra üzemel a kenyérgyár és újra működik a MÉH-telep a 
TÜZÉP-pel szemben.

-  Befejeződött a Múzeum bővítése is.
Vitákat kiváltva, de folyamatos együttműködésben, közösen 

üzemelteti a város, és az aszódi katonai helyőrség a Művelődési 
Házat a Tiszti-klubban.

Az Aszódi Tükör folyamatosan tájékoztatja városunk polgá
rait a város életéről, nehézségeiről és sikereiről.

A sportegyesületek szerény eredményekkel, de anyagi gondok 
nélkül működtek 1994-ben.

A polgárőrök egyesületté alakulva folytatták a közrend javí
tását eredményező munkájukat.

Folyamatosan működnek a testvérvárosi kapcsolatok az er
délyi és a németországi testvérvárosainkkal. A nagyszabású 
aszódi Fesztivál megrendezése után a szeptemberben megtar
tott katonai Búcsú is jó fogadtatásra talált Aszódon.

-  Nem valósult meg a telefonhálózat építése és az együttmű
ködés hiánya miatt nem sikerült hozzájutni a Veszélyes Hul
ladéklerakó Telep kompenzációjához.

-  1995-ben a városi intézmények 27,5 millió Ft működési 
hiánnyal kezdték meg a működésüket. Ezt vagy a hátrányos 
helyzetű települések pályázatával tudjuk pótolni, vagy ilyen 
összeggel csökkenteni kell a város intézményeinek a kiadásait.

Ezért az intézmények csak bér- és energiaköltségeket kapják 
meg az első félévben, amit a képviselő-testület Pénzügyi Bizott
sága havonta ellenőrizni kíván.

A város a költségvetési törvénynek megfelelően átadja az ál- 
lani gimnáziumot a megyének. Ez a lépés találkozik a tantes
tület túlnyomó többségének a véleményével. Az iskolaszék pedig 
praktikusan elfogadja ezt a lépést. Ugyanis a hivatkozott költ
ségvetési törvény szerint csak az a település jogosult a hátrá
nyos helyzetű települések kiegészítő állami támogatására, akik 
a területi ellátást szolgáló intézményeit -  mi a Gimnáziumot — 
átadják megyei kezelésbe.

-  Fejlesztési tevékenység 1995-ben a telefonhálózat építése lesz.
Megkezdődik az Evangélikus Petőfi Gimnázium építése is. Az

önkormányzat 7 ingatlanának értékesítésével kívánja bevételeit 
növelni és a város szolgáltatási színvonalát javítani, új munka
helyeket teremteni.

Újjá kívánjuk építeni a Kossuth L. út 72 épületét ezekből a 
bevételekből, a már elkészült terveknek megfelelően.

Új benzinkutat épít a MÓL, a mostani helyétől 50 m-rel a 
30-as út felé.

Aszódra költözik az Ady E. úti épületébe az esztendő második 
felében az ÉMÁSZ kirendeltsége.

Tárgyalásokat kezdeményeztünk a regionális szeméttelep 
megépítésére, vele párhuzamosan az aszódi kommunális sze
méttelep és szippantott szennyvíz-leürítés megszüntetésére. Új 
szemétgyűjtő autót vásárolt a város és olcsó műanyag szemét- 
gyűjtő edényeket (kukát) értékesítünk az aszódi háztartások 
számára.

Felkészültünk az evangélikus templom mögötti terület par
cellázására és igénybe kívánjuk venni a szociális bérlakásépítés 
állami támogatását is.

-  Kialakultak testvérvárosi kapcsolataink 1995. évi program
jai is. Püspökszilágyon sátortáboroznak a három település fia
taljai augusztusban, július 15-re pedig a nyárádszeredaiak vár
nak minél több vendéget Aszódról.

Megrendezésre kerül a Fesztivál, valamint a képviselő-testü
let Művelődési Bizottsága által kialakított éves program alapján 
a helyi ünnepségek, évfordulók, megemlékezések.

Bagyin József sk. 
polgármester
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A polgármester úr beszámolója után a képviselő-testület mel
lett működő bizottságok vezetői mondták el röviden eddigi ta
pasztalataikat és ismertették a bizottságban végzett munkát, 
valamint a várható feladatokat.

Ezt követően dr. Lóska Izabella, az AMEDIK Orvos
szövetkezet vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezet 
munkájáról és gondjairól. Mindenki megnyugodva vette tudo
másul, hogy megoldódott a helyettesítés, nem kell számítani 
összevont rendelésre. Természetesen gondok is vannak szép 
számmal, például nem sikerült megoldani a rendelő gázfűtésre 
történő átállítását, valamint a biztonsági rácsok hiánya miatt 
továbbra sem lehet biztosítást kötni az épületre.

Mindezek után a hozzászólások következtek. A város közéle
téért felelősséget érző lakosok számos akut problémát jeleztek 
városunk vezetői felé.

A hozzászólások sorát Szőke Károly nyitotta meg. A szemét
telepen uralkodó áldatlan állapotokra és a városi rangot meg-

S zem éttelep

A közbiztonság 
közös ügyünk!

Aszód város területén 1994. évben 96 bűncselekmény elköve
téséről szerzett tudomást hatóságunk. Ez az 1993-as évi 150-nel 
szemben úgy érzem, jelentős csökkenést mutat, figyelembe véve 
a látenciát is.

Az elkövetett bűncselekmények kb. 80%-a vagyon elleni bűn- 
cselekmény, ezen belül 25 esetben történt betöréses lopás, 
(1993-ban 46) és 46 esetben egyéb, nem dolog elleni erőszakkal 
elkövetett vagyon elleni bűncselekmény.

Lényeges változás tehát, a betöréses lopások számának csök
kenése.

Mint a számadatokból is lemérhető, a korábbi évekhez képest, 
jelentős csökkenést mutat a bűncselekmények száma, de a reális 
értékeléshez hozzátartozik az is, hogy a biztosítótársaságok any- 
nyira megemelték a díjakat, hogy sokan felmondták, így nem 
jelentik be mindig a sérelmükre elkövetett bűncselekményt, hi
szen köztudott, hogy az ezzel járó adminisztráció, illetve az 
eljárásban való részvétel további költségeket, és időkimaradást okoz.

A másik oldalon az erőszakosan (személy elleni), elkövetett 
bűncselekmények állnak. Ilyenek: rablás, kifosztás, erőszakos 
közösülés, stb. Itt pedig az elkövető fenyegetése, a sértett fél
elme az, amely sok esetben visszatartja az embereket a felje
lentés megtételétől.

Egyes kriminalisztikai kutatások szerint a látencia megha
ladja a regisztrált bűncselekmények számát, de úgy érzem, eb
ben az esetben ez egy kb. 30% lehet.

Aszód az utóbbi időben nem tartozik a kimondottan bűnügyi- 
leg fertőzött területek közé, de mivel a környékbeli bűnözök 
előszeretettel tartózkodnak a város szórakozóhelyein, ezért az 
őrs potenciálisan legveszélyeztetettebb területe. Ennek megfe
lelően a megelőzés területén némi prioritást élvez. Tekintettel 
arra, hogy 12 községben kell ellátnunk feladatainkat, ezért el

csúfoló járdáink kátyúira hívta fel a város vezetőinek figyelmét 
és kért sürgős intézkedést.

Farkas József olyan fejlesztések elmaradását tette szóvá, 
amelyek a városi rang velejárói lennének, s nem is annyira 
költségesek, mind inkább nagyobb dinamizmust igényelnének 
a város irányítói részéről. Ilyenek például: bank letelepítése 
Aszódon, valutapénztár megnyitása, szolgáltató-kirendeltségek 
működése városunkban, stb. Sajnálattal vette tudomásul, hogy 
a város annak idején elszalasztottá a tornaterem-fejlesztési pá
lyázat adta lehetőséget. Külön kihangsúlyozta fedett buszme
gállók kialakításának szükségességét. Kitért a Veszélyeshulla
dék telep megépítése kapcsán megígért kormányzati kompen
záció elmaradására is. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Ka
marateátrum Kartalon játszik, valamint azt, hogy kevés szó 
esik az ifjúsággal való foglalkozásról.

Kovács Dezsőné javasolta a berekben szabadidő-park kiala
kítását. A Nagycsaládosok Egyesülete helyi csoportja szívesen 
közreműködne a munkálatoknál.

Kovács Ferencné a néha ízléstelen, a városképet elcsúfító cég
táblákat kifogásolta, kérte a szükséges szakhatósági intézkedés 
megtételét. Felvetésében utalt a mellékutak rossz állapotára is, 
külön kiemelve a gázcsere-telephez vezető út állapotát.

Detre János, esperes úr az egyik felszólalásban elhangzottak
ra reagálva, rövid tájékoztatást adott az Evangélikus Egyház 
Aszódi Petőfi Gimnáziuma építésének országosan kiemelt ke
zeléséről.

Szovics Pál sürgette az elképzelt regionális háztartási-hulla
dék telep mihamarabbi megvalósítását, már ebben az évben 
konkrét intézkedések megtételét.

A felvetett gondokra és kérdésekre a polgármester úr reagált, 
illetve többen a képviselők közül. A válaszokból kitűnt, hogy a 
képviselő-testület érzi a felelősség súlyát, s a város nehéz anyagi 
helyzete ellenére igyekszik az itt élő emberek életfeltételeit ja
vítani. Ehhez természetesen szükségesek az ilyen együttgon
dolkodások, a folyamatos párbeszéd és egy előremutató közös 
akarat.

D in n yés László

sósorban a közrendvédelmi, illetve bűnügyi munka területét a 
napi feladatok határozzák meg. Ezek figyelembe vételével irá
nyítjuk a szolgálatot.

A 24 órás ügyeleti szolgálat lehetővé teszi a város lakóinak, 
hogy a nap bármely szakában bejelentéssel, kéréssel forduljon 
a rendőrséghez. Ezzel a lehetőséggel élnek is az állampolgárok.

