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ISTVÁN KIRÁLY NAPJA
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÁLLAMI ÜNNEPE

"..Ah, vagy magyarok 
Tündöklő tsillagja,
Ki voltál valaha 
Országunk istápja
Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben 
Teelőtted sírván..."

Az ünnepről olvasni fogunk, egyházi méltóságok, 
politikusok méltatják majd beszédeikben első kirá
lyunk nagyságát, tetteit.

Én a jeles ünnep előtt eltöprengenék néhány gon
dolatsoron István király koráról és nagyjainkról.

Elgondolkodtató, hogy milyen régen téblábolunk 
itt, Éurópa határán. Közép-európaiságunk egyik 
kedvenc öncsalásainknak.

Azon is mélázgathatunk, hogy mennyit változott 
világunk ezer év alatt. Most megint nyugat felé 
fordítottuk orcáinkat. Páncélosaink számát is csök
kentettük. (Kelet-európai földrajzi elhelyezkedé
sünk idején több tankunk volt, mint Angliának.)

Kedves Olvasó! Elnézést a kissé torz kitérőért, 
de magában a helyzetben is van valami ambivalens 
tartalom.

Minden egyértelműbb volt ezer évvel ezelőtt. Ha 
nem akarunk a népvándorlás és a Kárpát-medence 
elveszett népei közé tartozni, akkor változnunk kel
lett, változtatnunk kellett. Magyar szívünk ma is 
büszkén dobog, ha a „kalandozásokról" olvasunk, 
de Európa népei valahogy másképp élték meg vál
lalkozásainkat.

Válaszukat ismeijük. A kereszténység felvételének 
szükségességét is ismeijük, mint európaiságunk fel
tételét De itt akkor jóval többről volt szó, mint hogy 
a sámánok helyett papjaink lettek és a fejedelmet 
megkoronáztuk. A fordulat egyetemes volt; gazdasá
gi, jogi, erkölcsi és kulturális változásai voltak.

Á magyar pásztornak meg kellett fogni az eke 
szarvát és a szabad harcos az úrnak lett alávetettje, 
de az akkori "válságból" nem volt más kiút, mint 
a nyugaton kialakult feudális rend átvétele, amely 
azért bizonyos biztonságot is adott az embereknek.

De a magyar kultúra is a kereszténység felvéte
lével kezdődött. A kereszténység hozta be az or
szágba az írást, az ősmagyarok rovása nem szolgált 
szövegek rögzítésére.

A kereszténység erkölcstant is adott, minden 
részletre kiterjedően szabályozta, hogyan kell élnie 
az embernek az életét. Mindez nem jelenti az azon
nali erkölcsi magasabbrendűséget, de tisztázza a 
jó és a rossz fogalmát.

És ezer év után? Választásunk ma jóval bonyo
lultabb. Újra át kell vennünk egy rendszert. Me
gyünk Európába, de mintha a Balkán felé közeled
nénk. Budapest egyes kerületeinek a mocskossága 
vetekszik Peráéval. Kezdenek kialakulni az új hű
béri rend külső jelei is. Lesznek fogatlanok, meg 
porcellán fogúak.

Ma nem az fenyeget bennünket, hogy elvész nem
zetünk, hisz jelenleg évenként csak egy Gyöngyös 
nagyságú város lakosságával egyenértékűen fo
gyunk. Most csak az a "tét", milyen Magyarország 
leszünk. Itt, Európa partvidékén.

„...Tekints István király,
Elődbe borulunk bús magyar fijaid,
Hozzád fohászkodunk, a te maradékid,
Tekints István király szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet kedves országodra!"
(XVII. századi egyházi ének)

Dinnyés László
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ZALÁN 
FRIGYES

Tanár úr, mindenki ta
nára, "emberek apja..." 
már nem lehet többé közöt
tünk. 1995. június 30-án 
elhunyt. Mély fájdalom a 
szívekben, kimondhatatlan 
hiányt, űrt érez családján 

túl megszámlálhatatlan tanítványa és ismerőse.
Péter fiával beszélgetve Kosztolányi Dezső versét mu

tatja és olvassa fel nekem. A gyermeki szereteten túl 
végtelen tiszteletet érzek, büszkeség és megilletődöttség 
hatja át a szavak és a mondatok közötti pillanatnyi szü
netek mélységes, feszült csendjét.

Elég lenne csupán a verset leírnom s talán joggal érez- 
hetnénk úgy, hogy a költő is tanítványa volt: Kosztolányi 
Dezső (1925)

TANÁR AZ ÉN APÁM
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki 
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét, 
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok, 
elmúlt életükre emlékezve, lassan 
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók, 
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek, 
írnokok, katonák s olykor egy országos 
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig, 
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját, 
vezetve az úton, a szívem kitágul 
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
Az én édesapám az emberek apja 
s én az embereknek testvére vagyok.

Zalán Frigyes 1908. június 2-án született Sopronban. 
Édesanyja tanítónő, édesapja törvényszéki bíró volt.

Középiskolai tanulmányait a soproni evangélikus líce
umban végezte kiváló eredménnyel. Kitűnt éles eszével, 
szorgalmával és diákcsínytevéseivel is. Diákvezető volt.

Tanári diplomáját a budapesti tudományegyetemen 
szerezte mennyiségtan (matematika) és termé
szetfilozófia (fizika) szakon 1931-ben az Eötvös kollégium 
diákjaként.

Még ebben az évben gyorsírói tanító vizsgát tett.
Az ábrázoló geometria szakon 1949-ben végzett nyári 

tanfolyamok keretében.
1931-32-ben katonai szolgálatot teljesített.
Aszódra 1932-ben került. Egy évig internátusi nevelő, 

három évig helyettes tanárként tanított. 1936-ban ren
des, kinevezett tanár lett.

Osztályfőnöki és cserkészparancsnoki nevelő munkája 
meghatározó jelnetőségű volt tanítványai életében.

A katonai szolgálat, a fogság és a háború utáni meg
próbáltatások lendületét, az oktatásba-nevelésbe vetett 
hitét nem törték meg. Ebben nagy segítséget nyújtott a 
családi háttér. Kedves felesége, Irénke néni a német meg
szállás napján két ikerfiával (Frigyes Árpád és Péter) aján
dékozta meg, akikben életük végéig sok örömük volt.

A háború utáni években egészen 1956-ig méltatlan la
kásviszonyok között élt a kis család.

Az államosítás után is töretlen lendülettel élt hivatá
sának. Folytatta a szertár fejlesztését. Szakköri munká
jával öszönözte diákjait a Középiskolai Matematika La
pok feladatainak megoldására és a tanulmányi versenye

ken való részvételre. Újra indította a gyorsíró tanfolya
mokat. TIT előadásokon ismertette a tudományok fejlő
dését. Jelentős részt vállalt a felnőttek esti és levelező 
tagozaton történő oktatásában.

Ebben az időben is szívesen vitte tanítványait tanul
mányi kirándulásokra.

Nagyon sokszor és sokat változott az oktatási koncep
ció, melynek egyik része volt a politechnikai oktatás be
vezetése. Egyik tanári hitvallása volt a munka szere- 
tetére és megbecsülésére való nevelés. Az új képzési for
mában felismerte a lehetőséget ennek kibontakoztatásá
ra. Az általa tanított és irányított könyvkötő politechni- 
kások munkáját dicsérte a könyvtár elhasználódott köny
veinek felújítása. A politechnika eredményes oktatásá
hoz tanári segédkönyvet írt, ez is mutatja sokolda
lúságát, műszaki irányú érdeklődését.

Szakfelügyelői tevékenységével három éven át szak
mai és módszertani útmutatásokat adott a megyében ta
nító kollégáinak.

1963-ban a Bolyai János Matematikai Társulat a ma
tematika eredményes oktatásában és népszerűsítésében 
végzett kiváló munkásságáért Beke Manó emlékdíjjal 
tüntette ki.

Harminchat évet szolgált, 1969. januárjától volt nyugdí
jas. 1981-ben arany-, 1991-ben gyémántdiplomát kapott.

A tanár, mint az örökmécses, kifogyhatatlan energiá
val adja mindezt, amire egy kis- és nagydiáknak szük
sége van. Énjének, szellemiségének, szakmai tudásának, 
példamutatásának egy-egy darabja megtalálható minden 
tanítványában és ezt a tanítványok továbbadják. Valahol 
mindnyájan szerettünk volna hasonlítani rá, a nehéz is
kolaévek után mindenképpen. Mint kollégák szerettünk 
volna eltanulni valamit, amit ő igazán tudott, harminchat 
éven át egyformán, tökéletesen. Tanáregyéniség volt!

Tanítványai minden földrészen, számtalan országban 
kamatoztatják iskolánkban megalapozott tudásukat. 
Többen a MTA tagjai, Széchenyi-díjasok, és sokan meg
becsült tanárok, kutatók, mérnökök, orvosok, jogászok, 
művészek, lelkészek, vegyészek, kétkezi munkások.

Mielőtt leültem, hogy leírjam gondolataimat, sok öreg
diák társammal beszélgettem. Az időbeli eltolódások mi
att az elmesélt történetek különböztek, de tanári, nevelői 
nagysága az idő múlásával is állandó maradt.

Hernádi Tibor 1940-ben érettségizett. Az Evangéli
kus Élet 1995. március 12-én megjelent számában írt 
kedves sorokat idézem szíves hozzájárulásával.

"Zalán Frigyes volt a matematika-fizika tanárom. A 
tantárgyai nem nagyon kötöttek le. Cserkészparancsno
kom volt. Minden év júniusának végén vele töltöttem 
életem legszebb élményeit adó táborozásaimat. O tartott 
egész éven át bibliaórákat. Nem a vallástanáraim, ha
nem ő. S ezt tartom a legnagyobb ajándéknak, amit tőle 
kaptam. O erősített meg engem abban a kiskoromban 
tett elhatározásomban, hogy pap leszek."

Dr. Várady Zoltán (1940). "Gyütt-ment" diák volt 
Aszódon, mert első négy évét más iskolában töltötte sze
retet és megbecsülés nélkül. Aszódon minden megválto
zott. "Zalán tanár úr meglátta az akaraterőt, felkarolt 
és kibontakoztatta mindazt, amire szükségem volt ah
hoz, hogy jogász lehessek. Szeretném, ha hálámat így és 
most is kifejezhetném."

Pálházi János (1954). "Senkitől sem követelt többet, 
mint önmagától és ez nem csak a tantárgyaira vonatko
zott. Azzal a következetességgel, határozottsággal, pon
tossággal, amivel ö dolgozott, nem találkoztam azóta 
sem. Féltem, de olyan útra valót, életfilozófiát kaptam, ami 
meghatározta egész pedagógusi pályámat és egyéni életemet."

Oberczán József (1954). "Az órákon rendkívül inten
zíven dolgozott. Nem volt üresjárat, a tanítás, gyakorlás,
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tanulás meghatározott rendben következtek. A differen
ciált oktatást alkalmazta a sok tanuló ellenére. Minden 
diáknak a képessége szerint kellett teljesítenie. Óráin 
sokszor nevettünk, olykor szükség volt rá. Mint tanártárs 
kritikus, alapos, megfontolt volt. Példamutató tanár! 
Óráit pontosan kezdte és fejezte be. Óráira mindig lel
kiismeretesen készült. Mindenkitől ezt várta, kollégáit 
is a saját mércéjéhez hasonlította.

Mind diákéveim, mind pedig Aszódon töltött tanáré- 
veim alatt meghatározó egyénisége, kiemelkedő tanára 
volt az iskolának."

Huszár Mihály (1963). "Amikor egyetemre kerültem 
a matematika tanárom megtudta, hogy aszódi diák vol
tam. Megkérdezte ki tanította a tantárgyat, mire azt 
feleltem: Zalán Frigyes tanár úr. Akkor nem lesz gondja 
a matematikával, -  jött a válasz nagy megnyugvásomra. 
Köszönettel tisztelgek emléke előtt."

Remenár József (1964). "Rendkívül nagy tudású, fel
készült tanár volt. Azonnal jelezte észrevételeit, mun
kánkat gyorsan értékelte, így sosem voltak kétségeink. 
Magas szintű követelménye, szigora mérhetetlen ember
séggel párosult."

Rónai Mária (1966). "Édesapám utolsóéves gimnazis
ta volt, amikor a tanár úr Aszódra került és átvette a 
rendkívül szerény alapokkal rendelkező osztályt. Fél év 
alatt készítette fel az osztályt egy jó eredményű érettségi 
vizsgára.

Nekem egy évig ábrázoló geometriát tanított és ennek 
köszönhetem, hogy a műszaki ábrázolásból megálltam a

helyem. Ahhoz, hogy valaki embereket formálhasson, tu
dást közvetítsen, önmagának többnek kell lennie az át
lagnál. Ez csak igen komoly szakmai és erkölcsi háttérrel 
lehetséges."

Tanítványai felnéztek rá, mert ő is ezt tette. Szerette az 
iskolát, szerette tanítványait. A kölcsönösség bizonyítéka 
az iskolai vendégkönyv, amibe a találkozók során meghitt 
gondolatok kerülnek. Minden osztály meghívta, minden 
Aszódon tartott találkozóra elment. 1993-ban volt utoljára 
érettségi találkozón, de lélekben ezután is tanítványaival 
maradt. Öregdiákjai betegsége idején is látogatták.

Több találkozóra már nem hívják. Hiányozni fog! Ki 
fogja ezután megkérdezni az 55. vagy 60. érettségi ta
lálkozón: "Mi van veletek, mire vitték gyerekeitek és uno
káitok?"

Minden érdekelte, ami tanítványaival történt, és min
denre emlékezett. Több év távlatában is könnyen ratja- 
kapta az embert: "A múltkor másképpen mondtad!"

Életében szerettem volna megemlékezni róla,- bár ő 
ezt nem szerette — talán nekem elnézte volna. Azt sem 
bántam volna, ha rajtakap valamin az írásomban, ami 
nem egészen így, vagy úgy volt, mert ő pontosabban tudta.

Elkéstem, és ezért sokszorosan hat rám a gyász súlya. 
Megszakadt valami, elment valaki. Nagyon fog hiányozni 

ZALÁN FRIGYES TANÁR ÚR, MINDNYÁJUNK FRI- 
CI BÁCSIJA

aki valóban "az emberek apja..." volt.

Nádasdy Ferenc

A zok  a
cso d á la to s  v irágok

Hiába telt el már nyolc év édesapám halála óta, szinte 
még a mai napig is bennem van az a fájdalom, amely 
akkor végig égette a testemet-lelkemet.

így hát nem feledve eltávozott szülőm emlékét, nap, 
mint nap felkeresem sírhantját. Amikor a Széchenyi út 
felől belépek a kapun, szinte észrevétlenül hangolódom 
át a halál kertjének a hangulatába. A minap a másik, 
Mély út felőli kapun léptem a temetőbe. Érdekes módon 
nem történt meg velem az említett változás. Nem kellett 
sokáig keresnem az okát. Ugyanis fent hiányoztak azok 
a virágok, amelyek szinte észrevétlenül vezetik át a 
szemlélődőt az útról, a nyüzsgésből, a holtak csendes 
birodalmába.

Virágokról beszéltem eddig, s nem említettem meg azo
kat, akik évről-évre önzetlenül, nemcsak a maguk ked
vére gondozzák házuk hátsó tájékát is. Hangozzék el 
tehát a nevük: Salamon István és felesége Jutka néni.