1994. évben a Közterületi rend éve szellemében, szolgáltunk 
és védtünk. Továbbra is fő célunk a lakosság közbiztonsági ér
zetének -javítása, melynek során kiemelt feladat az idegenren
dészettel kapcsolatos problémák, gondok. Itt elsősorban a szom
szédos országokból érkező illegális munkavállalók, valamint az 
engedély nélkül közterületen árusítók kiszűrése lesz feladatunk.

A közbiztonság javításához szervesen hozzá tartozik a közle
kedés biztonságának javítása is. Figyelembe véve a várost át
szelő 30-as számű főközlekedési útvonalat, illetve annak jelen
tős forgalomemelkedését, úgy érzem, hogy a balesetmegelözési 
tevékenység nem volt eredménytelen. 1994. évben összesen 14 
közúti baleset történt. (1993-ban 13.) Ezen belül a halálos 2-röl 
1-re, a súlyos sérüléssel járó 4-röl 1-re csökkent, míg a könnyű 
sérüléses illetve anyagi káros balesetek száma emelkedett 3-ról 
6-ra, illetve 4-ről 6-ra.

Balesetek okai gyakoriság szerint: figyelmetlenség, gyorshaj
tás, a kanyarodás szabályainak megszegése, valamint az elsőbb
ségi jog meg nem adása emelkedik ki. A bekövetkezett balesetek 
40%-a 12 és 18 óra közötti időre esik.

A balesetek okozói között (61,5%), a személygépkocsivezetök 
járnak az élen. Sajnos emelkedő tendenciát mutat az ittas jár
művezetés miatt eljárás alá vont személyek száma is. Idén 5 
esetben kellett büntetőeljárást kezdeményezni emiatt, és ennek 
többszöröse a szabálysértési eljárás során elbírált ittas vezetés.

A közlekedési morál javítása érdekében a jövőben egyre in
kább előtérbe kerül, elsősorban balesetmegelőzési céllal végre
hajtott helyi, és központi elrendelésű akció.

Az elmúlt esztendőben jelentős szemléletbeli változás ment 
végbe a társadalom széles rétegeiben. Korábban elfogadott nézet 
volt, hogy a polgárok közbiztonságát kizárólag rendőrségi kér
désként kezelték, és ezért a bűncselekményekkel szembeni vé-
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dekezést kizárólag a rendőrség feladatának tekintették. Ma már 
elmondhatjuk, hogy a lakosság egyre szélesebb köre tesz intéz
kedést vagyonának biztosítása érdekében.

Kiemelt szerepet tölt be a közbiztonság, a közterületi rend 
biztosítása érdekében tevékenykedő polgárőrök, melyet a helyi 
önkormányzat, valamint az e probléma jelentőségét megértő 
vállalkozók támogatják.

Nagyon nagy segítséget jelent számunkra a területen működő 
Polgárőr Egyesület, hiszen mind közrendvédelmi, mind a bű
nügyi területen az elvárásokat jóval meghaladó segítséget nyúj- 
tanak. Munkájukra bármikor számíthatunk és nem mülik el 
társadalmi, vagy egyéb nagyobb létszámot megmozgató rendez
vény az ö biztosításuk nélkül. Munkájukat szervezetten, pon
tosan látják el. A megelőzési tevékenységünkbe ma már szinte 
teljesen beleolvadtak.

További célunk, az önkormányzattal kialakított jó kapcsolat 
további fejlesztése, valamint munkánk szolgáltató jellegének a 
lehetőség szerinti további fejlesztése.

1995. évben fokozott figyelmet fogunk fordítani a város szó
rakozóhelyeinek ellenőrzésére, közbiztonsági, ifjúságvédelmi, 
idegenrendészeti akciókat a terület kereskedelmi ellenőrével kö
zösen tartunk.

A környezetünk megóvása közös ügyünk!
Mindent meg kell tennünk a jövőben azért, hogy környeze

tünk tiszta maradjon. Szigorúbban kell fellépnünk azokkal 
szemben, akik ez ellen vétenek. Javasoljuk, hogy ezekben az 
esetekben a bírság összege a maximumhoz közelítsen.

N em es István  r.szds. 
őrsparancsnok

RENDŐRSÉGI ÚTBAIGAZÍTÓ
GÉPKOCSI TULAJDONJOG ÁTÍRÁS

A vételtől számított 15 napon belül a gépkocsit át kell íratni!
-  vevő személyi igazolványa
-  kötelező felelősségbiztosítás (a vevő nevére megkötve !!!)
-  adás-vételi szerződés, vagy számla
A vevő az ügyintézőtől kapott postai befizetöszelvényen fizeti 

be az illetéket, amely jelenleg 6 Ft/cm3.

UTÁNFUTÓ VAGY PÓTKOCSI
átírásához a fenti iratok kellenek, átírási illetéke egységesen 

2500 Ft, melyet szintén az ügyintézőtől kapott csekken kell 
befizetni.

HAGYATÉKI ÖRÖKLÉS
Amennyiben a gépkocsi nem vétel, hanem hagyatéki öröklés 

útján kerül tulajdonba, az alábbi iratokra van szükség:
-jogerős hagyatéki végzés
-  az örökös (örökösök) személyi igazolványa
öröklés esetén a Rendőrhatóságnál nem kell illetéket fizetni, 

azt az illetékhivatal az egyéb hagyatéki illetékekkel együtt 
szabja ki!

MOTOR ÉS ALVÁZCSERE
i l l e t é k m e n t e s !

-  adás-vételi szerződés + a származás helyét igazoló forgalmi 
engedély (amely járműből a motor, ill. alváz ki lett szerelve) 
vagy

-  számla, amely a fődarab gyári számát tartalmazza.
FIGYELEM! A Rendőrhatóság csak azonos típusú motor, ill. 

alváz (karosszéria) cseréjét jegyzi be.

RENDSZÁMTÁBLA ELVESZTÉSE ESETÉN
-  nyilatkozat: hol, mikor veszett el
-  500 Ft illetékbélyeg
-  forgalmi engedély, személyi igazolvány
Az ügyintéző engedélyt ad ki a rendszám újragyártásához, 

két hétig használható házilag készített rendszám. A kiadott 
engedély alapján a rendszámot újból gyártják.

„E” BETŰJELÜ RENDSZÁM

ELSŐ KIADÁSKOR
-  adatlapot az ügykezelő ad
-  a jármű összes VÁM papírja
-  külföldi forgalmi engedélye
-  kötelező felelősségbiztosítás
-  500 + 200 Ft illetékbélyeg

HOSSZABBÍTÁSKOR
-  adatlapot az ügykezelő ad
-  a jármű összes VÁM papírja

-  külföldi forgalmi engedélye
-  kötelező felelősségbiztosítás
-  200 Ft illetékbélyeg
LAKCÍMVÁLTOZÁS
-  forgalmi engedély
-  személyi igazolvány 
i l l e t é k m e n t e s
SZÍNVÁLTOZÁS
-  forgalmi engedély
-  személyi igazolvány 
i l l e t é k m e n t e s

FORGALOMBÓL KIVONÁS
VÉ GL E GE S
-  forgalmi engedély
-  személyi igazolvány
-  2 db forgalmi rendszámtábla 
i l l e t é k m e n t e s

I D E I G L E N E S E N
-  forgalmi engedély
-  személyi igazolvány
-  2 db forgalmi rendszámtábla
-  500 Ft illetékbélyeg

FORGALOMBA HELYEZÉS
-  tulajdonos személyi igazolványa
-  500 Ft illetékbélyeg

ZÁRADÉK ELRENDELÉSE, TÖRLÉSE
-  OTP, Bank, egyéb intézmény záradékbejegyzés illetve törlés 

iránti hivatalos kérelme
-  I-es adatlap
-  500 Ft illetékbélyeg

JÁRMÜVEK LÍZINGELÉSE
-  Lízingszerződés
-  I-es adatlap
-  kötelező biztosítás (a lízingelő nevére szóló)
-  forgalmi engedély
-  személyi igazolvány
-  500 Ft illetékbélyeg

FIGYELEM!!! AMIKOR A LÍZING FUTAMIDEJE LETELT
-  a kifizetésről igazolás
-  I-es adatlap
-  személyi igazolvány
Ekkor kerül sor a tulajdonjog átírására, és az átírási illeték 

(6 Ft/cm3) befizetésére.
F O N T O S ! ! !  Amennyiben ön jogi személy (Kft, BT, stb.) 

az ügyintézéshez a cég bélyegzőjét hozza magával!
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VEZETŐI ENGEDÉLY
C S E R E  (Betelt, vagy egyéb ok miatt)
-  orvosi alkalmassági vélemény
-  adatlap vezetői engedély cseréjéhez (rózsaszínű)
-  500 Ft illetékbélyeg
-  1 db génykép
-  személyi igazolvány

E L E S Z T É S  E S E T É N
-  a fentebb felsorolt iratok, de az adatlap kék színű
-  nyilatkozat arról, hogy mikor, hol veszett el
-  500 Ft illetékbélyeg

NEMZETKÖZI VEZETŐI ENGEDÉLY
-  adatlap (ügyintéző adja)
-  1 db fénykép
-  magyar vezetői engedély
-  személyi igazolvány

PÁV ALKALMASSÁG BEJEGYZÉSE
-  PÁV vizsgálaton kapott határozat
-  500 Ft illetékbélyeg
-  vezetői engedély
-  személyi igazolvány

JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS LETELT
-  igazolás az utánképzés elvégzéséről
-jogerős határozat az eltiltásról (bírói ítélet, egyéb határozat)
-  határozat a vezetői engedély visszavonásáról (igazgatási 

határozat)
-  személyi igazolvány 

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

A Rendőrőrsön és a Rendőrkapitányságon egyaránt intézhető:

ÉRVÉNYESÍTÉS
-  1 db adatlap
-  2 db fénykép 
(3,5 x 4,5 cm) 
i l l e t é k m e n t e s

CSERE SAJÁT KÉRÉSRE ÉS NÉVVÁLTOZÁS
-  1 db adatlap 2 db fénykép
-  500 Ft illeték

Figyelem! A Rendőrőrsön csak a személyi igazolványt 
érvényesítjük!

REKVIEM EGY 
ERDEI HÁZÉRT

A Hosszú-völgyben járó turistákat egy rom fogadja 
az erdő alján.

Valamikor egy nagyon szép és kedves ház volt ez. 
Sok gyermek és felnőtt fordult meg itt. Bennünket, az 
aszódi Természetbarát Kör tagjait, sok emlék fűz eh
hez a házhoz.

Sokan itt váltak igazi felnőtté, itt tanulták meg, 
mit jelent egy házért, egy ügyért dolgozni, tenni. Ren
geteg időt töltöttünk kint, napokat, heteket, sőt hóna
pokat ,

Mostanában sokat emlegetjük — a jó  meleg szobában 
ülve -  a házat, az ott eltöltött szép napokat. Sokféle 
ember megfordult a házban, általános- és középisko
lások, szakmunkástanulók és egyetemisták, segéd
munkások, tanárok, vadászok, madarászok és még so
kan mások. S ezekben az emberekben a természet sze- 
retete volt a közös, az, hogy mindannyian a Termé
szetbarát Kör tagjai voltak.

Ha volt egy kis szabad időnk, kimentünk az erdőbe, 
s ha időközben beesteledett, ott volt a ház, ahová be
térhettünk éjszakára. Köszönjük néked ezt az oltal
mat adó menedéket.

Az épület korábban a lőtér parancsnokának a háza 
volt. Gondolom, abban az időszakban is érdekes ese
mények helyszíne lehetett a ház.

Azt hiszem, mindenki köszönetét mondhat, aki éve
ket töltött el a házban, s ezáltal csodálatos élmények 
sorához jutott. Ez a ház mindent megérdemelt, csak 
ezt a sorsot nem.

Először a víz, majd az áram szűnt meg a házban. 
Aztán mi is megkaptuk a felszólítást, hogy hagyjuk 
el a házat.

A ma arra járót egy romhalmaz fogadja. S vajon 
hány ilyen és ehhez hasonló ház ju t erre a sorsral

Még egyszer köszönet néked, te ház a sok-sok emlékért.
Volt egy ház, amely mindig várt és befogadott. De 

most már sajnos csak sivár halom. Ez a ház megér
demelte volna a létet, hisz sok-sok embernek adott 
szép emlékeket.

Masznyik Károly

FIGYELEM! CSAK A RENDŐRKAPITÁNYSÁGON IN
TÉZHETŐ:

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ELVESZTÉSE
-  2 db adatlap
-  2 db fénykép
-  500 Ft illetékbélyeg
-  az elvesztésről jegyzőkönyvet vesznek fel!

Külföldi állampolgár honosítása, visszahonosítása, hazai 
anyakönywezése esetén a szükséges iratokról a Gödöllői Ren
dőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztályán személyesen 
tájékozódjon!

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT GÖDÖLLŐ

ÁPRILIS 11. 19 ÓRA 
CALCUTTA TRIÓ

KONCERTJE 
Belépődíj: 250 Ft 

________________________ /
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BENELUX
NYELVSTÚDIÓ

I

Holland, francia, angol, 
flamand, német
egyéni -  kiscsoportos -  zárt 
nyelvkor f
korrepetálás, vizsgákra 
előkészítés
nyelvutak, nyelvtáborok
szervezése
tolmácsolás, fordítás, agency
Cím: Aszód, Korén köz 10. f

Magyar Flamand Baráti
Kör Alapítvány f

V
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Bepillantás a körzeti 
Vöröskereszt munkájába

Az Aszód Körzeti Vöröskereszt 1991. január 15-én ala
kult, létrejöttét Aszód várossá nyilvánítása tette lehetővé.

FELADATAI:
— Egészségnevelési munka, egészséges életmódra neve

lés, betegségek, balesetek megelőzése, küzdelem az 
alkoholizmusba drog fogyasztás és az AIDS ellen.

— Családvédelem, szociális munka. Résztveszünk a csa
ládi közösségek megszilárdításában, környezetünk 
szociális problémáinak megoldásában, támogatásra 
szoruló gyerekek, fiatalok, és idősek életkörülménye
inek javításában, a rokkantak társadalmi beilleszke
désének segítésében.

— Véradás szervezés. Résztveszünk a térítésmentes vér
adás szervezésében, elősegítjük a kiszállásos véradá
sokat.

— Elsősegélynyújtás. Folyamatosan szervezünk elsősegély- 
nyújtó vizsgát, valamint tanfolyamot a gépjárművezetők 
részére, hiszen enélkül a vizsga nélkül senki nem kaphat 
jogosítványt. Tanfolyamot csak megfelelő létszám esetén 
indítunk, ezért jelentkezőket várunk aktivistáinknál. A 
tanfolyam díja 1.400 Ft, a vizsgadíj 700 Ft.

— Nemzetközi munka. A Vöröskereszt részt vesz a me
nekültek ellátásában. A testvérvárosi kapcsolatok ré
vén szeretnénk külföldi országok vöröskeresztes cso
portjaival is a kapcsolatot felvenni és ápolni.

— Kedvezményes árusításokkal szeretnénk a területen 
lakó embereknek segíteni, mint pl. bébiétel, gyermek
tea, smack leves, mosópor, fogkrém, vitaminok, cso
koládé valamint könyvek.

A körzeti Vöröskereszthez 12 község tartozik, Kartal, 
Verseg, Iklad, Domony, Galgamácsa, Vácegres, Váskisúj- 
falu, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Túra, Aszód. Ezeken 
a településeken helyi szervezetek működnek, melyeket 
a titkár koordinál a területi vezetővel együtt. Aszód tit
kára Balogh Jánosné, az l.sz. Óvoda vezetője.

Ebben az évben lehetőségeinkhez mérten a következő
ket szeretnénk megvalósítani:
— Március 16-án az l.sz. Általános Iskolában egész

ségnevelő napot, ahol a diákoknak különböző verse
nyek és egészségügyi TOTÓ-k, valamint terítési ver
seny teszi színessé a napot.

— Áprilisban a Pest megyei Vöröskereszt által szervezett 
versenyekre „háztartási ismeretek, elsősegélynyújtás, 
csecsemőgondozás” előzetes jelentkezés alapján egy- 
egy csapatot indítunk.

— Május 4-én véradást szervezünk a Fiúnevelő Intézet
ben, melyen számítunk minden segítő szándékú em
ber megjelenésére.

— Május 8-án a Vöröskereszt világnapját szeretnénk 
megünnepelni méltó módon.

— Júliusban a területről ifjú vöröskeresztes-képző táborba 
mindkét iskolából szeretnénk gyermekeket eljuttatni.

— Ugyanebben a hónapban szociálisan hátrányos hely
zetű gyermekek táborát szervezzük Kemencén, ahová 
a területről 50 gyermeket szeretnénk eljuttatni, a Pol
gármesteri Hivatalok segítségével. Ez a táborozási le
hetőség már négy éve áll rendelkezésünkre, lehetősé
get biztosítva ezáltal azoknak a gyermekeknek, akik 
más módon táborba nem tudnak eljutni.

— Augusztusban aktivistáink segítségével az „Aszód 
Fesztiválon” szeretnénk résztvenni és lehetőségeink
hez mérten segíteni.

— Szeptemberben 120 órás szociális gondozói tanfolya
mot indítunk, kb. 20-25 fo részvételével, mely szak- 
képesítést nyújt és a házibeteg ápolásban elengedhe
tetlenül fontos. Erre a tanfolyamra váljuk az érdek
lődők jelentkezését. Jelentkezni lehet a helyi titká
roknál, illetve a területi vezetőnél személyesen, a Pol
gármesteri Hivatal földszint 10. szobában.

— Szeptember 14-én véradást szervezünk.
— Októberben felkészülünk a jövő évi vöröskeresztes 

kongresszusra.
— November 27-én a véradókat szeretnénk köszöntem.
— Decemberben szociális árusítások lehetőségét teremt

jük meg a rászoruló emberek részére. Ekkor szeret
nénk a rászorulók részére ruhaneműt és élelmiszert 
ingyenesen eljuttatni aktivistáink segítségével.

Adományaikkal kérjük segítsék munkánkat, segítsék 
a rászoruló embereket, hiszen soha sem tudjuk, hogy Mi 
mikor válunk rászorulókká. Használt ruhát, cipőt, játé
kot, bármikor szívesen fogadunk. Várjuk boltok, vállal
kozók felajánlásait, segítségét bármilyen formában.

Lebegjen szemünk előtt bármilyen nyomorúság, baj, 
bánat, rettegés, katasztrófa sújt bennünket vagy ember
társainkat, mindenkinek jólesik a segítség, egy jó szó, 
egy segítséget nyújtó kéz, egy tál meleg étel, vagy bár
milyen más őszintén adott segítség.

Segítsék munkánkat a környezetükben észlelt problé
mák említésével, építő kritikájukkal, és segíteni akará
sukkal.

A körzeti Vöröskereszt új címe:
Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: Aszód 1. vagy Aszód 2.
Ügyfélfogadás: naponta 8-12-ig.

Gáspárné Csókás Rita 
Körzeti Vöröskereszt 

Területi Vezető

SZAKMUNKÁSOK!
Iskolánkban felnőttoktatás folyik végzett szakmunkások 

számára.
A hároméves levelező formájú általános felkészítés mellett 

korszerű számítástechnikai képzést is adunk.
Hallgatóink fakultatív számítástechnikai érettségi vizsgát is 

tehetnek.
Elegendő jelentkezés esetén lahetőség van nyugati nyelvek 

tanulására is.
Kedvezményeink: 75%-os és 50%-os utazást biztosító di

ákigazolvány, bérlet az uszoda használatára.
Jelentkezés: június 23-ig munkanapokon, nyáron szerda 

délelőttönként, augusztus 23-tól szeptember 1-ig munkana
pokon.