Virágokról, élőkről, holtakról szóltam eddig. Virágok
ról, amelyek hídként kötik össze az emlékezőt, s az el
hunytat. Emberekről, kiknek a szívében bizonyára nem
csak jóság, hanem tisztelet és szeretet is uralkodik. Há
lás köszönetünk érte. A Kerítésen túliak, s a magunk 
nevében is.

-AKI-

Kedves jó  Csobán Pál!
Kedves Pali bácsink!
Legutóbb Nyári János bácsi temetésén gyűltünk össze, 

mi javítósok. Akkor a temetés után mindnyájan arról 
beszéltünk -  hogy szinte az érthetetlenséggel határos, 
ahogyan és amilyen gyorsan elment tőlünk.

Most pedig itt állunk újfent és hiába hitetlenkedünk 
-  elment végleg a körünkből Pali bácsi.

Ez évben lett volna 25 éve, hogy a javítóintézetben 
gyermekfelügyelőként dolgozik.

Nyugalma, higgadtsága, pontossága mindenki számá
ra értéket jelentett.

Humora gyakran segített át bennünket nehéz helyze
teken. Emberi erényei, értékei minden kolléga számára 
tisztelni valók voltak.

Olyan dolgos ember volt, aki a napi intézeti kötelezett
ség mellett és azon felül, mindig tett a családjáért. A 
hosszú szolgálat alatt sokat beszélt lányáról, fiáról és 
örök társáról -  feleségéről. Mindent értük tett. Két év 
választotta el a méltóan megérdemelt nyugdíjtól. Nem 
így teljesedett be. Korábban kellett itthagynia bennünket.

Napokig reménykedve vártuk a hírt, hogy állapota 
jobbra fordul.

Az orvosok megnyugtató szavaiból a félelem is beköl
tözött lelkűnkbe. Féltük azt, hogy valóban és ilyen gyor
san is bekövetkezhet a megváltoztathatatlan. Már nem 
maradt időnk egy utolsót beszélgetni, egy utolsót tréfál
kozni, egy utolsó kávét meginni.

Csobán Pali bácsi már nem jön be többé szolgálatba. 
Kedves hangja már nem szólal meg a telefonokban. Nö
vendékeink már nem köszönhetik meg a napi segítségét.

58 éves volt, teljes életet élt a munkában és családjá
ban. Pihenni körükben már nem adatott meg részére. 
Köszönjük Csobán Pál kollégának, hogy vele dolgozhat
tunk, hogy áldozatos munkájával mindörökre beírta ne
vét az aszódi javítóintézet történetébe.

A NM. 2. sz. Javítóintézete Csobán Pál kollégát (Aszód, 
Kossuth u. 57.) saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI MINDAZOK
NAK, AKIK ELKÍSÉRTÉK TÚRÁK ZOLTÁNT 
UTOLSÓ ÚTJÁRA, AKI 44 ÉVET ÉLT.

Rigó László és családja
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Önkormányzati hírek
Aszód Város önkormányzat Képviselö-testülete 1995. 

június 28-án tartotta soron következő ülését, melyen az 
alábbi napirendeket tárgyalta meg:

1. Aszód város önkormányzat Képviselő-testületének 
II. félévi munkaprogramja

A képviselő-testület a II. félévi munkaprogramot elfogadta. 
A munkaprogram alapján a képviselő-testület július 19-én, au
gusztus 16-án, szeptember 13-án, október 4-én, október 25-én, 
november 22-én, és december 13-án tartja üléseit. Az ülések 
kezdetének időpontja 15 óra.

2. Aszód város Önkormányzat Bizottságainak II. félévi 
munka terve

A képviselő-testület a bizottságok munkaprogramját elfogad
ta, tudomásul vette. A munkaprogram szerint a Pénzügyi Bi
zottság havonta egy alkalommal ülésezik, az Ügyrendi Bizottság 
augusztusban és novemberben tart ülést. Az Oktatási és Mű
velődési Bizottság július, szeptember, október, november és de
cember hónapban tervezett ülést havi egy alkalommal. A Tele
pülésfejlesztési Bizottság augusztus, szeptember, október, no
vember és december hónapban tart ülést. A Lakásügyi Bizottság 
az 1995. évi lakásépítési szociálpolitikai támogatások odaítélése 
tárgyában augusztusban, míg a lakáseladások előkészítése 
ügyében szeptember és október hónapban tart ülést. December 
hónapban az 1996. évi munkaprogram összeállítása ügyében ül 
össze a bizottság.

3. Kárpótlási jegyek hasznosítása
Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete az önkor

mányzat tulajdonában lévő 1.843 e Ft névértékű kárpótlási jegy 
MINICIPAL Rt-be történő részvényjegyzéséhez nem járult hoz
zá. A testület kimondta a kárpótlási jegyek azonnali értékesí
tését a legkedvezőbb napi bróker árajánlat alapján.

4. Rendelet a helyi zajvédelmi rendelkezésekről
A képviselő-testület a helyi zajvédelmi rendelkezésekről szóló 

előterjesztett rendelet-tervezetet nem fogadta el. Utasította a 
jegyzőt, hogy a környzetvédelem általános szabályairól szóló 
életbelépő új törvény és ennek végrehajtására megjelenő jog
szabályok alapján dolgozza ki a helyi zajvédelemmel kapcsola

K Ö ZLEM ÉN Y
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1994. 

/III. 29/ ÖR. rendelet* alapján
1. §

(1.) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a családnak 
vagy személynek, aki a településen állandóan bejelentett, s az 
általa lakott lakás

a. , önkormányzati tulajdonú bérlakás esetén az egy főre eső 
15 m2 lakószoba alapterületet nem haladja meg.

b. , kertes családi ház esetén az egy főre eső lakószoba a 20 
m2 alapterületet nem haladja meg.

2 . §
Lakásfenntartási támogatást -  a Sztv. 38. § (4.) bek. figye

lemmel -  az alábbi esetben biztosít az önkormányzat:
Közüzemi költségekhez ad hozzájárulást
(1.) víz, csatornahasználati díj
(2.) fűtési díj (október 15-től április 15-ig
(3.) villanyáram díj

a., a közüzemi költségek megadása esetén elsősorban 
számla alapján átutalással történik a fizetés.

3. §
A támogatás pénzbeli ellátás formájában valósul meg, melynek 

konkrét összegét a család jövedelméhez és a családi ház nagysá
gához igazodva kell megállapítani a Sztv. 38. §-ra figyelemmel.

4. §
Év közben megállapított lakásfenntartási támogatás a meg

állapítást követő bó 1. napjától folyósítható.
5. §

A lakásfenntartási támogatás maximuma:

tos szabályokat, valamint a rendelet előkészítésébe vonja be az 
érintett kulturális és vendéglátóipari egységek képviselőit.

5. Aszód, Pesti út 19. sz. alatti ingatlan értékesítése
A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Richard Fritz 

Kft. az önkormányzat által megajánlott 2000 Ft/m2-es telekárat 
elfogadta. A testület a Textil Arredó Kft-nek is 2000 Ft/m2-es 
áron ajánlja meg a mintegy 2500 m2 nagyságú telekrészt, mely 
az előzetes egyeztetések alapján alkalmas arra, hogy a Kit. 
tovább folytassa Aszódon az üzleti tevékenységét.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Textil Arredó Kft. képviselőjével az adott árajánlatot ismertesse.

6. DICITEL 2001 Telekommunikációs és Informatikai 
Koncessziós Részvénytársaság közgyűlésére képviselők 
delegálása

A képviselő-testület a Részvénytársaság 1995. június 30-ai 
rendkívüli közgyűlésére Pachert Károly és Tolmácsi Miklós kép
viselőket jelölte ki képviseleti joggal.

7. Régész út feletti terület művelési ág alóli kivonása
A Képviselő-testület a megvásárolt 384, 84 AK értékkel ön- 

kormányzati tulajdonba kerülő Aszód, 21/1 op9, 21/7 és 24 hrsz. 
alatti területek művelési ág alól való kivonását kimondta. A 
művelési ág alóli kivonást a területre megvalósításra tervezett 
építési telekparcellázás indokolta.

8. 158/1994 ./IX. 7/ÖKT. határozat módosítása
A képviselő-testület kimondta, hogy a 158/1994/IX. 7/ÖKT. 

sz. határozatnak a kitüntetésekre vontakozó tételén a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény alap
ján a művelődési és közoktatási miniszter 4/1992/III. 6/MKM 
rendeletében foglalt kitüntető díjakat kell érteni.

A testület ugyanezen határozatában rögzített szempontok közül 
törölte az "országos szakértői címet elnyert közalkalmazott” pontot.

A képviselő-testület zárt ülés keretén belül vitatta meg az Aszód 
Városért Emlékplakett és Díszoklevél 1995. évi adományozását.

A képviselő-testület döntött még ingatlanvásárlási kérelmek 
elbírálásában, lakbérhátralék elengedésére irányuló kérelem
ben, valamint önkormányzati lakás megvásárlása miatt fenn
álló vételárhátralékra irányuló részletfizetési kérelemben, mely 
kérelmeket a testület elutasított.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

a. , a tárgyév végéig állapítható meg,
b. , a támogatást a következő évben újra kell kérelmezni

6. §
A támogatás az igényelt, konkrétan
1., megjelölt segítség jellegétől függően

a. , egyszeri támogatás
b. , időszakos, és
c. , egész évre szóló lehet.

2., Az időszakos és egész évre szóló támogatások esetére a jogo
sultságot a Polgármesteri Hivatal rendszeresen vizsgálni köteles.

7. §
A létfenntartás számításának alapja a mindenkori nyugdíj

minimum.
FENTIEK ALAPJÁN KÉREM A VÁROS LAKOSSÁGÁT, 

HOGY AKI A HELYI RENDELETBEN LEÍRTAK ALAPJÁN 
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT, KÉ
RELMÉT A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL (kereseti ki
mutatás, közületi számlák -  víz, villany, gáz) SZÍVESKEDJÉK 
BENYÚJTANI A POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKÁSGAZ
DÁLKODÁSI ELŐADÓJÁNÁL.

Aszód, 1995. július 17.
Kissné Kulybus Gizella 

_ .  jegyző
FELH ÍVÁS
F elhívás a lakosság  figyelm ét, hogy a z ú tlevé l irá n ti el

já r á s  ille téke  1995. jú l iu s  31-i h a tá lly a l 3000 F t lesz.
A zon  po lg á ro k  esetében , a k ik  a  kérelem  b en yú jtá sa k o r  el
m ú lta k  70 évesek, ille tv e  a  18. é le té vü k e t m ég nem  tö ltö tték  
be, v á lto za tla n u l 1000 F t m a r a d  a z  ille ték

Ráczné Faddi Erika 
ig. főea.
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AGRÁRKAMARÁKRÓL
Az 1994. évi XVI. törvény rendelkezik az agrárkamarák

ról.
A törvény értelmében 1994. november 28-án megalakítot

ták a Pest megyei Agrárkamarát, december 20-án pedig a 
Magyar Agrárkamarát, amely a három köztestületi kamara 
egyike.

A köztestületi agrárkamarák az állam gazdasági szerep- 
vállalásának csökkentése céljából alakultak meg. A gazda
sági végrehajtó hatalom miniszteriális feladatainak egy ré
szét lényegében átveszik a gazdasági élet szereplói. Saját 
önigazgatásuk útján -  az érdekek egyeztetése és világos 
megjelenítése mellett -  kívánják azt elvégezni, annak tuda
tában, hogy ezáltal javul a gazdálkodás feltételrendszere, 
kevesebb időt igényel az igazgatással kapcsolatos ügyinté
zés, javítható a termékpálya szereplói közötti összhang, így 
csökkenthetők az érdekellentmondások kiéleződéséből eredő 
egyéni és nemzetgazdasági károk.

Ezen elképzelések gyakorlati megvalósítása érdekében 
hozta létre a kamara a területi képviseleti irodáit. Pest me
gyében 1995. július 1-vel 24 körzet kialakításával, 24 gaz
dajegyző kezdhette el munkáját.

A kamarai gazdajegyző a miniszter és a kamara elnöke 
közti megállapodás értelmében továbbra is ellátja azokat a 
feladatokat, melyeket korábban a falugazdász végzett el.

A gazdajegyző feladatait a következőkben foglalom össze:

1. Á l ta lá n o s  f e la d a ta i :
— végzi a kamarai tagok regisztrálását
— segíti a körzetében működő mezőgazdasági bizottsá

gok munkáját, ellátja azokkal kapcsolatos adminiszt
ratív teendőket, szervezési feladatokat,

— kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, vé
leményezi a helyi önkormányzatok ágazatot érintő 
előterjesztéseit, információkkal segíti munkáját,

— tájékoztatja a kamarai tagokat a tevékenységükkel 
összefüggő kamarai információkról és szakmai ren
dezvényekről, mozgósít azokon való részvételre.

2. A  k a m a r a i  tö r v é n y b ő l s z á r m a z ó  f e la d a ta i :
A. Közreműködik a körzetéhez tartozó agrárkamarai ta

gokkal kapcsolatos adatgyűjtésben, az alapkataszterek 
felállításában, a nyilvántartások vezetésében, karban
tartásában, az erre épülő informatikai renszer működ
tetésében.
Ennek keretében a vonatkozó jogszabályi előírások, il
letve megállapodások alapján ellátja a termésbecslés
sel, termésprognosztizálással kapcsolatos hatáskörébe 
utalt feladatokat.

B. Termelés-szervezéssel kapcsolatos feladatokat végez. 
Ezen belül:

— tájékoztatja a mezőgazdasági bizottságok tagjait a tá
mogatási lehetőségekről és feltételekről,

— a hitelezési előírásokról,
— segítséget nyújt a pályázatok, üzleti tervek készíté

sében,
— lehetőség szerint intézi a támogatások igénylésével 

kapcsolatos ügyeket.

C. Ellátja a kamarára háruló helyi szintű piac-szervezési 
feladatokat. így különösen:

— tájékoztatja a mezőgazdasági bizottságok tagjait a be
szerzési és értékesítési lehetóségekról

— kezdeményezi az egyes osztályok által véleményezett 
és elfogadott termékértékesítési szerződések megkö
tését,

— közreműködik a kamarai tagok, illetőleg kamarán kí
vüli szervezetek közti átmeneti vagy tartós gazdasági 
kapcsolatok kialakításában,

-  GAZDAJEGYZŐKRŐL
— a piaci zavarokról tájékoztatja a területi kamarát, 

illetve annak illetékes osztályát,
— figyelemmel kíséri a gazdaság piaci szereplőinek ma

gatartását a kamarai etikai szabályzatban előírtak 
betartását.

D. Termelési szaktanácsadást nyújt a kamarai tagok ré
szére igény szerint. Ezen belül figyelmet fordít a kör
nyezetvédelmi előírásokra, a kémiai szerek használa
tára és a mezőgazdasági hulladékok kezelésére. 
Szervezi az egyéb jellegű kamarai szaktanácsadás helyi 
kamarai tagokhoz való lejuttatását.
Igény és lehetőség szerint közreműködik az üzleti alapú 
szaktanácsadás szervezésében.

E. Végzi a kiállításokkal, külföldi kapcsolatokkal kapcso
latos kamarai feladatok helyi szintű szervezését.

F. Közreműködik a szakképzési törvényből származó fel
adatok ellátásában. Kiemelten a mezőgazdasági bizott
ság tagjai képzésének, átképzésének, továbbképzésé
nek a szervezését végzi.

3. K ö z p o n ti  k ö z ig a z g a tá s t  é r in tő  f e la d a ta i :
— véleményezi a földművelési alapokkal kapcsolatos pá

lyázatokat (szaktanácsadási, fejlesztési, földvédelmi 
támogatás, esetenként pályázatokban foglalt felada
tok stb.)

— közreműködik a támogatások igénylésében, illetőleg 
a biztosított jogosítvány szerint a szükséges igazolá
sok kiadásában.

— végzi a jogszabályi módosítások és a Földművelésügyi 
Minisztériummal kötött megállapodás függvényében 
önigazgatási jogkörben átadásra kerülő egyéb köz- 
igazgatási feladatokat.

4. Ö n k o r m á n y za to k a t é r in tő  k ö z ig a z g a tá s i  f e la d a ta i:
Az egyes önkormányzatokkal kötendő külön megállapodások 
szerint közreműködik az önkormányzatok jogszabályban 
meghatározott földművelésügyi igazgatási feladatainak a 
végrehajtásában.

5. E l lá t  m in d e n  a  k a m a r a  m ű k ö d é s é h e z  ta r to z ó  fe l 
a d a to t ,  a m e ly e t  m u n k á ja  i r á n y í tá s á r a  jo g o s u l t  s ze 
m é ly tő l k a p .
Pest megye 5. számú körzetéhez a következő települések 
tartoznak:
Aszód, Bag, Domony, Iklad, Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal, 
Túra, Verseg.
A gazdajegyző településenként heti egy alkalommal fogadó
órát tart a következő rend szerint:

HÉTFŐ: 8-11 óráig Aszód
11-12 óráig Iklad
13-15 óráig Domony
15-16 óráig Bag

SZERDA 8-11 óráig Túra
11-14 óráig Galgahévíz
14-16 óráig Hévízgyörk

PÉNTEK 8-9 óráig Verseg
9-12 óráig Kartal

Egyéb időpontokban megtalálható a körzetközpont
ban, Aszódon a Polgármesteri Hivatalban.

A z 5. s z . k ö r z e t  g a z d a je g y ző je :
R u s z k a i  J á n o s  2173  K a r ta l ,  B a r tó k  B é la  u. 81b.
T el.: 06-30/503-312



6 ASZÓDI

AHOL ERKÖLCSILEG ÉS 
SZAKMAILAG RANGOT 

JELENT DOLGOZNI
-  fő kérdés i t t  is a  priva tizáció  -

A szobánkból a kilátás a szemközti, óriás méretű hirdető 
táblára is nyílik. Mostanában ölnyi betűk népszerűsítik az OTP- 
t. A városban járva -  ha akarnám -  sem kerülhetném el az 
inpozáns épületű pénzintézetet. így, vagy úgy, tehát nemcsak 
pénzügyi dolgainkat tekintve van középpontban ez az intézmény.

A legutóbbi "Aszódi Tükör"-ben az egyik Olvasónk jelezte: 
örömmel venné tájékoztatásunkat az OTP-röl. Mint ügyfél rend
szeresen tapasztalom: fokozott, ugyanakkor megkülönböztetett 
figyelemmel foglalkoztak ügyemmel bármikor, amikor betértem 
az Országos Takarékpénztár és Keresekdelmi Bank Rt. Aszódi 
Fiókjába. Még magam sem hittem, hogy szinte azonnal fogadott, 
kiváncsi kérdéseimmel a tarsolyomban Mészáros Antal fióki
gazgató úr. Rákérdezésemre határozott választ kaptam: -  Mi 
mindig az ügyfeleink rendelkezésére állunk. Az idő pénz. De 
jól tudjuk, nemcsak nekünk, hanem az ügyfeleinknek is -  há
rította el Mészáros Antal az elismerésemet.

A fiókigazgató úr készséges válaszaiból megtudtam, hogy ö 
az Aszódi Fiók élén ez év február 6-tól dolgozik. Számára nem 
ismeretlen területről került ide vezetőnek, hiszen előzőleg már 
közel 10 évig dolgozott más beosztásban a bankszakmában. 
Egyébként az aszódiakat, s velük együtt a problémáikat jól 
ismeri, hiszen négy év kivételével, 20 évig itt a városban dol
gozott azelőtt, sőt egy ideig még itt is lakott.

A helyi szokások ismerete vezette arra, hogy kinevezése után 
nem sokkal új nyitva tartási rendet léptetett érvénybe. Ezzel 
az intézkedéssel sikerült elhárítaniuk a 12 óra kürüli ügyfél
rohamot. Igaz, a munkatársainak is akkor van az ebédidejük, 
de rugalmassággal ezt is megoldották. Egyébként saját jövőjü
ket illetően őket most elsősorban a privatizáció foglalkoztatja. 
Annál is inkább, mivel a magyar pénzügyi piacon több, mint 
40 hazai és külföldi bank jelent meg. Nyilvánvaló, hogy a kon- 
kurrens társak versenyre kényszerítették az OTP Bankot js. 
De ez a versengés egyértelműen az ügyfelek javára szolgál. 
Ugyanis az OTP-nek javítania és bővítenie kell a szolgáltatá
sait, máskülönben nem maradna meg hiteles versenytársnak -  
jegyezte meg meggyőződéssel a fiókigazgató úr. Majd hozzátette: 
-  Az elmúlt évben nyereségesek voltunk. így tehát minden re
ményünk megvan arra, hogy újra nyereseégesek legyünk. Álla
mi akarat szerint elöbb-utóbb minden bankot privatizálni fog
nak és az OTP Bank ebben az elsők között van.

Természetesen az alapelvekben érvényesülnie kell: hogy több
ségében legyenek a hazaiak, törvényben rögzített legyen az ál
lami tulajdonhányad, széleskörűvé váljon a tulajdonlás! Ami 
azt jelenti, hogy az alkalmzottak és a magyar kisbefektetők is 
vásárolhatnak részvényeket. Nagyon fontos tudni mindenkinek 
még: az alapszabály kizárja a többségi, külföldi tulajdonlást. S 
ha befejeződik a magánosítási folyamat, akkor az állam 25% + 
1 szavazattal rendelkezik majd, ami biztosítani fogja a viszony
lagos többségi tulajdont.

Az alapelvek részletes ismertetése után, a betétesek pénzéről is szó esett.
-  A betétek egy részét az állam, valamint az Országos Be

tétbiztosítási alap garantálja, továbbá az OTP, amely közel fél 
évszázada a legnagyobb bank Magyarországon. Megítélésem 
szerint üzletpolitikájának a célja továbbra is az, hogy megha
tározó szerepet tölthessen be a piacon.

-  Nyilvánvaló, hogy a felvázolt országos törekvések fokozot
tabb feladatok elé állítják az egyes részegységeket, így a mi 
fiókunkat is. Ugyanis egyidejűleg kell biztosítanunk a napi 
munkánk folyamatos elvégzését, s ugyanakkor a korszerűsítési 
törekvéseinknek is eleget tennünk. E kettős megterhelés irtó
zatosan nagy figyelmet, ugyanakkor fokozott idegi megterhelést 
jelent vezetőnek és beosztottnak egyaránt. Mindezek mellett 
nagy valószínűséggel létszámváltozást is jelenteni fog. A kikris- 
tályozódott törekvéseket csak jól kvalifikált dolgozókkal együtt 
lehet megvalósítani. S természetesen a mindenkori dolgozói lét
szám az elvégezendő munkamennyiséghez fog igazodni. Nyil
vánvaló, hogy ezáltal a munkatársainknak tovább kell képez
niük önmagukat. Természetesen mi minden feltételt biztosítani 
fogunk ehhez, de tudomásul kell venni minden itt dolgozónak:

a pénzügyi piac könyörtelenül megbosszúlja mindazokat, akik 
nem haladnak a korral.

-  Még csak a folyamat kezdetén vagyunk, de máris érezhető 
a létszámot kedvezőtlenül érintő hatások. Ugyanis hat munka
társam dolgozik meghatározott idejű munkaszerződéssel. A 
szerződéseket egyelőre csak három hónapra lehet meghossza- 
bítani. De ők így is vállalják ezt a munkalehetőséget, hiszen 
itt dolgozni, mind szakmailag, mind erkölcsileg rangot jelent. 
Nem kis dolgokról van szó. Ugyanis 12 község -  sorolhatnám
-  Túrától, Váckisujfaluig tartoznak hozzánk pénzügyi vontako- 
zásban. A községeken belül: Aszód, Iklad, Domony önkormány
zatainak a pénzeit is kezeljük.

Néhány mondat után rétérünk egyik fő tevékenységi terüle
tükre, az építési, fogyasztási, és vállalkozói hitelkihelyezések 
bonyolítására. Óhatatlanul szóba került a hiteleket, kölcsönöket 
visszafizetök fegyelme is. Szerencsére többségében vannak 
azok, akik rendben fizetik vissza a kötelezettségüket -  tudtam 
meg. Azonban jónéhányan bizony "elfeledkeznek" róla. Az okot 
legtöbbször a felelőtlenség javára lehet írni, hiszen ezek az em
berek járandóságnak, támogatásnak vélik a kapott hitelt. S így 
is állnak hozzá a visszafizetéshez. Egyre többen kerülnek -  
önhibájukon kívül -  olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nem tudnak 
fizetni. Ezeknek az embereknek az ügyét ugyan megpróbáljuk em
berségesen kezelni, de sajnos a tartozásukat elengedni nem tudjuk.

-  Néhányan érdeklődtek már, hogy mikor kezdünk el valutát 
forgalmazni. Nekik is, de most is megerősítem: csak akkor, ha az 
irányító fiókunk gazdaságossági számítások alapján ezt elrendeli. 
Jelenleg sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem biztosítottak. 
Mivel mi is a racionális gazdálkodásra törekszünk, tudjuk, hogy az 
ilyenfajta pluszkiadások irreálisan megnövelnék a kiadásainkat.

-  Sajnos a látszat ellenére kicsi a fiókunk! — sóhajtott fel 
borúlátóan Mészáros Antal.

-  Az előbbi megállapításon túl ez azt jelenti, hogy az átla
gosnál nagyobb terhet ró ránk a különböző postahivataloknál 
kezelt OTP betétek rendszeres ellenőrzése. Nem gazdaságos a 
mozgáskorlátozottak támogatására szánt összegek kezelése 
sem, de mégis fel kellett vállalnunk ezt a feladatot.

Számtalan, más gond is szóba került, de erre most nem kí
vánok kitérni. Utóbb csak néhány számadattal kívánom illuszt
rálni, milyen értékrendekkel foglalkoznak. Többek között 
10.000 darab hitelszámlát, 648 lakossági folyószámlát, 522 vál
lalkozói számlát, 1180 gépkocsi nyereménybetétet, 890 kama
tozó takarékbetétet kezelnek. Egyetlen adat még: a lakossági 
betétállomány 1995. június 30-án kétszázhetvennégy-millió 
nyolcszázhatvanegyezer forint volt.

-  Mostanában divat szponzorálni mindent és mindenkit. Mi tá
mogatást nem adhatunk senkinek sem, de kötelező jelleggel reklá
mozhatjuk a tevékenységünket. Ennek értelmében együttműködési 
szerződést tervezünk kötni a városi művelődési házzzal 1996-ra.

Igazából nem mélyedtünk be még a későbbiek során sem a 
személyi kérdésekbe, de a fiókigazgató úr büszkén emlegette 
két munkatársát, akik a közeljövőben mennek nyugdíjba. így 
őket is megkérdeztem. Moharos Jánosné 28 évet dolgozott az 
OTP-ben. Rövidesen, mint betétcsoportvezető megy nyugdíjba.
-  Kettős érzéssel megyek el innen. Egyrészt sajnálom itthagyni 
a megszokott munkámat, kollégáimat, másrészt végre azt csi
nálhatom majd, amire mindig is vágytam: amit nem tudtam 
megadni a gyermekeimnek, ezután majd megadom az unoká
imnak. Úgy érzem, hogy mára sokan tisztelnek és becsülnek, 
s elfogadják szakmai tanácsaimat, hogy mibe fektessék be pén
zeiket. Bár mára a manuális munka kevesebb lett, a gépek 
kezelése rengeteg energiát követel. Szerencsére mind szelle
mileg, mind fizikailag jól érzem magam. Az OTP-s munkát pedig 
így jellemezhetem: aki itt megragad, az ittmarad. Tóth István 
27 éve foglalkozik a hitelekkel. Biztosított, hogy ö is örömmel 
végezte mindig a munkáját. A sors kegyeltjének érzi magát, 
hogy egészségben érhette meg a nyugdíjazását. Idős, 84 éves 
emberek a szüleim. Sajnos begetesek. Mivel egyedüli gyermek 
vagyok, őket fogom támogatni. Számomra ez lesz a fö dolog. -  
vallott a nyugdíjazása utáni terveiről.

Hiszem, nemcsak engem, de mindenkit érdekel: -  Milyen lesz 
az OTP Bank néhány év múlva?

-  Olyan pénzügyi szupermarket, amely egyre bővülő szolgál
tatásokból tartja el magát. A bank termékét, szolgáltatásait a 
korszerűen gondolkodó, sokoldalú ügyintéző (szakember) adja 
el -  fejezte be beszélgetésünket optimista hittel Mészáros Antal.

-AKI-
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TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉG ÜGYEINEK 
INTÉZÉSE ROSSZUL ÉRTELMEZVE!

A megalakult társasházközösségek ügyeinek inté
zésére a tulajdonostársak közös képviselőt vagy in
téző bizottságot választanak. E kérdést az 1977. évi 
11. sz. VR. valamint a társasházak alapító okirata is 
világosan rendezi, de ennek ellenére sok helyen, így 
nálunk is, a megválasztott IB. és a tulajdonosok között 
nincs meg a megfelelő összhang, az egyetértés, és 
ez elsősorban abból adódik, hogy nem ismerik sem 
az alapító okiratot, sem a 11. sz. TVR-t, annak előí
rásait. Ilyen pl. hogy egy társasház önálló gazdálko
dási szerv, melynek pénzügyeibe az önkormányzat 
nem szólhat bele, így az évi pénzügyi elszámolás 
jóváhagyására sincs joga az önkormányzatnak, arra 
kizárólagosan csak a társasház közgyűlésének van 
joga.

Társasházunk 1994. évi pénzügyi elszámolását 
először jóváhagyatták az önkormányzattal és csak 
utána került a közgyűlés elé. A társasház pénzügye
inek kezelőjét viszont nem a polgármester, hanem a 
közgyűlés bízza meg, tehát téves az a felfogás, hogy 
ez a polgármester feladata. A társasház közösségét, 
mint önálló gazdálkodási szervet költségvetés készí
tésére kötelezi úgy az alapító okirat, mint a 11. sz. 
TVR. Társasházunknak nincs költségvetése. Mikor 
ennek hiányát felvetették a közgyűlésen, azt egyesek 
mosolyogva fogadták és a jelenlevő GAMESZ veze
tőjétől kértek tanácsot, aki megerősítette, hogy nem 
kell költségvetés. Amennyiben ez így van, akkor vi
szont meg kell változtatni, módosítani kell az alapító 
okiratot, mely előírja:

"Az Intéző Bizottság által évente készített KÖLT
SÉGVETÉSBE a tulajdonostársak havonta kötelesek 
a befizetést teljesíteni" (közös költség befizetése).