Megjegyzés: Két osztály indítása lehetséges az 1995/96. 
tanévben. Betelt létszám esetén csak a következő tanévre 
lehet előjegyzést biztosítani.

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola levelező tagozata
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Ikladi Ipari Műszergyár -  
ami volt!

Bár soha nem voltam az Ikladi Ipari Műszergyár dolgozója, 
mégis már a létrehozásnál, 1952-től közvetlen kapcsolatban vol
tam a gyárral. Kezdetben igaz csak távolabbról, de 1957-től 
már közelebbről is. Részt vehettem a gyár biztonságos őrzésének 
megszervezésében, majd annak irányításában. 1957-től viszont 
együtt élhettem a gyár dolgozóival a gyár által létrehozott la
kótelepen. Mivel nem voltam dolgozója a gyárnak, így csak rész
ben tudok válaszolni a Tükör szerkesztőjének azon kérésére, 
hogy mit jelentett a gyár dolgozói részére a gyár.

E kérdésre egyszerű szóval, tömören, de érthetően lehet vá
laszolni: mindent. A biztos megélhetést, a jó kollektívát, a mun
kásegységet, a szilárd munkahelyet.

Ismertem a gyár valamennyi igazgatóját és így bátran kije
lenthetem, hogy egyik sem törekedett a dolgozók rovására meg
gazdagodni, sohasem latolgatták személyes lehetőségeiket, ami
kor a munkáskollektíváról volt szó.

A gyár első vezetése megépítette dolgozói részére a lakásokat, 
ezen kívül a 34 szobás szállodát, ahol a nőtlenek és hajadonok, de 
szükség esetén a családosok is lakhattak jelképes lakbérért, nagyon 
kulturált körülmények között. Gondoskodott a gyár a bölcsödéről, 
az óvodáról is, így megépíthette a jelenben már omladozó óvodát és 
bölcsödét, ahol a gyermekek nemcsak megbízható felügyeletet és 
nevelést kaptak, de arra is volt gondja és fedezete a gyárnak, hogy 
ezen intézményekben az általa adott ruházatban voltak a gyermek
ek. Évente kb. 140 gyermek volt e két intézményben ott, a lakótelep 
közepén. Vajon hol lehetnek ezek a több ezer embert kitevő bölcső- 
dések és óvodások? Az O részükre építette a gyár a lakótelepi ját
szóteret, melynek rendben tartása, működőképessége a mindenkori 
gondnok feladata volt. Minden évben a gyermeknap alkalmával a 
gyár ifjúsági és egyéb szervezetei ünnepélyesen szervezték meg a 
gyermeknapot, versenyeket szerveztek a részükre, megvendégelték 
őket és természetesen a kiválóak jutalmakat kaptak.

A gyermekek mellett gondoskodott a gyár a telepen lakók 
szórakozásáról is. A szálloda földszintjén klubterem, konyha is 
állt rendelkezésükre és szórakozásukra. E klubterem rendelke
zésre állt családi ünnepségek megrendezésére is, melyekben

aktív szerepet vállalt mindenkor a gyár nőtanácsa. Térítés nél
kül lehetett e klubteremben megtartani szervezetek, vagy más 
összejöveteleket és nem kellett azokat lépcsőházakban, a légó- 
pincében megtartani, mint a jelenben.

Nem volt ennyi lakója a lakótelepnek mint most, és talán 
ezért is jobb volt az emberi kapcsolat, az egymás iránt érzett 
megbecsülés és felelősségérzet.

A gyár gondoskodott lakásainak rendszeres karbantartásáról 
és ezért állandó kőművest és vízvezetékszerelöt alkalmazott a 
gondnokságon, akik szükség esetén ellátták az időközben fel
épült tanácsi lakásokban is a szükséges munkákat. A rend
szeresített gondnok feladata volt a lakótelep rendbentartása, a 
lakások állagának megőrzése is.

A gyár munkásait kulturált körülmények között, autóbuszok
kal vitette a munkahelyre és vissza, a lakótelepről és más köz
ségekből. Biztosítva volt a rendszeres sportélet. A volt gyár 
összetartó kapocs is volt az akkori Aszódi járás községei között, 
hisz a kb. 3600 dolgozója és ezen kívül a gyár bedolgozói biz
tosították ezt a kapcsolatot.

Most szinte egy csapásra minden megszűnt. Megszűnt a gyer
mekzsivaj a lakótelep közepén, a már itt lakók idegesebbek 
egymással szemben, a régiek közül sokan elköltöztek.

Szomorúan lehet tapasztalni a valóságot, hogy azok, akik 
ebben a volt gyárban kezdték az életüket, a munkáséveiket, 
most 30-35 évi munkásév után kerültek az utcára, mert így 
kívánják ezt legfőbben az egyéni érdekek. A gyár egyetlen mun
kása sem ilyen változást várt, ami nem épített, hanem lerom
bolta azt is, amit ez a gyár fennállása 45 éve alatt létrehozott. 
Eltűnt az európai és nemzetközi kiállításokon való részvétel, 
de vele együtt eltűnt az Ikladi Ipari Műszergyár hírneve is.

Mindezek ellenére büszkék lehetnek azok a már nyugdíjas 
volt műszergyári dolgozók, akik ott voltak a gyár létrehozásá
nál, mert ezzel -  ha névtelenül is — de bekerültek a volt Ikladi 
Ipari Műszergyár történetébe.

így látom egy valamikor jól dolgozó gyár tündöklését és a 
rendszerváltás által kikényszerített bukását.

Csatlakozva a Tükör szerkesztőjéhez, én is kérem a volt IMI 
dolgozóit, kik jobban ismerik e volt gyár belső életét nálam is, 
írják meg saját véleményüket is és ezzel is tisztelegjenek, tisz
telegjünk e volt gyár emléke előtt.

D ancs A ntal 
F alujárók  u. 5/5

ELEKTROMOS 
GYŰJTEMÉNY Aszód

Ismerőseim kérésére ragadtam tollat. Hiányolták, hogy rég 
nem olvastak a Gyűjteményről.

1992-ben kezdődött a kibontakozás. Az elgondolást tettek és 
kitartó, apró lépések sorozata követte. Munkám vezérlő eszméje 
Aszód városi rangjához való hozzájárulás volt. Egyelőre egy 
Gyűjteménnyel, ami később -  bízom benne- múzeumi "rangra" 
emelkedik.

Munkám sikere érdekében felvettem a kapcsolatot az ország 
összes elektromossággal kapcsolatos múzeumával. Beléptem a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesületbe. Számtalan gyárral, in
tézménnyel, vállalattal, stb. igen jó kapcsolatot alakítottam ki.

Jelenleg egy 60 m2 alapterületű, igen rossz minőségű épület
ben vagyok, ami a célnak egyáltalán nem megfelelő. Koncepci
óm, szakmai tanulmányaim, társmúzeumok vezetőinek vélemé
nye egyértelműen egy -  a célnak megfelelő — kb. 230-250 m2 
alapterületet indokol.

Mint köztudomású, Aszód város anyagi gondokkal birkózik.
Tehát az építkezéshez is nekem kell előteremteni az anyagi

akat. Ennek érdekében több pályázatot adtam be. Ma is folya
matosan próbálkozom. Jelenleg Alapítványunk OTP számláján 
70.000 Ft-unk van. Építőanyagban 25.000 Ft. Ingóságaink ér
téke 120-130.000 Ft. Ami a leglényegesebb, a begyűjtött tár
gyak darabszáma túllépte a 2800-at. Amennyiben tároló helyi
ségünk, kiállító helyiségünk és egyéb kiszolgáló helyiségek alap
területe bővül, 1-2 hónapon belül a begyűjtött anyag mennyi
ségét meg tudom duplázni. Számtalan helyről ígértek értékes 
tárgyakat. A Gyűjteményt jelenlegi helyzetében hivatalosan 
megnyitni nem tudom. Minden látogatót -  aki eltekint a zsú

foltság okozta, nem éppen esztétikus külalaktól -  időegyeztetés 
után bármikor szívesen fogadok. Ezen sajnálatos körülmény 
ellenére is sok látogatóm volt. Gyerekek, felnőttek, laikusok és 
szakemberek, országgyűlési és helyi képviselők egyaránt érdek
lődnek. Az elmúlt napokban a miskolci ÉMÁSZ-tól Galajda Já
nos műszaki titkár és Hajdú György a gyöngyösi ÉMÁSZ üzle
tigazgatója látogatott meg. Az eddigi látogató szaktekintélyek 
szóban és írásban adott véleményük egyértelműen az elkezdett 
munka meggyorsítására késztet. Feladatunk, célkitűzésünk ösz- 
szegyűjteni az elektromos szakma ma még fellelhető tárgyi és 
írásos emlékeit. Ezzel -  többek között -  szakmai múltunk meg
becsülését szolgáljuk. Mobil múzeumpedagógiai koncepciónkkal 
szeretnénk az ifjúság minél sokoldalúbb nevelését elősegíteni, 
a technikai műveltséget fejleszteni. Szakkörök, tanfolyamok, 
ismeretterjesztő előadások tartásával szeretnénk kialakítani és 
mobilizálni ifjúságunkban a konstruktív és kreatív gondolko
dásmódot. Az innovációs tevékenységre-nevelés felgyorsítását 
kívánjuk szorgalmazni.