A költségvetési tervezetet az IB elnöke terjeszti a 
közgyűlés elé, mely magában foglalja az üzemeltetési 
és állagmegóvási költségeket. Költségvetés hiányá
ban a tulajdonostársak nem tudják előre, hogy az IB 
mire kívánja fordítani az általuk befizetett közös költ
séget, főleg az állagmegóvási összeget. így az sincs 
meghatározva, hogy az IB a közgyűlés hozzájárulása 
nélkül egy-egy esetben milyen nagyságú összeget 
használhat fel kiadásokra és ezen kiadásokat milyen 
számlákkal köteles igazolni. így adódik, hogy társas
házunk tulajdonosai, éppen a rosszul értelmezett ügy
intézés miatt kétszer fizetik a szemétszállítási díjat. 
Egyik esetben a közös költségbe, a másik esetben 
viszont csekken a GAMESZ számlájára. Üzemeltetési 
költségként a tulajdonostársak által befizetett összeg
ben beletartozik többek között a szemétszállítás díja

is és a kéményseprés díja is. Tehát törvénytelen még 
csekken is befizettetni a szemétszállítási díjat. Fizetve 
van a közös költségbe a kéményseprési díj is, de a 
harmadik éve már, hogy nincs kéményseprés, ez vi
szont veszélyt is rejt magában.

Rendelkezések írják elő a közgyűlések levezetésé
nek, összehívásának a rendjét is. A közgyűlés előtt 
8 nappal értesíteni kell a tulajdonostársakat és a köz
gyűlés levezetésére mindenkor elnököt kell választani 
és két jegyzőkönyv hitelesítőt. Társasházunk közgyű
lésein, még az alakuló közgyűlésünkön sem volt ilyen, 
pedig ez mindenkor felvetődött. Jegyzőkönyv vezeté
sére sem választott a közgyűlés senkit. Készült ugyan 
jegyzőkönyv, de vajon hiteles-e, amikor jegyzőkönyv 
hitelesítők nincsenek.

Amennyiben ez is szükségtelen, akkor ez irányban 
is módosítani kell az alapító okiratot, mely a társasház 
törvénye és attól való eltérés minden esetben tör
vénytelen.

Téves az az értelmezés is, hogy a közgyűlés ha
tározatképességéhez elég a tulajdonostársak 50%-a 
és így egy határozat meghozatalához a tulajdonos
társak 50%-nak a többsége is elég. Ennek az elvnek 
az alapján a tulajdonostársak többsége ki lenne zárva 
a határozathozatalból. A TVR viszont azt írja elő, hogy 
a tulajdonostársak kétharmada szükséges ahhoz, 
hogy a közgyűlés határozatképes legyen. Egy fontos 
határozat meghozatalához viszont minden tulajdonos 
aláírása szükséges.

Nálunk az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét sem 
írták alá a tulajdonosok.

Mindezen rendelkezést az IB. nem ismeri el, vitatja 
annak meglétét, szubjektív alapon megy az ügyinté
zés és ebből adódnak a nézeteltérések, mert az IB 
még a jelenben is úgy gondolja, hogy az önkormány
zatnak, a GAMESZ-nak van alárendelve, azoknak tar
tozik felelősséggel és tőlük kéri a tanácsokat. A GA
MESZ képviselője részt vehet közgyűlésünkön, de 
nem rendelkezik ellenőrzési joggal, csupán a még 
bérlakásokban lakó két családot képviselheti.

Ilyen fontos ügyeket nem lehet elintézni azzal, hogy 
ilyen piti üggyel nem foglalkozik az IB, mert az egész 
munkájának így nincs törvényes alapja. Foglalkozni 
kell velük, mert ezek nélkül nem lehet betartani az 
alapító okiratban, mint a társasház törvényében fog
laltakat, mivel e nélkül nem lehet egy társasházat 
működtetni.

Dancs Antal 
Falujárók u. 5/5.
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Tájékoztató a Nagycsaládosok 
Aszódi Egyesületének eddigi 

tevékenységéről
1994. fezén alakult meg a Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete.
Az alakuló ülést követően dr. Szóke Pálnak, egyesületünk 

ügyvédjének köszönhetően, hamar sikerült a kötelező for
maságokat elintézni, és az egyesületet hivatalosan is beje
gyeztetni.

Sok család örül, és kihasználja a pártoló tagok által felaján
lott kedvezményeket. Köszönjük nekik, hogy ebben az ínséges 
időben a többgyermekesek anyagi gondjain így enyhítenek:

Szovics Pál, Pálné; Péter Lajosné; Juhász Attiláné; Barlai 
Gyuláné.

Megemlítem első rendezvényünket a Mikulás ünnepet, 
ami igaz egy kicsit sutára sikeredett, de a gyerekek felhőtlen 
mosolyát, és a várakozás feszült izgalmát látva, minden szü
lőt boldogság fogott el. Ez egyben azért is volt jó, mert a 
NOÉ tagok gyermekei láthatták, hogy kik, milyen ismerősök 
vannak a tagok sorában. Az elkövetkező időben olyan prog
ramokat szeretnénk szervezni, ahol gyermekeink lassanként 
egy jó kis összetartó csapattá válnának.

A cégbejegyzést követően 1995. januárjában kapták meg 
tagjaink az egyesülethez való tartozásukat igazoló kártyát, 
amely kijelölt helyeken való kedvezményes vásárlásra is fel
jogosítja a kártya tulajdonosát.

Januárban osztottuk szét tagjaink között azokat a nadrá
gokat, melyeket testvérvárosunk, Obernburg adományozott. 
(Köszönjük városunk vezetésének, hogy egyesületünket tá
mogatták az adománnyal.)

Januári rendezvényünkön a gyermekfelügyeletet a Böl
csödében Kovács Dezsőné, Erzsiké néni látta el, de valószí
nűleg a hideg, hófúvásos időjárásnak köszönhetően csak ke
vesen vették igénybe.

Februárban Rúzsom Szilvia védőnő tartott előadást a ne
hezen nevelhető gyermekekről. Az est második felében sü
teménykóstolással egybekötött receptcsere volt. Meg kell 
említenünk az áprilisi húsvéti vásárt is. Köszönet illeti a 2.

friss Cevegőt!
Sokan hangoztatják ezt, de kevesen tesznek érte. De ha 

a boltban kilóra adnák, sokan sorba állnának érte.
"Friss levegőt!" - hangzik el oly gyakran, de vajon még 

ma is mondhatjuk-e, amikor rengeteg szennyeződés éri lég
terünket?

Van egy régi mondás, miszerint minden jóban van valami 
rossz is. S milyen igaz ez az állítás, hiszen minden dolognak 
két oldala van.

Nem kell messzire mennünk, csak ki az utcára. Itt vannak 
az autók, amelyek kényelmessé és gyorssá teszik minden
napi mozgásunkat. De mint mindennek, ennek is megvan 
a káros hatása. A kipufogóból gázok és más mérgező anya
gok kerülnek a légtérbe, amelyek szennyezik és fertőzik a 
levegőt, környezetünket.

Sok városban gyárkémények okádják ki a füstöt. Ettől 
Aszód mentes, de ki tudja meddig. Isten mentsen attól, hogy 
elítéljem a gyárakat, üzemeket, hiszen sok embernek ezek 
adnak állást, munkalehetőséget. Meg aztán az itt készült 
termékek nélkül a mai ember már nem is tudna meglenni. 
De sajnos az ipar is ugyanúgy szennyezi a levegőt és kör
nyezetünket, mint az autók. Kedvezőtlen széljárás esetén 
mi is "élvezhetjük" a kiokádott füstöt.

S a településeken járva, feltűnnek a szeméttelepek, ame
lyek befogadják az emberek által termelt hulladékot és sze
metet. A szeméttelepeknek annyi előnye van, hogy nem ke
rül a szemét a környezetbe. Bár vannak olyan személyek, 
akik környezetüket szeméttelepnek vélik, s ide hordják ki 
feleslegessé vált hulladékaikat, szennyezve ezzel a talajt és

sz. óvoda vezetőjét, hogy a vásárnak helyet biztosított, va
lamint azon tagjainknak, akik a lebonyolításban segítettek. 
A vásár keretében olcsó süteményt, szörpöt, kinder tojást 
stb. lehetett vásárolni. Ugyanekkor a gyermekek részére a 
gödöllői csoport tagjainak részvételével tojásfestés volt, mi
alatt a felnőttek az egészséges táplálkozásról hallgattak meg 
előadást.

Tavasszal indult a Gimnáziumban Nyíri Kati néni veze
tésével a nagycsaládos anyukák tornája. Élveztük minden 
percét, és alig vártuk a következő foglalkozást. Nagyszerű 
dolog volt látni, hogy a sokgyermekes anyukák milyen fel
szabadultan és lelkesen tornáznak.

Általában a gyerekeket is vittük, és így akár családi tor
nának is nevezhetnénk a foglalkozásokat. Terveink között 
szerepel, hogy az apukákat is aktívabb részvételre ösztönöz
zük. Erre jó lehetőséget biztosított volna, ha sikerült volna 
a Berek rendbetételét megoldani. Ehhez pályázatot is ad
tunk be az Aszód Ifjúságért Alapítványhoz, de rendezési 
terv hiányában egyelőre semmilyen munkát nem tudtunk 
végezni a Berekben.

A jövőben is arra törekszünk, hogy olyan programjaink 
legyenek, ahol tagjaink jól érzik magukat. Az egyesület célja 
elsősorban az, hogy olyan közösséggé szervezze tagjait, akik 
egymást segítve, támogatva könnyebben birkóznak meg a 
helyzetükből adódó egyéni problémákkal.

Sajnos nem mindig tudjuk rendezvényeinket egy azonos 
helyen megtartani, de vannak olyan pártoló tagjaink, akik 
helyiséget biztosítanak egyesületünknek. Jenei Lászlóné a 
2. sz. Általános Iskola igazgatónője a napközit, Rónai Lajos 
a Zeneiskola igazgatója a zenetermet, Szarka Attila a Fiú
nevelő Intézet igazgatója egy termet.

Köszönjük!
Az előttünk álló évek az ország gazdasági helyzetéből adódó

an nagyon nehezek lesznek a többgyermekes családoknak. 
Egyesületünk keresi a lehetőségeket, hogy tagjai számára va
lamit könnyítsen, anyagilag is, de elsősorban erkölcsileg, a kö
zösség erejével.

Balázs Józsefné Buzásiné Szentiványi Aliz
elnök titkár

rontva környezetünk képét. S nem gondolnak arra, hogy 
amit elrontanak, nehezen állítható helyre.

A jövő nemzedékének legalább a természet csodálatos vi
lágát hagyjuk meg örökül. Mi emberek ne nyúljunk hozzá, 
és ne rontsuk el a természetet a szemét illegális lerakásával, 
hanem vigyük az arra kijelölt helyre. Persze ennek is meg
van a maga átka. A szemét égetése során a levegőbe jutó 
füst új fent szennyezi a környezetet.

Természetesen sok egyéb dolog van, amely ugyancsak 
szennyező hatású. Például a dohányzás vagy a téli fűtés. 
Ezek persze már annyira a mindennapi életünk részévé vál
tak, hogy fel sem tűnnek.

A folyamatos levegőszennyezés sok betegség okozója is. 
Itt vannak a különböző légzési, légúti megbetegedések. S 
talán más betegségek kialakulásában is szerepet játszik a 
levegő nagyfokú szennyezettsége. S miközben szitkozódunk, 
nem vesszük észre, hogy mi, emberek is hibásak vagyunk. 
Mert beszélni tudunk, de cselekedni nem sokat.

Hová tudnánk a levegőszennyezés elől szökni? Az erdőbe? 
Sajnos az erdők is pusztulnak. Az elmúlt évtized során a 
természet és az emberiség sorsán aggódók egyre szélesebb 
rétegei fordulnak az erdők védelme felé. Az egész világon 
csökken az erdők területe, a meglévőket is fenyegeti a mér
hetetlen ipari szennyezés káros hatása. De nem elhanyagol
ható az erdőt látogató turisták fegyelmezetlen magatartása 
sem. Hiányzik a természet iránti tisztelet és szeretet.

Amennyiben környezetünk szennyezése ily mértékben 
folytatódik, lassan kipusztul a növény- és állatvilág. A folyók 
elszennyeződnek, a föld nagy része sivataggá válik, hőmér
séklete kibírhatatlanul felmelegszik. S amit elrontunk, már 
nem lehet visszacsinálni. Megéri?

Masznyik Károly
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ILYE N  SZEM ÉTTELEP A  VÁROS K Ö ZE PÉ N  -
mondotta két évvel ezelőtt Tolmácsi úr, a GAMESZ 

vezetője, amikor meglátta a lakótelepen a volt derítőt 
és közvetlen környékét. Elcsodálkozott az ottani álla
potokon, pedig nem is látta az egészet. ígéretet is tett, 
hogy meg fogja szüntetni, csak éppen elfelejtett ha
táridőt közölni.

Ez a mostani szeméttelep valamikor jó szolgálatot 
tett a lakótelepnek, de sok évvel ezelőtt üzemen kívül 
helyezték, és azóta sajnos nincs gazdája. Az egész 
derítőrendszer ott áll minden veszélyével, betegséget 
terjesztő bűzével, a volt két db. szennyvízszűrő viszont 
búvóhelyül szolgál sok nemkívánatos személynek, sőt 
főzési és lakhatási lehetőséget is biztosítva, elzárva 
az illetékes hatóságok ellenőrzése elől.

Több, mint 15 éve még fedetlenek voltak a derítő 
úgynevezett vályúi, melyek közül vannak 6 x 2,5 mé
teresek is, ezen kívül kisebb méretűek, kb. 3 m mélyek 
megtelve az évek hosszú során felgyülemlett szenny
vízcsatornák hordalékával és időközben a beledobált 
elpusztult állati tetemekkel és egyéb veszélyes tár
gyakkal.

Abban az időben kerestük a tulajdonost, mivel ve
szélyes volt, mert a gyermekek előszeretettel használ
ták a környékét "háborúsdi" játékokra. Az Ipari Mű
szergyár közölte, hogy átadta az akkor községi ta
nácsnak, amit a tanács nem ismert el. Fordultunk az 
akkor tanácselnökhöz (jelenben polgármester), de ígé
reten kívül mást nem kaptunk mindaddig, amíg egy 
11 éves gyermek bele nem esett a mocsokba. Szeren
csére a társai kihúzták. A Pest megyei Hírlap közölte 
az esetet "Gyermek a derítőben" címmel, és ekkor 
azonnal megjelent az Ipari Műszergyár 8 dolgozója, 
de a szemlén kívül nem történt semmi.

A tanácstól csak elutasítást kaptunk. Épületünk 
pár lakója ekkor, mert hozzánk kb. 50 méterre van, 
beadvánnyal fordult az akkori KÖJÁL-hoz, ahonnan 
a beadványunk kézhezvételének másnapján meg is 
vizsgálták panaszunkat, és megállapították, hogy az 
egészségre is veszélyes, de egyébként is veszélyesek 
a fedetlen szennyel teli vályúk. Elrendelték az azon
nali lefedésüket, amit az akkori tanács végre is haj
tott. Ekkor már lett gazdájuk. Ezzel nem lett ugyan 
megoldva minden, mert a piszok, a bűz megmaradt 
a jelenben is, Tomácsi úr szavaival élve a város kö
zepén, a lakótelep szélén.