Egy sajnálatos esemény is történt: betörtek az épületbe és 
több tárgyat eltulajdonítottak. Buta ember ne vállalkozzon be
törésre, ugyanis maga magát elárulta. A törvények szerint ne
kem kellene bizonyítanom cselekményét. Két felnőtt tanú és 
színes videófelvételen kívül más bizonyítási mód is van! Sajnos 
ez nagyon kellemetlen lesz az illetőre és családjára nézve. KÉ
REM, HOZZA VISSZA AZ ELVITT TÁRGYAKAT, és én elte
kintek az ügy bonyolításától. Nem szeretném, ha ezen eset kap
csán az illető többrendbeli cselekményeire is fény derülne. Is
mételten kérem, intézzük el emberi módon, botrány nélkül!

A Gyűjtemény témaköreiről, könyv és dokumentációs táráról, 
tudományos tevékenységéről és további terveinkről egy követ
kező alkalommal számolok be.

K aáli N agy K álm án ny. tan. 
az E. Gy. alapítója
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Jegyzőkönyv
Az Aszódi Gazdakör alakuló üléséről

A gazdák Molnár BoldizsárI kérték fel az ülés levezetésére. Jelen voltak: 
Meghívott vendégek: Bagyin József polgármester, Ruszkay János falugazda 
továbbá:
Csordás György Aszód, Régész u. 14., Pálya Tibor Aszód, Deák F. u. 23., 
Győrfi Lajos Aszód, Berkes u. 23., Boldis János Aszód, Kossuth L. u. 49., 
Zólyomi László Aszód, Széchenyi út 27., Kun Antal Aszód, Kossuth L. út 65., 
Molnár Boldizsámé Aszód, Pesti út 18., Molnár Boldizsár Aszód, Pesti út 18., 
Partiért Gábor Aszód, Kossuth L. út 80., Szalóky István Aszód, Falujárók útja 
5/22, Kerényi Jenő Aszód, Bocsaki u. 12/b., Zsemberovszky János Aszód, 
Kossuth L. út 10., Jeney László Aszód, Podmaniczky u. 22., Molnár Árpád 
Aszód, Bocskai u. 1. (Samu Gazdabolt), Geriach Gézáné sz. Matejcsok 
Erzsébet Aszód, Bocskai u. 1. (Samu Gazdabolt)
1. Molnár Boldizsár üdvözölte a jelenlevőket, néhány mondatban vázolta az 

összejövetel célját.
2. Ruszkay János falugazda elmondta véleményét, tapasztalatait más gaz

dakörök működéséről, és felajánlotta szakmai segltéségét a hozzáfor
dulóknak.

3. A Polgármester Úr hozzászólásában összefogásra biztatta a gazdákat.
4. Kötetlen beszélgetésben a jelenlevők elmondták véleményüket.
5. Molnár Boldizsár felkérte a megjelenteket, kézfeltartással szavazzanak, 

megklvánják-e alakítani az Aszódi Gazdakört.
6. A jelenlévők nagy többséggel úgy szavaztak, hogy 1995. március 17-én 

megalakult az Aszódi Gazdakör.
7. Az Aszódi Gazdakör megválasztotta tisztségviselőit:

A Gazdakör tisztségviselői és taoiai: Elnök: Kerényi Jenő 
Elnök helyettes: Jenev László Gazdasági ügyintéző: Geriach Gézáné 

Tagok: Csordás György, Pálya Tibor, Győrfi Lajos, Boldis János, Zólyomi 
László, Kun Antal, Molnár Boldizsámé, Molnár Boldizsár, Szalóky István, 
Kerényi Jenő, Zsemberovszky János, Jeney László, Molnár Árpád (Samu 
Gazdabolt), Geriach Gézáné (Samu Gazdabolt)
8. Molnár Boldizsár megkérte Geriach Gézánét, hogy az alakuló ülésről fel

vett jegyzőkönyvet hitelesítés céljából adja át a hitelesítő személyeknek.

A jegyzőkönyvet hitelesítették:

jegyzőkönyv vezető

Aszód, 1995. március 17.

EGY VIZSGÁLAT 
EREDMÉNYE

A Fogyasztói Érdekvédelmi Ellenőrzési Társulás, a Rend
őrség és a Szerencsejáték Felügyelet közösen ellenőrzéseket 
végzett a vendéglátóipari egységekben illegálisan működő 
pénznyerőautomaták miatt.

A kétnapos akció február 8-án és március 1-jén volt, 
melynek során 75 vendéglátóipari egységben végeztünk el
lenőrzéseket.

Minden esetben az egységben található összes gépet meg
vizsgáltuk. A Szerencsejáték Felügyelet szakértői 23 eset
ben minősítették pénznyerőautmatának a gépeket. Mind a 
23 pénznyerőautomatát a helyszínről azonnal beszállítot
tuk az illetékes Polgármesteri Hivatalba és a szabálysértési 
feljelentéseket az Ellenőrzési Társulás azonnal megtette. 
Az elkobzást követően a pénznyeröautomaták további sor
sáról az illetékes hatóságok döntenek. Az elkobzott pénz- 
nyeröautomatákat egyik tulajdonos sem kaphatja vissza.

A vizsgált 75 vendéglátóipari egységben rengeteg játék- 
automata is működik, melyekhez szintén nincs az üzemel
tetőnek engedélyük.

Feltételezésünk szerint az ezekbe befolyt pénzek nem 
jelennek meg a napi bevételek között. Számtalan esetben 
az üzemeltetők nem tudják, hogy a pénztárgépi nyugtaa
dási kötelezettség ezekre a gépekre is vonatkozik.

A nyár folyamán kiterjedt vizsgálatot kívánunk végezni 
e téren is, és az engedély nélkül, nem szabályosan üzemel
tetett játékautomatákat a törvény általi előírásoknak meg
felelően a helyszínről elszállítjuk és elkobozzuk.

F o g y a sz tó i É r d e k v é d e lm i  
E lle n ő r z é s i T á rsu lá s

ÁLLATOROVOSI ÜGYELET
A szó d  é s  a  k ö r n y e z ő  te le p ü lé s e k  (B ag, D om on y , Ik la d , K arta l, V erseg ) r é sz é r e  k ia la k íto tt  h é tv é g i  

é s  ü n n e p i á lla to r v o s i ü g y e le t  á p r il is i b e o sz tá sa  az  a lá b b ia k  sz e r in t  a lak u l:

április 1-jén 8 órától április 3-án 8 óráig 
április 8-án 8 órától április 10-én 8 óráig 
április 15-én 8 órától április 18-án 8 óráig 
április 22-én 8 órától április 24-én 8 óráig 
április 29-én 8 órától május 1-jén 8 óráig

DR. SZŐKE PÁL Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 
DR. SOÓS ENDRE Aszód, Kossuth L. u. 51. Tel.: 68 
DR. NÉMETH MIHÁLY Ászód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207 
DR. SZŐKE ZSOLT Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 
DR. SZŐKE PÁL Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413

D r. N é m e th  M ihá ly  
k ö r z e t i á lla to rv o s

A mezőgazdaság támogatásának egyes kérdéseiről
A mezőgazdaság 1995. évi támogatását a 187/1994. (XII. 30.) 

Korm. rendelet szabályozza, mely rendelet a 130. sz. Magyar 
Közlönyben jelent meg. Ennek lényegét a következőkben fogla
lom össze:

1. BEVÉTELT NÖVELŐ, ILLETVE A TERMELÉSI KÖLT
SÉGEKET CSÖKKENTŐ KÖZVETLEN TERMELŐI TÁMOGA
TÁS

Ilyenek:
a) Gabonafélék termesztéséhez ügynevezett vetési támogatás 

(ha-ként 2000.- Ft)
b) Gázolaj felhasználása utáni fogyasztási adó visszatérítés
2. KAMATTÁMOGATÁS
a) Közraktárba letett élelmezési célú büzára, valamint takar

mánykukoricára éven belüli lejáratra engedélyezett hitel után tíz 
százalékpont kamattámogatás.

Elemi csapással sűjtott termelő hiteltartozása után további tíz 
százalékos kamattámogatást vehet igénybe.

b) Új mezőgazdasági gépvásárláshoz nyüjtott kamattámogatás 
(mértéke: a kamat hetven százaléka)

c) Mezőgazdasági gép tartós bérletéhez (lízing) nyújtott támo
gatás (mértéke: az éves lízingdíj 12%-a)

3. FEJLESZTÉS CÉLÚ JUTTATÁS
a) Öntözéses gazdálkodást folytató mezőgazdasági földhasz

nálók negyven százalékos (40%) visszafizetési kötelezettség nél
küli beruházástámogatást igényelhetnek.

b) Erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet átalakításához, vala
mint a fásításhoz nyújtott támogatás.

c) Az agrárágazat szervezeti-szerkezeti átalakulását (reorga
nizáció) elősegítő támogatás.

A támogatásokkal kapcsolatos bővebb információ és a kérel
mekhez szükséges nyomtatványok a falugazdásznál beszerez
hetők.

R uszkai Ján os  
falugazdász
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p d s z - k r i s t á l y  Hogy a nyugdíj ne nyögdíj legyen!
Saját bőrünkön érezzük, hogy a szociális háló alattunk egyre 

ritkább, egyre bővülő hasadékain alig-alig marad fenn valami, 
így van ez a nyugdíj esetében is. Az egyre fogyó lakosság, az 
egészségromlás felgyorsulása, a munkaképes és nyugdíjas la
kosság arányának kedvezőtlen alakulása arra figyelmeztet ben
nünket, hogy nyugdíjunkról, illetve nyugdíjunk egy részéről ma
gunknak kell gondoskodnunk.