Hiába, a lakótelep is betöltötte funkcióját, most már 
kiesett a hatalom látóköréből, pedig itt tartották va
lamikor a megemlékezéseket évfordulókon, idehozták 
az akkori község neves vendégeit, de most már fon
tosabb ennél a Fesztivál tér, pedig az egy évben csak 
három napig érdekessége a városnak, a lakótelepen 
viszont több, mint 400 család él.

A volt derítő közvetlen közelében és annak meg- 
hosszabításában ezideig 105 db garázs épült fel, me
lyekért nem kis összegben bért is és kommunális adót 
is fizetnek a tulajdonosok, illetve a bérlők. A volt de
rítő és a mellette lévő 8 db garázs közti részre enge
dély nélkül különböző ólakat építettek és éppen ezek 
okozzák a jelenben a problémát a garázstulajdonosok
nak és a Polgármesteri Hivatalnak is. Ugyanis ezen

részre szennyvízcsatornát építettek, de az árokásó gép 
az ólak miatt 2 méter 30 cm-re a garázsokhoz tudta 
az árkot megásni, és ez okozta a 8 db garázs hátul
jának a megsüllyedését, amiért bizony nagy összege
ket kell kifizetni. Mindez kellő megalapozottsággal 
történő előkészítés után elkerülhető lett volna.

Több, mint 15 éve húzódó probléma az is, hogy az 
5/5-ös és az 5/6-os sz. épületek közötti kb 80 méteres 
útszakaszt portalanítani kellene, hisz naponta több, 
mint 50 db gépkocsi veszi igénybe. Ez a rövid útsza
kasz most már olyan állapotban van, hogy évek során 
ráhordott töltésanyag miatt magasabb lett az 5/5-ös 
sz. épületnél, így az esős időszakban a csapadék az 
épület járdájára folyik, nagyobb esőzéskor már a pin
cébe is bezúdult a víz. Ezideig ezen útszakasz nem 
kapott feljavítást, pedig a garázsokért befizetett 
összegből már tellett volna rá, mert az útszakasz meg
javítása az önkormányzat feladata lenne.

A nagyszámú garázs évek óta fizetett béréből, újab
ban a kommunális adójából, nem utolsósorban a nagy
számú gépjármű adójából kell, hogy teljen erre is, hisz 
a lakótelepen lévő garázsok után csak fizetnek, de 
abból a lakótelepnek nem jut semmi. Legalább ezen 
útszakaszt hozatnák rendbe úgy, mint a 2-es óvodától 
a Berek széléig rendbehozták, ott viszont lakóépületek 
sincsenek, nem laknak emberek.

Látni kellene az illetékeseknek, hogy a lakótelep is 
a város egyik része, és nem kellene háttérbe szorítani.

A lakótelep rendbentartása természetesen az itt la
kók feladata is lenne és ez vonatkozik elsősorban a 
társasházak környékére. A GAMESZ az tőle telhetőt 
eddig is megtette, amire anyagi kerete megvolt. Rend- 
behozatta a játszóterek felszereléseit, cserélteti a ho
mokozóban a homokot. Kérésünkre tiltó táblákkal lát
ta el a játszótereket, hogy kutyát bevinni tilos. Igaz, 
ez a tábla csak egy hétig volt meg és eltűnt, pedig 
jobb lett volna, ha a kutyák tűntek volna el a játszó
terekről. Sajnos kezd kialakulni egy gyermekbarát, 
egy kutyabarát és egy semleges csoport. A kutyatar
tókat kevésbé érdekli a gyermekek érdeke. Itt már 
nem lehetne a figyelmeztetéseket alkalmazni, mert 
azokat durván vissza is utasítják. Keményebb intéz
kedésekre van szükség a kutyatartókkal szemben.

Az sem lenne megengedhető, hogy a lakótelepek 
homokozóit homokbányának használják. Van olyan 
személy, aki egyszerre 10 vödör homokot vitt el, de 
bárkinek homokra van szüksége, azt csakis a homo
kozóból szerzi be. Igaz, ez a módszer olcsóbb, és hely
ben van a homok.

Azzal, hogy az Önkormányzat megszabadult a bér
lakásoktól, a lakótelep területe még az Önkormány
zaté maradt, melynek fenntartásában kötelezettségei 
vannak és a lakótelepen eddig eladott és a követke
zőkben is eladásra kerülő telkek árából jogosan igény
lik a részüket a lakótelep lakói.

Dancs Antal 
Falujárók útja 5/5.
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A  la p o t o lv a sg a tv a
Az Aszódi Tükör kedvelt olvasmányom. Miért is ne 

lenne az, hiszen a létrehozók közé tartozom. Sőt! Már 
valamikor 20—25 éve kezdtem mondani, hogy Aszódnak 
jó lenne egy helyi újság. Bár így teljesültek volna álmaim, 
vágyaim!

Mostanság mind terjedelmében, mind pedig tartalmá
ban ugyan kicsit szegényesebb, de azért nagyon jó, hogy 
van, hogy havonta megjelenik. Köszönet érte azoknak, 
akik létrehozzák.

A lapot olvasgatva azonban kénytelen vagyok néhány 
megjegyzést tenni, amiért -  remélem -  nem haragos ki
oktatás lesz a felelet, hanem elgondolkoznak a cikk írói 
és a Kedves Olvasók jószándékú megjegyzéseimért.

Mindjárt az első cikkhez Ez más, mint a többi címűhöz 
van kiegészítésem. Valóban más, mint a többi, bár 
összehasonlítás Aszód esetében nincsen, mert "ilyen még 
nem volt"! Mármint információs tábla. Maga az építmény 
szép, esztétikus, "falura" illő, ám a térképet olyanok raj
zolták, akik akkor voltak először Aszódon, amikor a táb
lát felállították. Ugyanis a helybéliek tudják, hogy a Szo- 
tágh-lépcsőt nem Szontágg-nak írják, s van Szt. Imre 
utcánk, sőt Petőfi Múzeumunk is, bár ezek a térképről 
lemaradtak. A hibákat nem folytatom, csupán megjegy
zem: a felkerülő szöveget nem ártott volna lektorálni, 
ugyanis így — bár a vállalkozók nyugatiak (is) -  nem 
"nyugati színvonal"!

Apropos! Nyugati színvonal! A Szükségszerű és véletlen 
című cikkben a szerző ezt hangsúlyozza ki az új fodrász
üzlet létrehozásakor. Persze tudom, most ez a zsinórmér
ték: a nyugati színvonal! -  Azért szeretném megjegyezni, 
hogy valamikor (a cikk írója akkor még nem élt) ez mi
nősítéskor fel sem merült, mert Magyarországon a ma
gánüzletek — ha létezni akartak — kénytelenek voltak a 
vásárlók érdekében európai színvonalon kereskedni, üz
letet csinálni. Aztán jött a "keleti színvonal", az eszi nem 
eszi nincsen más (hellyel-közzel még most is van ilyen!) 
és ha valaki mást, jó ízléssel, hozzáértéssel, a kuncsaftok 
(régen úgy nevezték a vevőt) kedvébe járóan csinál va
lamit, mondjuk egy üzletet, akkor mindjárt jön az érté
kelés: ez már nyugati színvonal. Nem kérem! Ez a nép, 
Magyarország mindig is Európa része volt, most is az,leg
feljebb átmenetileg mást kényszerítettek ránk, A ma
gyarság tehetséges, igényesebb, vállalkozóbb rétegében 
mindig is megvolt a törekvés a szebbre, a jobbra, mert 
az évszázados kultúrát nem lehetett néhány évtized (bár 
hosszú idő) alatt kiirtani. így számomra a nagyon szép 
Molnár-féle bolt nem nyugati színvonal, az kérem Mol- 
nár-Székfy-féle, tehát kiváló magyar színvonal, amely 
bármelyik nyugati kisvárosba is beleillene. De hát ez 
természetes, hiszen a Kossuth Lajos utca 58. Európában van!

Örömmel olvastam az utolsó oldalon a Hívogatót, ami
ben gödöllői és hévízgyörki programokra invitálnak a 
rendezők. Különösen a hévízgyörki koncerteken gondol
koztam el kicsit, és emlékeimben felderengett, hogy va
lamikor, talán nem is olyan régen (nem, mégis nagyon 
régen!) Aszódon, a Podmaniczky-kastély teraszán is ren
deztek nyári hangversenyeket, Barokk udvar címen. Az
tán ez a nagyon szép kezdeményezés valahogy leült, az 
érdektelenség miatt az "udvar" kapuját bezárták. Már 
akkor is csodálkoztam ezen. Hogyan lehet az, hogy egy 
olyan településben, ahol 1958 óta zenei általános iskolai 
tagozat, sőt Zeneiskola is létezik, és nemzedékek kaptak 
színvonalas ének-zenei képzést, nem lehet valamelyik 
műemlék épületben (vagy másutt) nyári hangver
senyeket, zenés színházi produkciókat rendezni?! Talán 
a szervezéssel, a propagandával lehetett baj? Vagy Aszó
don és környékén ilyen igénytelenek lennének az emberek?

Visszatérve még a zenés produkcióhoz, sajnálkozva ol
vastam a Zene, zene című cikkben, hogy zártkörű ren
dezvényként szerepelt Aszódon a világhírű (és világszín
vonalú!) Honvéd művészegyüttes. Talán az aszódi lakos
ság között megértőbb közönséget találtak^volna a rende
zők, mint a "civil" sorkatonák között? Úgy tűnik, egy 
kicsit megváltozott a világ. Az én emlékeimben még úgy 
szerepel, hogy a fegyelmezett katona civilben is katona, 
vagy ha nem, akkor minek ez a "katonásdi”?!

A Polgármesteri Hivatalban új műszaki csoportvezető 
kezdte meg működését. Örömmel tapasztaltam, hogy is
mét egy aszódi került ebbe a pozícióba,-mert bár Vitányi 
Attila Gödöllőn él, azért gyermek- és fiatalkorának éveit 
Aszódon töltötte. Jó munkát, Mérnök Úr! Kedves Szer
kesztők! Nem lehetett volna két sorban (e fenti hírrel 
egy helyen) megemlíteni, hogy Bártfai László és Jánosi 
János mérnök urak ugyanakkor más munkahelyet vá
lasztva elmentek Aszódról? Mert ugyanis hasznos, szép 
és jó munkát végeztek itt. Új színt jelentettek ők a vá
rostervezésben, új elképzelések megvalósításába kezdtek 
bele. Talán többek véleményét fogalmazom meg, amikor 
megköszönöm áldásos és áldozatos munkájukat.

Végül egy nagyon szerény, de annál fontosabb cikkhez 
van egy gondolat-megjegyzésem. A Védőkorlát az AIDS 
ellen című írásban megnyugodva olvashattuk, hogy mi
lyen megkülönböztetett figyelmet fordítanak Aszódon is 
korunk "pestis"-ének a leküzdésére. A magyar és külföldi 
előadók minden bizonnyal kitűnő biológiai megközelítésű 
előadásokban próbálták felhívni a veszélyt a leselkedő 
rémre és annak leküzdésére. Az AIDS ellen azonban nem 
elegendő csak biológiai eszközökkel és felvilágosítással 
küzdeni. Más is kellene! Ennek lelki, nevelési, etikai 
vetületeivel is kellene foglalkozni. Nem egy előadás (vagy 
ankét) keretén belül csupán, hanem nap, mint nap a 
szülői házban, az iskolában, rádióban, a televízióban, a 
templomban, mindenhol. A ránkszakadt nagy szabadság, 
a nyugatról fujdogáló lenge liberalizmus már "fejlett nyu
gati szinvonalú" kábítós és bűnöző országgá tette kis 
hazánkat. Vigyázzunk, nehogy az AIDS is felverje tanyá
ját és pusztítsa amúgy is fogyó népünket.

S legvégül egy kérdés, amire szívesen hallanék (olvas
nék) egy hivatalos választ: miért nem lehetett megtalálni 
annak a módját, hogy Aszód is támogassa a Nyitott Kapu 
csoport bécsújhelyi kiállítását?

A. I.

AZ ASZÓDI PETŐFI MÚZEUM

OSVÁTH GEDEON 
MÚZEUMI ALAPÍTVÁNYT

KÍVÁN LÉTREHOZNI.
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

-  időszaki kiállítások létrehozása 
-  Galga menti népművészek, iparművészek, 

képzőművészek felkarolása 
-  kiadványok, könyvek megjelentetése 

-  egyéb kulturális és a múzeumügyhöz kapcsolódó 
dolgok, események támogatása.

Az alapítvány létrehozásához alapító tagokat keresünk:
A Petőfi Múzeum felajánlja a VARA(0)SKÉPEK című 

reprezentatív metszetsorozatát -  mely 18 metszetet tartal
maz magyar városokról, várakról -  10.000 Ft-os áron.

A kiadvány ára múzeumi forgalmazásban 2.400 Ft, így 
megvétel esetén 7.600 Ft-tal a vevő alapító taggá válik.

S zere tn én k , h a  m in é l többen  tá m o g a tn á k  
e nem es ügyet, v á r ju k  je len tk e zé sü k e t!

Petőfi Múzeum, Aszód, Szontágh lépcső 2. Tel.: 14
V___________ ___________ J
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AMI FURCSA: SOK A SZIGET
Jó magyarnak lenni

Június második felében Detre János lelkész-ese- 
peres úr vezetésével tizennégyen Finnországban 
jártunk. Pontosabban szólva Aland szigetén és a 
fővárosban, Helsinkiben.

Nem a logika, hanem az időrend diktálja, hogy 
elsőként Alandról szóljak. Talán megbocsát a Tisz
telt Olvasó, ha néhány sort írok az utazási előké
születekről, s magáról az utazásról is. Mert az sem 
volt már mindennapi. Mi, akik ezidáig csak a földi 
közlekedéshez voltunk szokva, lázasan készülőd
tünk életünk első, hosszabb idejű repülőútjához. 
Hihetetlen borúlátással fogtunk neki a csomagolás
nak, hiszen a fejenként 20 kilogrammos súlyhatár, 
igencsak behatárolta a ruhatárunk választékát. 
Földrajzi ismereteinkre támaszkodva jogosan gon
doltuk: bizonyára zordabb időjárási körülmények 
lesznek ott, így bőven vittünk meleg ruhákat. Mint 
kiderült -  az időjárás szeszélye folytán -  teljesen 
feleslegesen.

Világutazó barátainktól beszereztük a szükséges 
információkat, így megfelelő szakképesítéssel ér
keztünk Ferihegy 1-re, ahonnan a Finnair DC-9-es 
gépével indultunk. Néhány perc alatt magunk is 
megtapasztalhattuk a korrekt, de alapos személyi- 
és poggyászvizsgálat hatékonyságát. Még néhány 
pillanat, s a reptéri speciális autóbusz gépünk mel
lé állt. A mosolygós légikísérő kisasszonyok szíves 
invitálása jókedvre hangolt mindannyiunkat, illet
ve oldotta szorongásunkat, mert bizonyára meg
érezték: elsőízben járunk náluk. Amint felpörgették 
a motorokat, megszorítottam feleségem kezét, így 
bíztatva: nem lesz semmi baj. de egy ideig még a 
földön maradtunk. A személyzet közül egy idősebb 
hölgy piktogramokat mutatott, több nyelvű kom
mentálással, ha baj lenne, mi a teendőnk. Közben 
elhangzott egy mondatfoszlány is finnül: matkos 
tea. Mi mindjárt magyarosítottuk: mákos tea. Ez 
bizonyára a le- és felszállással volt kapcsolatban, 
mert az újbóli elhangzás után már be kellett kap
csolni a biztonsági öveket. Újra maximális terhe
léssel dolgoztatták a sugárhajtóműveket. De most 
már meglódult a gépmadár. A várva-várt csoda 
szinte néhány másodperc alatt bekövetkezett. Még 
fel sem ocsúdtunk, amikor már 8000 méter magas
ságból csodálhatuk Visegrád ősrégi falait, s a ka
nyargó Dunát. Rövidesen italokkal teli zsúrkocsiról 
kínálgatták az utasokat. Amúgy "kakashegyi an
golsággal" egy pohár whiskit kértem. S lám, meg
történt a csoda. Azt kaptam, amit kértem. De igen
csak elszégyelltem magam, hiszen angol tudásom 
ezzel szinte ki is merült. Egy óra elteltével újabb 
csoda következett. Egyfogásos, de igencsak tartal
mas, főtt étel, ami tényleg megszépítette a felhők
ben való gyönyörködés pazar látványát. A sötétké
ken szikrázó ég alatt, s a felhömentes fold felett 
óhatatlanul Radnóti Miklós közismert versének a

szavai jutottak eszembe: "Ki gépen száll fölébe, an
nak térkép e táj." Nemsokára újra felhangzott a 
bűvös mondat. Mire kísérőink mellénk értek, már 
mindenki becsatolta övét. S ezt bájos mosollyal 
nyugtázták. A szabályos fóldetérés után -  milyen 
nemes gesztus -  az utazóközönség tapsviharral kö
szönte meg a pilóták példás teljesítményét.

Újra földön voltunk tehát. De csak egy kurta órá
nyit, hogy újra repüljünk, de mostmár egy helyijá
ratú géppel.

Szinte rutinos megszokottsággal helyezkedtünk 
már el a SAAB 40 típusú turbólégcsavaroson. Uta
zómagasságunk csak 1500 méter volt. Néhány re

pülési perc alatt nagyot változott odalent a táj. Az 
összefüggő szárazföld hirtelen felszakadozott, s 
alant elsuhanó erdők-mezök közé keskenyebb-szé- 
lesebb ijordok kezdtek benyúlni. Végtére már csak 
apróbb-nagyobb szigetek sokasága jelezte: egyko
ron itt alapos munkát végzett a jégkorszak.

Csaknem 1 óra múlva végcélunkhoz érkeztünk. 
A hihetetlen praktikussággal, ugyanakkor nemes 
egyszerűséggel és kiforrott ízléssel tervezett váró
csarnokban népes fogadóbizottság várt. Figyelmes
ségük, s szeretetük szimbólumaként 1-1 szál rózsát 
kaptunk. Mellé barátságos kézfogást, s néhány üd-
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vözlő szót, Stefan Snellmannn lelkész-esperes úr
tól. Közülünk már jónéhányan régi ismerőséként 
üdvözölték egymást. így hamar kialakult, ki kinél 
fog lakni. Mi újak voltunk, de már néhány perc is 
elég volt ahhoz, hogy barátságot kössünk vendég
látó házigazdáinkkal: Torsten Daniellsonnal, és fe
leségével Ruthtal. Csak később derült ki róluk, 
hogy rhododendron termesztésben specialisták. Az 
ottani helyi sajtó bőséges terjedelemben foglalko
zott is velük.

De visszatérve: a repülőtéri fogadást egy újabb, 
bensőségesebb köszöntés követte az evangélikus 
gyülekezeti házban, a Margaréta-házban. Detre Já
nos lelkész-esperes úr viszontválaszában jelképe
sen átadta a testvérgyülekezet üdvözletét. S végül 
leszögezte: barátságok szövődhetnek szóban, levél
ben. De mély, emberi tartalommal teli barátságok 
csak a személyes találkozásokkal jöhetnek létre. S 
a maroknyi magyar csapat ezért látogatott el 
Álandra.

Áland: milyen csodálatos, ezernyi szigetű, zord

őssziklákkal, szirtekkel, gazdag rétekkel, tű- és cso
daszép lomberdőkkel változatos tája a földnek! Az 
autonóm szigetországnak saját parlamentje, kor
mánya, zászlóalja, himnusza, levélbélyege van. Ha
gyományaik a tengerrel kapcsolatosak.

Legnagyobb s központi városa Mariehamn, me
lyet az ezer hársfák városának is mondanak. Mivel 
kikötőváros, élénk utazási és kereskedelmi köz
pont. Régebben egyszerű falusi fürdőhely volt. Má
ra modern, emberléptékű és emberbarát várossá 
vált. A természeti adottságok tudatos tiszteletének, 
de mégis a lakhatóság nemcsak ottani példájaként. 
Csoda-e, ha lakói nyugodt, türelmes, barátságos s 
nem utolsó sorban az írott, s íratlan szabályokat 
mindig és mindenütt megtartó emberek? Garázdát, 
rongálót sehol sem láttam. S itt ne az elfogultsá
gomat tessenek keresni, hiszen 5 nap alatt meg
győződhettem volna az ellenkezőjéről bőségesen.

Hiszen keresztül-kasul bejártuk még a legapróbb 
helyeket is.

Szelektív hulladékgyűjtés, újrafelhasználás ma
gasfokon. így jellemezhetném legjobban az ottani 
környezetvédelm et.

Földrajzból tudjuk, hogy északon mindenütt az 
elektromosság a legfőbb energiaforrás. Az ottani 
érdekesség megdöbbentő volt számomra: az éltető 
energiát tengeralatti kábelen kapják Svédország
ból.

A közlekedés is igazodik mindenben az előbbiek
hez. Még a legrövidebb utacskát is a vörösszínű 
aszfalt borítja. Lestrapált, roncsautóval nem köz
lekednek. Ott is népszerű a kerékpározás. Még a 
városban is kerékpáros-bukósisakot viselnek ki
csik, nagyok egyaránt. De jó lenne átvenni ezt a 
szokást! Hiszen a fejsérülések kivédésén túl éppen 
elég sérülési lehetőségek is adódhatnak még.

Nem ejtettem még szót az étkezési kultúrájukról. 
Tartalmasán, egészségesen, mértékletesen esznek. 
Ezek a vezérelvek érvényesülnek a hétköznapi s az 
ünnepi táplálkozásban is. Szó szerint a világ min
den ételféleségét eszik, egyéni ízlésüknek megfele
lően. Nem hiányzik az asztalról a görög narancs, 
a spanyol alma, a holland répa, a finn foldieper, de 
a vékony, s a vatagabb barnakenyér sem. Nem be
szélve még a sokféle halételekről. Az ételsorokból 
elmaradhatatlanok a saláták, az öntetek. A főétke
zéshez tej vagy jeges ivóvíz dukál, desszertként pe
dig a különböző gyümölcsízű parfék. Kávét is isz
nak, de hosszú, bő lére eresztve.

Mi, magyarok büszkék vagyunk a vendéglátá
sunkra. Most már tudom: nem vagyunk egyedüliek 
ebben a világban. Gesztusaikban sohasem éreztük, 
hogy kiszolgáltatottak lettünk volna bármiben is. 
Pedig erre sokszor lehetett volna lehetőség, hiszen 
az ottani hírektől, történésektől szinte hermetiku
san el voltunk zárva. De az emlegetett nyelvi kor
látok is megrendítették önbizalmunkat. Vendéglá
tóink átérezve mindezeket a nehézségeket gazdag 
közös programokkal, baráti beszélgetésekkel (kü
lön magyar nyelvű tolmáccsal) próbálták megerő
síteni testünket-lelkünket.

Gesztusokat emlegettem, amelyek a szeretet ta
lajáról fakadtak, mert anyagilag mi még az ittaniak 
közelébe sem érhetünk! Csak példának okául: tes
senek megszorozni minden anyagit harmincszoros 
szorzóval!

Sajnos most nincs elég terjedelem arra, hogy 
részletesebben ismertessem Áland idevágó törté
nelmét. Mint mi, ók is sokat szenvedtek a hábo
rúktól. Azonban mára már a béke szigetének is 
nevezik szigetüket. Mivel demilitarizált zóna, a fér
fiak nem hadkötelesek. így a politizálás kimarad 
az életükből. Nem is szeretnek beszélgetni róla.

Még néhány közéleti .érdekességet kívánok alább 
felsorolni: az autonóm Álandnak területi kormánya 
van, melynek tagjai a parlamentből, valamint a te
rületi tartományi gyűlésből kerülnek oda. A kor
mány héttagú. A tartományi gyűlésbe minden 4. 
évben egyszerű választással 30 képviselőt válasz
tanak. A szigetvilágban kiemelt figyelmet fordíta
nak a fiatalok tanulására. Mind az általános, mind 
a középfokú, mind a felsőfokú oktatásban kiemelt 
helyet kapnak a világnyelvek mellett a svéd és finn 
nyelv oktatása. 4 főiskolájukban többszáz diák ta
nul.
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A városi könyvtárba is betértünk. Öregek és fia
talok bámulatos magabiztossággal kezelték a szá
mítógépeket. Sokan könyveiket is maguk mellé vet
ték. Bizonyítva: a korszerűség kiválóan kombinál
ható a hagyományos módszerekkel. Az egyik sarok
ban még elektromikroszkópot is láttam.

Bank hátán bank. Csakúgy a bankjegykiadó-au
tomaták is, amelyek szinte ötméterenként követik 
egymást. A bankban diszkrét csend, és távolság az 
ügyfelek között.

Milyen figyelmesség! Minden pulton szemüveg, 
ha rövidlátó az ügyfél. A falakon szemet, s idegeket 
nyugtató hagyományos és modern stílusban festett 
olajfestmények láthatók. Az egyik pult mellett vit
rinben kisebb házimúzeumban mutatták az álandi 
bankvilág fejlődését a kezdetektől napjainkig. A 
bankigazgató -  megtudva, hogy magyarok vagyunk 
-  személyesen köszöntött a feleségemmel együtt. A 
köszöntés mellé emblémás kis táskát, tollat is adott 
emlékül. A posta is hasonló színvonalú. Meglepő 
volt, hogy még az is hívószámot kapott, aki csak 
bélyeget vett.

Az egyházi aktualitáson túl részt vettünk a leg
kiemelkedőbb ünnepségükön, amely a Szent Iván- 
éji hagyományokhoz kötődik. Ilyenkor szigetszerte 
hosszú árbócokat díszítenek fel frissen szedett fa
levelekkel, színes papírfüzérekkel, teteje közelében 
az elmaradhatatlan vitorlásmakettekkel, s a legte
tején azzal a fából faragott, s színezett emberkével, 
a dolgozóval, "aki" a mindenkori szélirányt mutat
ja. A felállítás családi eseményszámba megy. S utá
na autóra kerekednek, gyönyörködni abban, hogy 
kié a legszebb.

De ez alkalom arra is, hogy a családok összejöj
jenek egy kis tereferére, vendéglátásra.

A feldíszített "életfa" mellől nem hiányzott ott 
egy udvarban sem a magason lengő, nemzeti lobo
gó. Emlékeztetve mindenkit: ünnep van ma, s az 
állandó szélben éjjel-nappal lobogva büszkén hir
deti ezt a zászló.

Apropó! Éjjel? Hiszen éjfélkor még a látóhatár 
felett van a nap. Hajnali 1 órakor egy kicsit szür
külni kezd, s fél 3 felé már újra felkel a nap.

L E H E L  ***
HŰTŐGÉPEK
SZERELÉSE
JAVÍTÁSA

GARANCIÁVAL!
Aszód, Kossuth L. u. 38. 

Tel.: 06-20/416-256

TI

Hamar eltelt az öt nap. A búcsúzásnál szigorúan 
ránkparancsoltak: adjuk át üdvözletünket Dr. Hor
váth Annának, aki kezdeményezte, s rendszeresen 
ápolja most is a két testvérgyülekezet közötti kap
csolatot. Újra repülünk. Simán landolt a gépünk 
Helsinkiben. Vendéglátóink nevében Mikko Heikka 
dóm esperes úr és Rosenlöf Ruth, az ottani egyház- 
község testvérgyülekezeti összekötő fogadott. Új 
házigazdáink szívélyessége, programkínálatuk, 
vendéglátásuk éppen olyan szeretetteljes volt, mint 
az álandiaké. Látnivaló látnivalóra halmozódott. 
Külön lelki adomány: Detre János esperes úr ma
gyarul hirdetett igét a Dóm templomban.

Szavai már hazavezették gondolatainkat.
Amikor kétórás repülőutunk végén bemondták a 

hangszóróba: "Unger land, Budapest, Ferihegy." 
Sokunknak könnyek szöktek a szemünkbe. A hála 
és a baráti szeretet könnyei. Isten veletek finn Test
véreink! Otthonról, hazaérkeztünk. Köszöntünk 
drága Magyarország, édes Hazánk!

-AKI-

Debrecenben X. emeleti 2 és fél szobás, nagy gardro- 
bos, 64 m2-es, erkélyes, reluxás, szép összkomfortos 
lakás eladó vagy aszódi kis kertes házra cserélhető. 

Vízóra van. Irányár: 2.2 millió Ft.
Érd.: Király Józsefné, Aszód, Baross tér 2/D.

Kartalon a Ságvári Endre u. 69. sz. alatt két 
szoba összkom fortos családi ház eladó vagy  
elcserélhető. Aszódi lakótelepi is  érdekeli 

Csontos Ferenc, Kartal

2000 km-t FUTOTT, ÚJ MARUTI SZE
MÉLYGÉPKOCSI CSALÁDI OKOK MIATT 
ELADÓ.

TEL.: ASZÓD 440
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OVODAI HÍR
Giczey Noémi a 2. sz. Óvodának adományozta 

óvodás kora óta szépen megőrzött mesekönyveit, tár
sasjátékait, babáját, szőrös játékállatkáit, babaházát 
'és diavetítőjét. Örömmel fogadtuk, mert tudjuk, hogy 
jó szívvel kedveskedik a mostani óvodásoknak, hi
szen ő is innen ment iskolába, s már nem játszik 
ezekkel.

Megkérem volt óvodásainkat, hogy a nagytakarí
táskor előkerülő jó állapotban lévő játékaikkal aján
dékozzák meg kis pajtásaikat. Hozzák be az óvodába 
a kinőtt rollerjüket, triciklijüket, kis kerékpárjukat és 
az apróságokat, mellyel régen szívesen játszottak. 
Ajándékot kapni nagyon jó, de adni is öröm!

Kovács Dezsőné 
óv. vezető

r  NEMCSAK A MEZŐN 
\ KELL RENDET TENNI! \
I Ezzel a rövid írásommal tulajdonképpen törleszteni sze- I 
I retnék Dávid Attilának, aki rendszeresen felhívta már | 

eddig is a figyelmemet arra, hogy milyen elhanyagolt
■ résszé vált a vágóhíddal szemközti terület, amely egészen ' 
I a város határát jelképező kertekig húzódik. Teljesen iga- I 
. za van. Erről magam is személyesen meggyőződtem, ami- . 
1 kor felkerestem panasza nyomán a szóban forgó mezőt.
I Ugyanis mára már itt is érzékelhetővé vált az a fejlődés, • 
| amely egyre inkább körbenövi azokat a területeket, ame- | 

lyek eddig háborítatlanul élték természetadta életüket. . 
‘ Elhanyagolásról beszéltem, mert ezt a részt nem kaszálja 
I senki sem. Sőt -  Dávid Attila szerint -  gyakran szemét- I
■ bányának, s elhullott állatok elhelyezésének -  s nem te- | 

metőjének! -  használják a senki földjét. Ám ismerve az
' emberi természet birtokási vágyát, kétlem, hogy teljesen • 

| gazdátlan lenne. Talán ez az írás végre felébreszti a tu- |
■ lajdonosok lelkiismeretét, s végre rend lesz ott is. .