Mégis miért célszerű magunknak takarékoskodnunk? Azért, 
mert a társadalombiztosításnak befizetett összeg nem halmo
zódik, nem termel hozadékot, hiszen hónapról hónapra szétoszt
ják az éppen aktuális kifizetésekre. Azért, mert az önkéntes 
nyugdíjpénztárba befizetett összeg azonnal az alapszabály sze
rint jóváhagyott egyéni számlára kerül, így 10-15 év hozama 
a biztonságos befektetések következtében legalább annyi lehet, 
mint az egész élet munkája után felvehető nyugdíj mértéke. 
Azért, mert ha a nyugdíjkorhatár előtt elhalálozik valaki, akkor 
az addig befizetett összeget gyakorlatilag elveszíti -  elnyeli a 
társadalombiztosítás -, nyugdíjpénztári tagság esetén viszont 
a törvény szerinti, vagy végrendeletben megnevezett örököse 
adómentesen, a lényegesen kedvezőbb örökösödési illetékért 
hozzájuthat a teljes befizetéshez.

Mindezeket felismerve a Pedagógusok Demokratikus Szak- 
szervezete (PDSZ 1994. december 19-én KRISTÁLY néven — a 
kristály: értékes, tiszta, időtálló, növekvő -  olyan, az egész or
szágra kiterjedő működési területtel rendelkező ÖNKÉNTES 
KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR-t hozott lét
re, amely sokak számára lehetővé teszi, hogy saját belátás alap
ján tehessen valamit idős korának gondtalanabb megéléséért, 
létbiztonságának növeléséért.

A nyugdíjpénztár működését korrekt törvény szabályozza (az 
1993. évi XCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrende
letek), ellenőrzését a Pénztárfelügyelet végzi, amely közvetlenül 
a Pénzügyminisztériumnak van alárendelve. Meghatározza a 
befektetések kockázati feltételeit is, valamint azt is rögzíti, hogy 
az egyéni számlákon lévő pénz nem vonható csődeljárás alá.

Mi kell a nyugdíjpénztári tagsághoz? Munkahellyel rendel
kező felnőtt korúnak, magyar állampolgárnak kell lennie an

nak, aki a pénztár tagja kíván lenni. Bár szakszervezet hozta 
létre, de nem kell sem pedagógusnak, sem szakszervezeti tag
nak lennie a belépni szándékozónak. Egyszeri belépési díjként 
1500 Ft-ot (PDSZ-tagnak csak 1000 Ft) kell befizetni, s ezt 
követően a bruttó besorolási bér (alapbér) 6%-át kell havonta 
tagdíjként befizetni. Ezt legalább 10 éven keresztül, mert így 
igen nagy állami kedvezményeket vehetünk igénybe. (Adómen
tesség a befizetett összeg után; ha a tagsági díjat közvetlenül 
a munkáltató fizeti be a tag részére a munkavállaló béréből, 
akkor a befizetett összeg TB-járulékát is meg lehet szerezni; 3 
év után a számlánkon lévő összeg 30%-áig egy alkalommal köl
csönt is kaphatunk; ha átmeneti fizetési gondjaink vannak, ak
kor az alapszabályban rögzített feltételek szerint átmeneti men
tesítést kaphatunk a befizetés alól.)

10 év után -  ha előbb elértük a nyugdíjkorhatárt, akkor a 
nyugdíjjogosultság időpontjában -  a pénz egy összegben vagy 
az általunk meghatározott részletekben felvehető. Ha nem ér
tük el a nyugdíjkorhatárt, akkor az érvényben lévő akkori adó
szabályok alapján adózunk, ha nyugdíjasként járadékként 
vesszük fel az összeget, akkor adó- és illetékmentesen juthatunk 
a pénzünkhöz. De nem kötelező 10 év után kivenni a pénzt, 
akár 30 évig is takarékoskodhatunk annak érdekében, hogy 
minél magasabb hozamot érjünk el, hogy minél magasabb le
gyen a nyugdíjunk.

Ki lehet-e lépni? 10 éven belül nem, de másik, jobban működő 
pénztárba a számlánkon lévő pénz átvihető. Akár pénztárszö
vetségen belül, akár pénztárszövetségen kívül.

Még sok minden van, amit el lehetne mondani, le lehetne 
írni. Kedvcsinálásnak talán ennyi is elég. Szívesen állok az 
érdeklődők rendelkezésére további felvilágosítás céljából, egé
szen az alapszabályban szabályozott részletekig.

Szakszervezeti tisztségviselő vagyok -  alapítótagként magam 
is nyugdíjpénztári tag -, nem pedig jutalékért agitáló biztosítási 
ügynök. Égyéni hasznom mindössze annyi, hogy felhívhatom 
mások figyelmét olyanra, ami meggyőződésem szerint hasznos.

H o n ig  A n ta l

H Í V O G A T Ó
A HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI 

HÁZ ÉLETÉBŐL...
PROGRAMAJÁNLAT:

Április 1, 18.00-02.00 NYÚZ A BLÚZ !
Fellépnek: Mr. Basary Group,
Tengs-Lengs B.B., Sanyiék B.B.,
Tér-Idő együttes, Vigyori és az Unikum B.B.) 
Belépődíj: 500 Ft.

Április 3-4. VIRÁGVÁSÁRÁR
Április 7. 19.00-23.00 A REBEL YELL együttes

búcsúkoncertje és megújulása Belépődíj: 100.- Ft 
Április 14. 18.00-21.00 TINIDISZKÓ
Április 16. 20.00-03.00 LOCSOLÓBÁL (Játszik az ÁTRIUM 

együttes) Vacsora étlap szerint Belépődíj: 300.- Ft 
Április 21. 19.00-töl A SING-SING együttes koncertje 

Belépődíj: 300.- Ft Jegyek elővételben már kaphatók! 
Április 25. de. 10.00 „VARJÚ DOKTOR MESEPATIKÁJA” 

c. gyermekszínházi előadás óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. Belépődíj: 50.- Ft 

Április 26. de. 10.00-tól NEVELŐSZÜLŐI ÉRTEKEZLET 
Április 28. 16.00-tól ÁFÉSZ KÖZGYŰLÉS

KLUBOK:

Április 3. 16.00-tól Honvéd nyugállományúak Egyesülete
Április 6. 15.00-tól . . .  . -T ... , , , .. ... . ,
Április 20. 15.00-tól Varosl Nyu SdlJas klub összejövetele

Minden hétfőn 17.00-tól SAKK 
Minden szerdán 17.00-tól TEKE

MINDKÉT EGYESÜLET FOLYAMATOSAN VÁRJA 
A JELENTKEZŐKET!

DART KLUB
A játék iránt érdeklődőknek minden nap 14.00-től 

20.00 óráig két pálya áll a rendelkezésére.
Új, próbálja ki Ön is!

Tájékoztatjuk tisztelt látogatóinkat, hogy 
a Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

április 17-én, hétfőn ZÁRVA tart.
Vörös László 

Műv. Ház igazgató

K ellem es h ú své ti ü n n epeket 
k ívá n u n k

elő fize tő in kn ek , o lvasó in kn ak , 
va lam en n yi a szó d i la k o sn a k !

Aszódi Tükör 
szerkesztősége
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Közös Európáért a hétköznapok eszközeivel!

O bern bu rgban  
já r tu n k ...

Városunk küldöttsége (Ba- 
gyin József polgármester, 
Chugyik János képviselő, 
Bártfainé Kalina Éva óvónő és 
Gál Tibor) 1995. február 17- 
19. között rövid látogatást tett 
testvérvárosunkban, a Majna- 
menti Obernburgban.

A mostani látogatásunknak az adott aktualitást, 
hogy a tavaly őszi aszódi megbeszélésen az idei évre 
vonatkozóan több közös program lehetőségéről is szó 
esett, amelyeknek rögzítésére, az egyes rendezvények 
időpontjának meghatározására most került sor.

Látogatásunkon tájékozódhattunk az árvíz okozta 
károkról és a még jó ideig elhúzódó helyreállítási mun
kálatokról. Az ottani újságokban megjelent cikkek és 
fotók tanúsága szerint a váratlanul és gyorsan kiára
dó Majna sajnos felkészületlenül érte a várost, és az 
egészen a Zeneiskola galériájáig húzódó víz eléggé 
megtépázta a Majna parti sétányt és játszóteret, va
lamint a főút másik oldalán az alacsonyabban fekvő 
területeket.

Módunk volt találkozni a Városi Tanács Sport- és 
Kulturális Bizottságának néhány tagjával és más in
tézményvezetőkkel. A megbeszélésen az obernburgi 
fél újra hangsúlyozta a testvérvárosi kapcsolat fon
tosságát, megerősítette elszántságát a kapcsolat fenn
tartása, folytatása mellett.

Részt vett a beszélgetésen az obernburgi Zeneiskola 
igazgatóhelyettese is. A tavaly őszre tervezett obern
burgi Zeneiskola aszódi látogatása az igazgató távo
zása miatt elmaradt. Természetesen mi megerősítet
tük meghívásunkat. Mivel új igazgatót még nem ne
veztek ki, valamint az ezévi zsúfolt programok miatt 
kölcsönösen megállapodtunk abban, hogy 1996. no
vemberében tesz eleget az ottani Zeneiskola meghí
vásunknak, a szokásos zenei versenyt és díjkiosztást 
követően.

Küldöttségünk találkozott a nyári táborokat szer
vező teammel. Megerősítve a korábban már felvetett 
közös nyári tábor szervezésének gondolatát, meg
egyeztünk abban, hogy Obernburg-Nyárádszereda és 
Aszód fiataljai közös sátortáborozáson vesznek részt 
nálunk. A táborozás időpontja: 1995. augusztus 12-19. 
Helye: Püspökszilágy. Az obernburgi delegáció mint
egy 100 tagú (70 fiatal és 30 kísérő, elsősorban a 
megszokott táborvezetőségi csapat. Nyárádszeredáról 
1 busznyi fiatalt szeretnénk meghívni, valamint aszó
di diákokat. így mintegy 170 fős sátortáborozás lebo
nyolítását vállaljuk. A helyőrség parancsnokával, 
Sztán István úrral, már előzetesen tárgyaltunk e té
mában, aki készségesen segít a szervezésben.

E tábor megszervezése, lebonyolítása lesz a test
vérvárosok közötti kapcsolat ezévi fő és kiemelkedő 
rendezvénye.

Wendelin Imhof úr meghívta a megbeszélésre az 
ottani bank vezetőit is. A Petőfi Múzeum 1993. őszén 
sikeres kiállítást szervezett a bankban. A kiállítást

követően megegyeztünk a bank vezetőivel, hogy 1994. 
tavaszán újabb néprajzi anyag bemutatására kerül 
sor. Ez azonban technikai okok miatt elmaradt. A 
bank -  újra megerősítette szándékát, hogy szívesen 
helyt adna a bank épületében egy újabb kiállításnak. 
Közösen a város vezetőivel, megegyeztünk abban, 
hogy az idei májusi tavaszünnephez kapcsolódóan, 
május 20-án kerüljön sor a múzeum által javasolt és 
felállított kiállítás megnyitására.

Ennek kapcsán szó esett más kiállítások megren
dezésének lehetőségéről is. Mivel az árvízkárok miatt 
csak korlátozottan vehető igénybe a városi galéria, 
ahol egyébként májusban a szokásos művészeti pá
lyázatra érkezett anyagokból nyílik tárlat, valamint 
a nyári tábor költségei miatt egyéb más kiállítás meg
rendezésére inkább 1996-ban kerül sor, biztosítva ez
zel a következő évre is látványos program lehetőségét.

Imhof úr arról is tájékoztatott bennünket, hogy az 
állandó múzeum épülete nem készül el ebben az év
ben, tehát a Petőfi Múzeum régészeti anyagának ter
vezett bemutatása a múzeum átadásának megnyitá
sával egyidejűleg, előreláthatóan csak 1996-ban lesz 
esedékes.

Programunkban szerepelt a REINHARDT Kft. meg
látogatása is, ahonnan kaptuk a 120 1-es hulladék
gyűjtő edényeket. A cég tulajdonosával, Willi Rein- 
hardt úrral megegyeztünk abban, hogy 1-2 hónapon 
belül még 1000 db kukát (900 db 120 1-es, 100 db 240 
1-es) biztosít számunkra. A cég -  támogatva a test
vérvárosi kapcsolatot -  térítésmentesen adta, illetve 
adja át az 1700 db hulladékgyűjtő edényt. A cég nagy
vonalú felajánlása példaértékű lehet arra, hogyan le
het támogatni egy testvérvárosi kapcsolatot.

A rövid, másfél napos látogatás hasznos és tartal
mas volt. Sok tapasztalattal és élménnyel, jó ötletek
kel a tarsolyunkban tértünk haza. Két óvodába is el
látogattunk. Bártfainé Kalina Éva bizonyára jól fogja 
kamatoztatni kollégáival együtt az ottani benyomá
sait, a látottakat.

Az idei táborozás jó alkalom lesz arra, hogy újabb 
emberi kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek mozgatói 
és fenntartói a testvérvárosi kapcsolatnak. A hétköz
napok eszközeivel sokat tehetünk egy közös Európa 
megteremtéséért.

Gál Tibor
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Útrakelt egy Magvető
A közelmúltban jelent meg ifj. Fischl Vilmos: Missziós 

lelkülettel -  Gondolatok egy afrikai utazás kapcsán című 
könyve. A szerzőt gondolom sokan ismerik. És a könyvet? 
A könyvet még nem? Ha van kedvük megismerni, ké
szüljenek fel az „olvasáshoz”, helyezzék magukat kénye
lembe! Legyen az ASZÓDI TÜKÖR a megismerendő 
könyv! Na, nézzük csak!

Kedves Olvasó! Ön egy különleges könyvet tart a ke
zében. Ez az első marokkói útibeszámoló, amely Magyar- 
országon megjelent. Olyannyira az első, hogy e könyvet 
az Országos Széchenyi Könyvtár is jegyzi. Szerzője ifj. 
Fischl Vilmos negyedéves teológushallgató. Háromszor 
járt Marokkóban. Mivel még nem írt magyar ember Ma
rokkóról, az arab életről, kultúrájukról, vallásukról s az 
ottani missziós munkáról, Ő próbálkozott megoldani ezt 
a feladatot. Földrajzilag Marokkó közel áll (fekszik?) Eu
rópához... de mégis oly távolinak tűnik. Az iszlám hatá
sai, a mohamedán misszió erősödése...

A borítót fotó díszíti, melyen az egyik „alak” Vilmos, 
nem éppen magyaros öltözékben. Tartalomjegyzék, elő
szó... és elkezdődik a kaland. Megjelenik a valóság Fe
rihegy II-től a Nyugat-Szaharáig. Szerző saját bőrén ta
pasztalja, hogy ebben a mohamedán országban mennyire 
tiltják a keresztyénséget — a keresztyén misszionáriusok 
akár tíz év börtönbüntetést is kaphatnak, kitiltják őket 
az országból. Vilmos is egy missziós úton vett részt, meg
járta a marokkói börtönt, titkosrendőrök figyelték és fag
gatták, de a keserű élményeket feledve végezte missziós 
feladatát, ami nem volt könnyű. S mégis tréfákkal, vidám 
történetekkel fűszerezi beszámolóját. Nem látja borúsan 
a helyzetet. A teve-gázolás története és a szállodák le
írása oldja a feszültségeket... Az oldalak gyorsan fogy
nak.

alábbi boltoknak, kereskedőknek a felajánlott ajándéko
kat:

Tapéta, festékbolt (Péter Lajosné), Gála ruházat (Szo- 
vics Pálné), Könyvesbolt (Juhász Attiláné), Mélyúti Élel
miszerbolt (Péter Jánosné), Divatáru-Bizsu (Laczik Jó
zsefné), Barkácsbolt (Jermi István), Divatáru (Borkesz 
Tibor), Fonalbolt (Pestor Kft.),

Emellett köszönjük a Vöröskereszt (Gáspárné Csókás 
Rita) és a Műv. Ház dolgozóinak a segítségét. Csobán 
Tibor, mind mindig, ezúttal is videoszalagra rögzítette 
mulatságunkat. Köszönjük neki. Hálásak vagyunk 
Dropp Gábornak, akitől mindig kérünk valamit, s ka
punk is. A felsorolásból nem maradhat ki Varga László 
sem, aki nemcsak a lábunknak, de a szívünknek és lel
kűnknek is játszik.

Örültünk annak, hogy az Aszódi Tükör új szerkesztője, 
Dinnyés László is eljött a bálunkra, s örömmel olvastuk 
cikkét az előző számban, melyben tudósított a nyugdíjas 
farsangi összejövetelünkről. Reméljük, hogy máskor is 
lesz alkalma beszámolni klubunk életéről.

Minden klubtagunk lelkesen készült a bálra. Hozták 
a batyut, a demizsont, s persze a jókedvet és derűt. A 
bajt, a bút mindenki otthon hagyta. Azt hiszem, mind
annyian megérdemlik a köszönő szavakat.

Mégegyszer illessen mindenkit köszönet. A derű órái 
legyenek ott a mindennapjainkban is.

Rajta Istvánná 
klubvezető

FARSANGI
BATYUSBÁL

A városi nyugdíjasklub tagjai köszönetüket fejezik ki 
azoknak az aszódi vállalkozóknak és kereskedőknek, 
akik hozzájárultak farsangi batyusbálunk sikeréhez; 
most is, mint minden évben, telerakták a batyunkat tom
boladíjakkal, enni- és innivalóval.

Külön köszönjük azon vendégeink részvételét, akik el
fogadták meghívásunkat és velünk együtt farsangoltak. 
Itt voltak a gombai nyugdíjasok is, akik örömünkre már 
nemcsak egyszerűen vendégek voltak, hanem szinte már 
itthon érezték magukat.

Szeretnénk megköszönni Geriné Marikának és Ban- 
góné Ibikének az asztalokat díszítő szép virágokat. Nekik 
köszönhetjük azt is, hogy a névnapjukat ünneplő nyug
díjasainkat virággal is köszönthettük.

Az üdítőt Fodor Miklós biztosította, a finom falatokat 
Maros István (Korona cukrászda), Rácz Tiborné, a LA- 
MIX Kft., Sóváriné Jutka és a helyi kenyérüzem aján
lotta fel.

Egy igazi farsangi bál nem múlhat el tombola nélkül. 
Természetesen mindenki izgatottan várta a tombolasor
solást, hiszen sok értékes díj várt gazdára. Köszönjük az

FISCHL VILMOS

MISSZIÓS
LELKÜLETTEL

I (Gondolatok egy afrikai utazás kapcsán)

ASZÓD
1994

Annyi minden lenne amit e könyv jellemzéseként pa
pírra vethetnék. De annyit még leírok: Vilmos egyszer 
missziós társainak prédikált, a magvető példázatát 
mondta és elemezte. S hogy milyen nehéz dolga van egy 
Magvetőnek -  Isten igéjét hirdetőnek -  Marokkóban, és 
mindennek ellenére miért vannak mégis vállalkozók e 
feladatra? Erre válaszol a könyv. S talán lesz valaki, aki 
az evangélikus misszió tagjaként Magyarországot képvi
selve misszionárius lesz, végzi e nem mindennapi és nem 
könnyű feladatot.

V a d í t ó  1Y T ó  v í  o
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KÖZLEMÉNYEK, HÍREK
FELHÍVÁS!

Szeretettel várunk minden nyugdíjast 
az Idősek Klubjába.

Ha egyedül érzi magát, ha szereti a társaságot, ha a 
háztartási munka már nehezére esik, 

forduljon bizalommal hozzánk.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
-  napi háromszori étkezés,
-  fürdési-mosási lehetőség,

— rendszeres orvosi ellenőrzés
-  érdekes programok.

S ze re te tte l vá ru n k  m in den  érd ek lő d ő t!

Gondozási Központ
***

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!