Az utolsó mondatból -  remélem -  nem csak az óhaj 
I csendül ki. De addig is, amíg megtanuljuk okosan védeni, I 
I ápolni környezetünket, mindenféleképpen szükségünk | 

van a hatósági intézkedésekre. A szembeötlő, és az eldu-
■ gott helyeken egyaránt. Ám amit nem pótolhat semmi 1
I sem: legfőképpen a fejünkben kell rendet teremteni! |

L ____ _ ____________

Egy leh etőség, m ely a z  
Ön s zá m á ra  is  e lérhető!

Hogy mi ez a lehetőség?! Jézus ezt mondta: "És 
megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká 
tesz titeket" (János 8:32)

Ez a lehetőség az ismeretszerzés lehetősége.
Világunk számtalan problémával néz szembe: 

milliók éheznek, növekszik a kábítószer élvezők 
száma, a levegő, amit belélegzünk, a víz, amit 
iszunk lassan mérgezetté válik, egyre több ember 
lesz bűncselekmény áldozata.

Ráadásul egymásnak ellentmondó nézetek korá
ban élünk. Mégis van egy biztos lehetőség, és ez 
nem más, mint a Szent Biblia. A Biblia például 
útmutatást ad az erkölcsi kérdésekben, de a kör
nyezetszennyezés problémájára is. Önnek mi a vé
leménye? A Biblia Isten szava vagy emberé? Ha 
csupán ember szava, akkor logikusan végiggondol
va nincs igazi megoldás az emberiséget érintő ve
szélyhelyzetekre. Ha azonban mégis Isten szava, 
akkor éppen ez az, amire szükségünk van, ami át
segíthet bennünket a jelenlegi nehéz időszakon.

Jehova Tanúi bizonyítékokat szeretnének szol
gáltatni Önnek is arra, hogy a Biblia valóban Isten 
Szava. Minden héten vasárnap délután egy-egy bib
liai témáról szóló nyilvános előadást tartanak. Ez 
egy elérhető lehetőség az ön számára is.

Nagy szeretettel meghívjuk Önt és kedves család
ját is ezekre a programokra!

A nyilvános előadás helye: Gödöllő, Agrártu
dományi Egyetem  Kollégiuma 
időpont: m inden vasárnap 15.30

Néhány legközelebbi program címe:
Vili. 6. -  Szülök felelőssége és jutalma

13. -  Gondolatközlés családon belül 
és Istennel

20. — Birkózzunk meg az élet aggodalmaival!
27. -  Meg vagy jelölve a túlélésre?

EX. 3. — Boldogan, noha éheznek 
-  hogyan lehetséges?

10. -  Élhetsz-e örökké? Ha igen, vajon fogsz-e?

Jehova Tanúi 
Gödöllői G yülekezete

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) 
részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet augusztus havi 

beosztása az alábbiak szerint alakul:

augusztus 5-én 8 órától 

augusztus 12-én 8 órától 

augusztus 19-én 8 órától 

augusztus 26-án 8 órától

augusztus 7-én 8 óráig 

augusztus 14-én 8 óráig 

augusztus 21-én 8 óráig 

augusztus 28-án 8 óráig

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207 
Dr. Szőke Pál
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 
Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 
Dr. Soós Endre
Aszód, Kossuth L. u. 51. Tel.: 62

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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Az OTP Lakossági folyószámlán lekötött pénz egy része már 
a lejárat előtt felvehető, a maradék pedig tovább kamatozik!

Az OTP Bank kivételes rugalmas megtakarítási 
lehetőséget nyújt a Lakossági folyószámla- 
tulajdonosoknak. Az 1, 3, 6 vagy 12 hónapos 
futamidejű, lekötött betétek bármekkora 
összegről szólhatnak, s lehetnek egyszeriek, 
de akár folyamatosan meghosszabbítottak is, 
és a hónap bármely napján indulhatnak.

Az OTP Lakossági folyószámláin szükség 
esetén hozzá lehet férni a lekötött pénz egy 
részéhez, a fennmaradó rész eddig -  
ellentétben sok megtakarítási formával -  
zavartalanul gyarapodik tovább a futamidő 
végéig.

Mostantól mindezt megemelt kamatok teszik 
még vonzóbbá. A futamidő hosszától függően 
21,5-25,5% között vádtozik a kamat, s 
100.000 Ft feletti lekötés esetén, az összegtől 
függően további 2-4%. így akár évi 29,5% 
k a m a tra  is  s z e rt te h e t .

Az OTP Lakossági folyószámla tehát nemcsak 
a mindennapi pénzügyek elrendezésére, 
hanem a megtakarítások rugalmas kezelésére 
is ideális megoldás.

Országos 
Takarékpénztár 

i s  Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság 

Aszódi Fiók

A s z ó d , K o s s u th  L . u . 4 2 - 4 6 .  T e l . :  0 6 - 6 0 /3 4 1 - 9 9 5 ;  7 6 ,  F a x : 1 3 3

NYITVA TARTÁSA:
1995. május 15-től 

hétfőtől csütörtökig: 7.45-15 óráig 
pénteken: 7.30-13 óráig 
ebédidő: 12.35-13 óráig

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
ÁLLUNK TISZTELT ÜGYFELEINK 

RENDELKEZÉSÉRE:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés
-  lakossági betét, lakossági 

folyószámla-vezetés
-  ATM-EC/MC, Ügyfélkártya
-  vállalkozói számla kezelés
-  értékpapír-kötvény forgalmazás
-  OTP Garancia Biztosító

ÓID
BANK
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E m lékezés a  rég i a szó d i  
O rszágos Á lla t  és K ira k o d ó  v á sá rra

Tavasszal, nyáron és ősszel tartották ezeket a 
nagy vásárokat, mindig pénteki napon. Mint egy 
nagy ünnep, olyan volt ez a nap. De nem csak ne
künk, aszódiaknak. A környék sok-sok falujából, de 
még az ország sok vidékéről is jöttek az eladó mes
terek, kisiparosok, kereskedők, földművesek termé
keiket, állataikat árulni. Már egy héttel előbb, a 
vásárosok, eladók megjelentek és lefoglalták áru
sító-helyüket. Lécből volt a sátor állványa és ezt 
felállították előre. Erre tették a ponyvát.

Vásár napján nem mentünk iskolába és ez külön 
is öröm volt nekünk, gyerekeknek. Egy két nappal 
előbb megjelentek a vándorcigányok is, kocsikkal, 
amint sátor volt. Családostól, a község szélén tá
borozhattak le. Szigorú szabály volt, hogy a Köz- 
sgéházán ke kellett jelentkezniük, hogy mikor jöt
tek és mikor mennek tovább és hányán vannak. 
Már csütörtökön nagy volt a forgalom. Sok vásáros 
már este megérkezett ládákba pakolt árujával és 
ott aludt mellette, vagy őrt fogadott. Péntek haj
nalban már megkezdődött a kipakolás és 7-8 óra 
felé már javában állt a vásár. A csendőrök már 
előző nap járták Aszód utcáit és nagyon szigorúan 
bántak el a tolvajokkal, verekedőkkel, mert mind
ezekből ilyenkor különösen sok összejött a környék
ről is, akik szerettek halászni a zavarosban, így 
mondtuk régen.

Az állatvásár nagyon régen a Kondoros-téren 
volt. A híddal kb. egy irányban volt a cédulaház. 
Egy kis épület, itt kellett a passzussal jelentkezni, 
lepecsételtetni és befizetni a dója. A passzus, mond
hatnám olyan volt, mint nekünk embereknek a ke
resztlevél. Pontosan fel volt tüntetve az állat neme, 
kora, ismertetőjele és orvosi igazolás is kellett, hogy 
az állat nem beteg. Itt aztán volt nagy tömeg, el
adók, vevők bámészkodók és hát kupecok. így hív
ták a lókereskedőket, alkudozókat. Volt itt tehén, 
borjú, ló, csikó, szamár, öszvér, bika, malac, pulyka, 
liba, kacsa, csirke, de még galamb és gerle is. A 
lóvásárnak külön szertartása volt. A kupecok na
gyon vagyány emberek voltak, ha vevő jött az ál
latra. Ok is beleszóltak, dicsérték az állatot, vagy 
ha alkudni kezdtek, ők felárat kínáltak, ez által 
felsrófolni igyekeztek az árat. Ha létrejött a vásár, 
az eladótól ezért jutalék járt. Ez hol sikerült, hol 
nem. Volt olyan, hogy veszekedésbe, de még vere
kedéssé is fajult a dolog. Ilyenkor volt dolga az ott 
lévő csendőröknek. Vándorcigányok is ellepték a 
területet és ha sikerült, bizony többeket megloptak, 
hol az árut, hol a venni akaró népek pénzét lopták 
el. de a mi fajtánknak is volt egy rétege, aki ebből 
élt. Én még emlékszem egy pár híres névre, akik 
verekedősek, lopósak voltak. Ha megvolt a vétel, 
tenyérbecsapással pecsételték meg a vásárt, azután 
a férfiak elmentek a sátorban felállított korcsmák

ba és áldomást fizettek és ittak. Sok ilyen sátor 
volt felállítva az aszódi korcsmárosoknak. Do- 
linsszky bácsinak a pesti úton volt korcsmája, aho
va később átvitték az állatvásárt, mert a Kondo
ros-téri hely kicsinek bizonyult. Széles, Kárász, 
Kiss, Fábián, szüleim, Buzásék, Juhászék, Darvas 
és még más korcsmárosok is kimentek italt kimérni 
és hát cigányzenészek is voltak. Persze áldomás 
iváskor csatlakoztak ismerősök, rokonok is, és ha 
nem vigyázott a vevő, aki fizetett, vagy az eladó, 
bizony ugyancsak megkopaszították őt. Régen az 
emberek nyakukba kakasztott bugyellárist hord
tak, az asszonyok meg a ráncosszoknya felső zse
bébe tették a pénzt, vagy a kis kézikosárba, aminek 
teteje volt, zsebkendőbe kötözve. Emlékszem egy 
cigányemberre, Géza klanirétosra, aki ha fizettek 
neki bort, orrán fújta ki a dallamot a klarinéton. 
Felesége Matild volt, ez is ugyancsak be tudott rúg
ni.

A kirakodó-vásár végig a Fő utcán, Petőfi Sándor 
utcán, Deák Ferenc utcában, az óvoda előtt, a park
ban volt. Ahol most az emlékmű áll, ott volt régen 
a piac, kedd-csütörtök és szombaton. Ahogy a Kos
suth Lajos utca elkanyarodik balra Pest felé, itt a 
kanyarban egy nagy híd volt. Ettől jobbra a község 
nagy mázsálója, amire kocsival fel lehetett állni, 
és úgy mázsálták a kocsira pakolt árut, szénát, 
búzát, szenet, kinek mit. Mellette volt egy kis lapos 
épület, ahol a mázsáló mellett volt a leolvasható 
mázsa. Ezután volt hentesüzlet, zöldséges üzlet, 
cukorka üzlet. A Kondoros-tértől kezdődtek a sát
rak, az utca mindkét oldalán. 8-9 óra felé már olyan 
tömeg volt, hogy alig lehetett elférni, csak úgy to
longtak az emberek. Ekkor lehetett látni a sok szép 
népviseletet. Szép fiatal fóldmíves lányokat, fiúkat, 
embereket, öregasszonyokat, embereket. Volt itt 
bagí, hévízgyörki, galgahévízi, túra, boldogi, zsám- 
boki, kartali, vérségi, galgagutai, kállói, sziráki, ik- 
ladi, galgamácsai, acsai, vanyarci és még ki tudja 
milyen népviselet. Jöttek a vásárba vonaton, ko
csikkal, biciklivel, ki gyalog. Eladó lányok (férjhez 
menők), udvarlóikkal, párosával, fiatal házasok jöt
tek és vásároltak férfiak mátkáiknak szép vásárfi
át, mézeskalács-szivet, kifestett fakanalat, cukor
kát, pici kaucsukbabát, amin színes toll volt és a 
fejére ragasztott vékony gumival lehetett rángatni, 
tükröt. Volt itt mindenféle. A Fő úton lakott Vanya 
bácsi, aki szitakötő-mester volt, híres a környéken. 
0 a ház előtt árult, ahol most a hősi emlékmű áll, 
ott volt Skrabán bácsi kifőzdéje. Árultak törkmézet, 
ami egy nagy tömbbe volt és abból szeletelgetett a 
törkmézes, akin fehér köpeny volt és a fején nagy 
fehér kerek kalap. A vevőket így hívogatta: török
méz, ide nézz, fele cukor, fele méz!
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Egy másik sátorban cukorka-féle: medvecukor fe
kete, hosszú mint a cipőfűző, cukorból kiskakas, 
amin fütyülni lehetett, szentjános kenyér (fa ter
mése), koszorúban füge, banán, csokoládék, süve
ges cukor, kasu cukor = kicsi téglalapalakú, barna, 
kis dobozban, mint a gyufásdoboz, promentli cukor 
= erős, aőró, kerek, több színben, vatta cukor = 
kristálycukorból készült, most is árulják már 
krumpli cukor, gumi cukor = pici, különböző alakú, 
kandli cukor = kristálycukor szerű, megpirítva, for
mátlan alakú darabok, fogcukor, selyemcukor = kí
vül fényes, belül töltött.

Másik sátorban játékok: szájharmonika, furulya 
pléhből, fütyülős kiskakas pléhből, színes, hátul be
le lehetett fújni, igazi neve seggenfütyülő. Kejfel- 
jancsi = két pálcika közt fából figura, amit mozga
tás által lehetett tornáztatni, szép, színes.

Lufballon, papírból hurkapálcán forgó, amivel ha 
szaladtunk, a szél forgatta.

Kaucsukbabák, rongybabák, porcelánbabák kü
lönböző nagyságúak, simi-labda = tarka papírral 
befedve, gumival átkötve és így lehetett rángatni. 
Jojó fából = két 5 cm-es színesre festett fa egymás
hoz erősítve, kettő között vékony spárga feltekerve, 
amit ha ügyes volt valaki, le föl tudta rángatni. 
Méta = kg 15 cm-es derékban görbített bot-szerű
ség, amit dobáltunk. Pincke = 6-7 cm-es kis fa, 
kerekre faragva, a két vége, mint a ceruza hegye, 
kifaragva. Ehhez volt egy kis ütő, laposdeszka, fo
góval, ezzel ráütöttünk a pinke végére és az elre
pült a cél felé. Aki előbb ért oda, az volt a győztes. 
Kereplő fából = forgattuk, és kerepelt, hangot adott, 
fából kisgereblye, fokos, görbebot, kis lepke fából, 
ha toltuk, csattogott a szárnya. Taliga, üveggolyó, 
agyaggolyó.

Minden cipészmesternek volt külön sátra, csiz
madia mestereknek is. A lakkos csizma csak akkor 
volt értékes, ha gyönyörűen csikorgott. Ezt úgy ér
ték el, hogy valamilyen bőrt kettőt egymáshoz szo
rítottak a csizmába, és ha léptek, akkor ez dörzsölés 
által csikorgott. Árultak spandli, pántos lakk félci
pőt, papucsokat, férfi-nőit. Híres cipő és csizmadia 
mesterek voltak: Szlobodnyik, Kómár, Tiborc, Ra- 
nyák, Szabados, Budaiék Péter, Preizner.