Nehéz gazdasági helyzetünkben a rászorulók köre egy
re nagyobb mértékben nő, de nagyon biztató az a ten
dencia is, hogy az adományozók is egyre többen jelent
keznek, kisebb-nagyobb adományaikkal.

Szeretném névszerint is felsorolni őket:
Borkesz Tibor, Geri Mihályné, Varga Mária,
Bangó Istvánná, Juhász József, Maros István,
Győri Jánosné, Dalik Géza, Gyimesiné, Veronka, 
Fehér Józsefné, Péter Jánosné, Csobán Tibor,
Vörös László, Molnár Gyula, l.sz. Óvoda,
2.sz. Óvoda, l.sz. Iskola, Jordán Györgyi,
Juhász Lajosné és a 3.a osztály,
1. sz. Iskola konyhai dolgozói,
Gimnázium Kamarakórusa Módos Tiborné 
vezetésével, Aszódi Vöröskereszt,
Postahivatal dolgozói.

VÉGÜL KÖSZÖNÖM AZOK SEGÍTSÉGÉT IS, 
AKIK NÉVTELENÜL JELENTKEZTEK 

ADOMÁNYAIKKAL.

A Gondozási és Családsegítő Központ nevében, szeret
ném megköszönni mindazok segítségét, akik adománya
ikkal és önzetlen munkájukkal hozzájárultak ahhoz, ho 
a hozzánk forduló embereknek segítséget nyújthattunk. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az 1994-es évben:
58 esetben érkeztek be adományok,
110 ío részesült ruha-segélyben,
50 főnek tudtunk ingyenesen almát osztani,
47 fő részesült élelmiszer segélyben.

—

Aszód városban
a volt szovjet laktanya területén

ELADÓ
-  8 db 1 szobás 45,5 m2-es

-  6 db 1 1/2 szobás 54,5 m2es

-  2 db 2 1/2 szobás 62 m2-es

-  4 db 3 szobás 91 m2-es dupla erkélyes,

komfortos társasházi lakás.

A LAKÁSOK VÉTELÁRA 
21.500 Ft/m2

Érdeklődni
IFJ. LAUKÓ JÓZSEF-nél 

a 06-60-343-357, 
vagy a 06-20-357-920-as 

telefonon, illetve a helyszínen.

V____________________________

Adományaikat továbbra is várjuk a következő cí
men: Aszód, Petőfi u. 6/a, Falujárók u. 5.

Varga Jánosné 
Gondozási Központ vezető

K Ö S Z Ö N E T
BÓCSAI LÁSZLÓ víz-gáz-központifűtés szerelő, a vál

lalt munkáját becsületesen elvégezte, amiért köszönete- 
met fejezem ki. További munkájához sok sikert kívánok.

Polgári Béla

Tisztelt leendő ügyfelünk!
A Gödöllői B.B. 

AUTÓSISKOLA BT.
GÉPJÁRMŰVEZETŐI 

TANFOLYAMOT SZERVEZ
Aszódon a Petőfi Sándor Gimnáziumban.

A tanfolyamra a következő 
kategóriákban várjuk jelentkezésüket:

-  „SM” Segédmotor 
-  „A” Motorkerékpár 150 cm3-ig 

-  „A” Motorkerékpár 150 cm3 fölött 
-  „B” Személygépkocsi

A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez 
részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

A tanfolyam tervezett kezdése:
1995. április 12.17.00 óra

A tanfolyamra jelentkezni lehet:
Aszód Könyvesbolt Kossuth L. u. 24. Tel.: 38

Ugyanitt bővebb Információval 
és részletes tájékoztatással állunk 

ügyfeleink rendelkezésére. 
TÍPUSVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG !
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A BAG-BAND BT. AUTÓSISKOLA 
2191 Bag, Sport u. 10.

J Á R M Ű V E Z E T Ő I 
T A N F O L Y A M O T  IN D ÍT

SMV A, B kategóriákban 
1995. Április 10-én 18 órakor

A HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰV.HÁZBAN 
(Aszód, Szabadság tér 10.)

A DIÁKOKNAK 25% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK

AZ ELMÉLETI TANDÍJBÓL ! 
RÉSZLETFIZETÉS, 

TÍPUSVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG!

JELENTKEZÉS ÉS 
FELVILÁGOSÍTÁS A TANFOLYAM 

HELYSZÍNÉN, ILLETVE 
A 06-/30/ 401 902-es telefonon

GYORS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK.

J e len tk ezzen  n álun k!

I" VEGYTISZTÍTÓ ÉS ] 
' MOSODA !
8 í
i Aszód, Kossuth Lajos u. 19. t
! I

5 TISZTELT LAKOSSÁG! 1
I .. i
8 Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, j

i hogy a vegytisztítói és mosodai t

8 szolgáltatás -  átalakult formában -  8

! továbbra is az Önök rendelkezésére ,

i áll a megszokott helyen. \
s (Aszód, Kossuth u. 19.) i
\ ' | 

Áremelés nélkül, a legjobb
; tisztítószereket alkalmazva, ?

i kiváló minőséget nyújtunk Önöknek, i 

* T érjen  be h ozzán k ,
i győződ jön  m eg ró la! s
5 K öszön jük! ?

5 Tisztelettel: 1
Tóth Zs. István és i 

8 munkatársai 8
L JJOOC QOO 900) XXX OOO XXX «OC 009 XXX OOO OOQ> XXX OOO XXX XXX 009 )M  OOO 009 XXX

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK
A CD COM BT számítástechnikai tanfolyamokat 

tart az aszódi 2. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

O PC alapismeretek
+ Szövegszerkesztés (Word 5.5) (30 óra)
© WINDOWS alapismeretek 
+ Szövegszerkesztés (WinWord) (30 óra)
© WINDOWS alapismeretek 
+ EXCEL táblázat és adatbázis kezelés (30 óra)

A TANFOLYAMOKAT
(MINIMUM 10 FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN)

FOLYAMATOSAN INDÍTJUK 
A TANFOLYAM DÍJA: TÉMAKÖRÖNKÉNT 6000 Ft.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
a 2.sz. Iskolában: MOLNÁR JÓZSEFNÉL 

a Papírboltban: RADYK GYÖRGYNÉL (Aszód, Kossuth u. 66.) Ugyanitt AT 386,
AT 486 számítógépek kedvezményes áron megvásárolhatók!

Kiadja a TYPOVENT Kft. Megbízott szerkesztő: Dinnyés László Munkatársak: Búzás Mária, 
Laukó Józsefné, Sáhóné Bordás Éva, Gál Tibor, Kovács István



SAMU GAZDA
mezőgazdasági boltjâ *
ASZÓD, KOSSUTH 1. U. 6.
Nyílva: H-P: 8-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig 
Tel.: 06-60/343-882
TÚRA, SZENT ISTVÁN ÚT 8 2 .  (volt gázkészülékbolt helyén) 
Tel.: 06-60/343-891

Agryl fátyolfólia 
holland import 29Ft/m 2

VOLLDÜNGER AKCIÓS ÁRON

6,5 x 100 m 
3,9 x 100 m 
6400 Ft/50 kg

Olasz permetezőkanna réz szárral, állítható réz szórófejjel 
AKCIÓS ÁRON!

Minőségi osz trák  nyomásálló locsolótömlők 

3 /4 " -o s  tekercs 25  és 50 m-es 8 8 F t /m  
1/2 " -o s  tekercs 20 -3 0 -5 0  m-es 3 8 F t /m

Kanalas szemenkéntveté gép 9200 Ft
KUKORICA VETŐMAGOK: középérésű: Kiskun 451, szuperkorai: DK-250 

korai: Kiskun 390, Pioneer Helga
K itű n ő  m inőségű o s z trá k  v irág  fö ldek  és tápsók  

á lta lános v irá g fö ld , m uská tli, szobanövény, p á lm a fö ld

HOLLAND BIOBURGONYA 7 F l /d b

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

* * *

/ /  / /  w

HŰTŐGÉPEK
SZERELÉSE

r  r

JAVITASA
G A R A N C IÁ V A L !

Aszód, Kossuth L. u. 38. 
Tel.: 06-20/416-256

Magyar Posta
Budapest-vidéki 

Postaigazgatóság 
ASZÓD POSTA Magyar Posta

N Y IT V A  T A R T Á S A :
Minden hónap első és második hétfőién 8.00-17.00

PÉNZTÁR 8.00-16.30
minden további hétfőn 8.00-16.00

PÉNZTÁR 8.00-15.30
kedd-péntek 8.00-16.00

PÉNZTÁR 8.00-15.30
szombat-vasárnap Z Á R V A

A biztosítási üzletág az alábbi szolgáltatásokkal áll Tisztelt Ügyfelünk rendelkezésére: 
-  személygépkocsi kötelező felelősségbiztosítás

____ -  életbiztosítás
/"  p >  \  -  cím közvetítése lakás és egyéb biztosítás kérése esetén

PROVIDENCIA
V Budapest-vidéki Postaigazgatóság 

Aszód Posta



AGFA AGFA

MÓNI FOTO
AGFA GYORSLABOE

Aszód, Kossuth L. u. 38. Tel.: 06-20/416-256

SZÍNESFILMJÉT I  ÓRA ALATT KIDOLGOZZUK!

3 napos filmkidolgozáskor ajándékfilmet adunk!

E Z  E G Y S Z E R Ű E N  R E M E K !
Gyorsan, olcsón a legszebbet! 

Igazolványképét 1 perc alatt elkészítjük!

TOVÁB BÁ VÁL L AL U N K:

♦  műtermi esküvők
♦  portrék
♦  gyermekfotók
♦  tárgy fotók
♦  riportfotók készítését.

Nálunk egy helyen megvásárolható: 
fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, 

fotóalbumok, képkeretek, elemek és még sok apró cikk, 
ami a fotózáshoz szükséges.

SZOLID ARAK,, SZUPER MINŐSÉG!

N Y ITVA  TARTAS:

hétköznap 9-17-ig,szombaton 8-12-ig