A tömeg között járva árulták a perecet, egy kis 
fatálcán, nyakba akasztva, fehér köpenyben. így 
kiabált: itt a perec, hol a perec?

Az út közepén járt a fagyis bácsi. Háromkerekű 
biciklin. Erre volt felépítve a szögletes tartály, mely 
jégdarabokkal volt lehűtve és benne porcelántégely, 
ebbe volt a fagyi. Úgy emlékszem, 10 fillér volt egy 
tölcsér.

Földműves asszonyok is árultak, földre pokrócot 
terítettek, és erre tették a ráncosszoknyájukat, sza
lagot, konyhatartót, csizmát.

Kisködmönöket árultak báránybőrből, újj nélkül. 
Subát is, ez vállra terített kabát-féle volt, új nélkül.

Másik sátorban ráncosszoknyára való posztó 
anyagot sokféle színban, blúznak való anyagot, 
pántlikát = szalagot, berliner kendőt, bársonyokat,

olajoskendőt, glottanyagot = kötényre, kartont 
szoknyára.

Kalapos mester is volt Aszódon. A Népbolt köz
ben, Szlanka bácsiék háta mögött volt, ahol most 
emeletes ház áll. Mint gyerekek, úgy lesültek a 
fakerítésen át, ahogy állványokon szárítgatta a ka
lapokat, formára téve.

Nagy üstben festett és párologtatta, hogy a szép 
formát megkapják a kalapok.

Volt Aszódon kötélgyártó mester, Tóthné. Gyár
tottak itt harangkötelet, parasztkocsikhoz oldalkö
telet, sátorok összeállításához, vékonyabbat, vasta
gabbat.

Voltak bognármesterek is, mint Udvari, kocsik
hoz készítettek kerekeket, rudat, oldalakat.

Asztalos mesterek: Angyal bácsi, Zilay koporsó
kat is készített, és persze ők is árulták készítmé
nyeiket a vásárokban is.

Többfelé árultak hentesárut: hurkát, kolbászt, la- 
cipecsenyét. A finom illat csak úgy vonzotta az em
bereket.

Híres volt Bartók bácsi, a virslis. O kis bádogból 
készült vödörféleségben főzte ki a virslit és árulta, 
menet közben kiabálva: itt a virsli, finom virsli. 
Hentesek voltak: Jakab, Szlaba, Bencsok, Hanófer, 
Krenkó, és vidékiek is árultak.

Szíjártó mesterek lószerszámokat, gyönyörű, 
díszes ostorokat készítettek. Ilyen volt Bíró bácsi, 
Villinék.

Földműves asszonyok télen szőtték a sok szép 
rongyszőnyeget, törülközőket, konyharuhát, sza
kajtóra kenyértakarót, asztalterítőt, hamvast (le
pedőt), és ezeket a nagy vásárokban szintén árul
ták.

A nagy tömegben járkálva árult egy bagi cigány
asszony planétát (jóscédulát). Papagáj volt a vállán 
(Nóri), és ha valaki vett cédulát, a Nóri kihúzta és 
odaadta a lányoknak, menyecskéknek, néha férfiak 
is vettek. Volt egy kb. 4-5 cm széles és 25 cm hosszú 
ládika, ebben voltak sűrűn a cédulák. Másik ci
gányasszony meg kis fehér egérrel árult hasonló 
cédulákat, a kis egér intésre kivett egyet és odaadta 
a vásárlónak. Volt ezen kívül jós cigányasszony is. 
Hát ezek nagy betyárok voltak. Bizony néha úgy 
becsapták a falusiakat, hogy csak na!

A Deák Ferenc utcában teknősök voltak. Disznó
öléshez, hurkamosáshoz, mosáshoz teknőket készí
tettek. Főleg cigányok csinálták ezt. Cirokseprűt, 
vesszőseprűt árultak még.

Volt árus, aki így hívta fel magára a figyelmet, 
kiabálva: ide figyelj, muja, mit árul a Gyula?! Sok 
ilyen figyelmetkeltő versikét mondtak, ki mit talált 
ki.

Itt az emlékmű helyén volt ringlispil (körhinta), 
céllövölde. Ha nem volt vásár, itt a parkban ját
szottak a vándor-cirkuszosok is. Volt amikor fedett 
sátorban, volt amikor csak körben volt a ponyva 
felhúzva, úgy kb. két méter magasan. Mint most 
is, fák voltak a tér két oldalán. Eszembe jut, egyik 
alkalommal, mikor csak körbe volt a ponyva felté
ve, megy az előadás. Bejönnek a bohócok és jobbnál
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jobb tréfákkal szórakoztatják a közönséget. Egyik 
kérdezi a másikat: Te pajtás, hol vagyunk mi 
most?! Hát nem tudod, mondja a másik?! Te nem 
tudod jól, hát nézz körül, mennyi majom lóg a fán!!! 
Persze mindenki odanézett, a közönség is. No volt 
erre nagy ugrálás a fákról! Mert sokan, hogy lát
hassák a műsort és pénzük nem volt, vagy huncut
ságból, felmásztak a fára és onnan nézték ingyen 
a műsort. Persze volt nagy nevetés. De máskor már 
nem mászott senki a fára, hogy potyázzon!

Volt Aszódon imakönyv-árus is. Dvorszky bácsi. 
Katolikus, evangélikus énekeskönyvet, imaköny
vet, olvasókat, szentképeket, gyertyát árult. A Pe
tőfi utcában porcelán tányérokat, tálakat, agyag
edényeket, korsókat festett paraszttányérokat, bög
réket, virágcserepeket, agyagból kiscsibeitatót 
árultak. Volt sinár is, mely hasonló volt mint a 
tejesköcsög, de szélesebb. Szilvalekvárt tettek bele 
és betették a kemencébe, mely meleg volt, hogy a 
lekvár teteje megőrösödjön és így soká elállt a lek
vár.

Kisiskolás lányok, fiúk tejeskannából árulták a 
friss artézivizet az árusoknak, 2-5 fillérért, meg 
vigyáztak a sátorok mellett a tolvajokra és ezért is 
kaptak kis pénzt. Amiért azután vettek maguknak 
a vásárban, ki mire vágyott.

Nagy berliner fekete vállkendöt is készítettek itt. 
Várad néni. Volt, amelyik sátorban, gyöngyöket, 
szalagokat, mindenféle tűt, ziherheiz tűt (biztosí
tótűt), gombostűt, színes fejjel árultak, meg kalá
rist (gyöngyöt). 1931-ben egy lakkoscsizma ára 16 
pengő volt. Ez egy mázsa búza árának felelt meg.

A Petőfi utcában még árultak bádogedényeket, 
vizesfazekat, vajlingot, fürösztő teknőt, tepsiket, 
zománcozott edényeket, bögréket.

A Deák Ferenc utcában még árultak hordókat, 
gereblyét, villát, favillát, vasvillát, kapanyelet, ka
szanyelet.

Itt voltak a paprikások is. Szegedről, Kalocsáról 
jöttek. De egy aszódi bácsi is híres volt, mint pap
rika-árus, Csitári bácsi.

Péter Pali bácsi híres szakajtó készítő volt. Ke
nyérkosarat készített, és ha jól emlékszem, hátiko
sarakat is fonott vesszőből.

Híresek voltak az aszódi mézeskalácsosok is, 
Szlanka bácsi. Legkeresettebb a mézeskalács-szív 
volt. Picitől kezdve, egészen nagy méretig: 10-50 
cm-ig, középen tükörrel. A legények ezt vették vá
sárfiának a mátkájuknak, meg kifestett fakanalat, 
cukorkákat. Csináltak még kis kardot, mézeska
lács-babát, huszárt lovon ülve, olvasót, mit nyakba 
tettek, különböző mézes süteményeket. Nagy lá
dákba csomagolva járták az ország vásárait. Árul
tak még gyertyákat, mit szintén ók csináltak. Volt 
ott gyönyörűen kidíszített hatalmas gyertyától 
kezdve kisebb, majd halottak napjára való gyertya 
is.

Drótostót is járt vásárkor, de máskor is. Ezek az 
emberek Szlovákiából jöttek, alig tudtak magyarul. 
Hátukon volt a felszerelésük: téglalap alakú, kb. 
50 x 70 cm-es deszkalap, erre erősítették a pléhe-

ket. Alul vályúszerű rész, ahová drótokat tettek, 
ezzel foltozták a megrepedt agyagedényeket, vas
fazekakat. A falun végigjárva kiabálták: drótostót, 
drótostót, és akinek repedt edénye volt, behívta, 
lepakolt, és megjavította az átadott edényeket. Jel
legzetes tót ruhájuk volt, messziről meg lehetett 
ismerni őket. Cipő helyett bocskoruk volt. Hason
lított a bakancshoz, de durvább szára volt, amit 
valamilyen goromba anyaggal tekertek a lábuk szá
rára.

A téren, ahol az emlékmű áll, a sarkon van a 
bisztró, innen a kastély felé a kis út, itt mindkét 
oldalon szintén sátorok voltak. Két oldalt cipőket, 
méterárut, kész férfiruhákat, ködmönöket (bárány
bőrből), andra cik = férfi kabátka, tótúl, pokróc féle 
anyagból, kék színű, elől fehér csíkkal és az újjá 
alján is.

Volt olyan sátor, ahol szemüveget árultak.
Külön sátorban volt elődrukkolt kézimunka: kis 

térítők: falvédők, díszpárnák, amit kihímeztek. 
Kész kézimunka is volt. Főleg matyó-térítők. Bics- 
kás sátor is volt, budlibicska (fából fiúknak), sza- 
rajevó-bicska, zsebkés, csont nyéllel, díszes, kisebb- 
nagyobb kések, egész a disznóölökésig. Borotva, ös- 
secsukható. Ez. kb. 20 cm hosszú volt, nagyon éles, 
ehhez borotva-fenő, ez fából volt, kb. 5 cm széles 
és 20 cm hosszú, tetején vastag szíj. Ehhez dörzsöl
ték a borotva élét, megvizesítve és így igen éles lett 
a borotva.

A Malom-közben árultak bútorokat: sublót = 3 
kihúzható fiókos, barnára festve; tulipános ládát = 
ládafia, magyaros mintára festve, alul hosszában 
fiók. A teteje felnyitható, ebben tartották a meg
szőtt vásznakat, parasztszoknyát, férfi posztónad
rágot. Az alsó fiókban az ingek, gatyák. Ez fehér 
szőtt, ráncolt gatya volt. Pöndölök = női alsószok
nya, ruhácska. Bölcsőt, padot, széket, sámlit, ké
sőbb szekrényt is.

A mostani gyógyszertár előtt, a volt Stadler ház
nál boroshordókat, káposztáshordót, puttonyt szü
reteléshez, kármentőt, mit a hordó elé tettek, hogy 
abba csepegjen a bor, ne menjen kárba. Ez ovális 
alakú lapos edény volt. Lévő, ez tölcsér helyett volt. 
Hatalmas szüretelőkád, tótul = kegya. Mindez fából 
volt. Kádármestereknek hívták őket. Ilyen volt 
Aszódon a Fila bácsi.

Ezeken a vásárokon a környék fiataljai is meg
ismerhették egymást. Nem egyszer házasság lett 
az ismeretségből. De az aszódi legények nem vették 
szívesen, ha vidéki legény elcsalta az aszódi lányt. 
Ezért bizony nem egyszer véres verekedések is vol
tak.

Délután 4-5 óra felé már kezdődött fogyni a tö
meg. Estére már csak a sok elhullatott szemét és 
hát bizony nem egyszer részeg emberek maradtak 
a vásár után.

Mi gyerekek ugyancsak örültünk a nagy vásár
nak, mert nem kellett menni akkor iskolába, és 
bizony nagy élmény volt jönni-menni a nagy forga
tagban és azt a sok csodálatos dolgot látni, ami 
akkor látható és kapható volt.



augusztus 17. (csütörtök):
17.00 Petőfi Múzeum

Fedinecz Atanáz festőművész kiállításának megnyitása
20.00 HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ÉTELLIFT a Kamarateátrum előadása

augusztus 18. (péntek):
15.00 SZABADSÁG TÉR

Majorettek és veterán autók felvonulása a Fesztivál parkba
17.00 FESZTIVÁL PARK 

Megnyitó
Kartal és Domony népi együtteseinek bemutatója

18.00 LADÁNYBENE 27 együttes koncertje
20.00 ROCK AND ROLL PARTY (Kiss Joe és az Átrium együttes)

augusztus 19. (szombat):
10.30 FESZTIVÁLPARK 

Gyermekdélelőtt (Tükör együttes műsora)
16.00 TAEKWAN-DO bemutató
17.30 Az aszódi BUDMIL márkabolt divat-tánc-show műsora
20.00 AUGUSZTUSI CSILLAGOK szórakoztató műsor
23.00 BÁL (Játszik a Mogyoródi zenekar)

augusztus 20. vasárnap
11.30 KASTÉLYKERT

ökumenikus istentisztelet és ünnepség
13.00 FESZTIVÁL PARK

Aszód helyőrség újonc katonáinak köszöntése 
13.15 Ejtőernyős ugrás (a gödöllői Rair Peugeot Klub bemutatója)
13.30 A bagi Muharay Elemér népi együttes műsora
14.00 COUNTRY ZENE (a váci KÉKFŰ együttes műsora)
15.00 HELLO, RIÓ! (A Botafogó táncegyüttes előadása)
15.30 EZ A DIVAT! (Az aszódi GÁLA Bt. divatbemutatója)
16.00 ROCKDÉLUTÁN (Deals és a Wumbi Tahaza koncertje)
20.00 SZTÁRO(C)K A SZÍNPADON (Rock Színház műsora)
22.00 Tűzijáték
22.30 ROCK AND ROLL CIRKUSZ (Játszik a Dörge Happy Army együttes)



augusztus 19. szombat 10.00 óra

GALGA-VIDEK ES KORNYÉKÉ ELSŐ 
MEZŐGAZDASÁGI-TERMÉK 
BEMUTATÓJA ÉS VÁSÁRA

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA ÉS HEL YE: az 1. sz. Általános Iskola tornacsarnoka

A kiállításon bemutatkoznak a Galga völgye és környékének községei. 
Megtekinthetők nagy és kistermelők mezőgazdasági termékei.

EZEN BELÜL BEMUTATÁSRA KERÜLNEK:

*  Virágtermesztés: vágott és cserepes virágok 

*  Növény kuriózumok 

A vidék termesztett gyümölcsei 

Élelmiszer termékek

Növényvédelmi szerek, eszközök, technológiák 

*  Mezőgazdasági kisgépek és szerszámok 

*  Mezőgazdasági informatika 

❖  Biztonságtechnika

A kiállított termékek a kiállításon megvásárolhatók.

A kiállítás nyitva tartása: augusztus 19-én és 20-én 10 órától 18 óráig.

A FESZTIVÁL IDEJE ALATT SÖRSÁTOR, BÜFÉK, VIDÁMPARK, 
ÉS SZÁMOS EGYÉB SZÓRAKOZÁS VÁRJA A LÁTOGATÓKAT.

VISZONTLÁTÁSRA A FESZTIVÁL RENDEZVÉNYÉN!

*  Szántóföldi növények 

Kertészeti kultúrák

Vadásztrófeák 

*  Népművészeti tárgyak

ASZÓD FESZTIVÁL 
SZERVEZŐBIZOTTSÁGA



SAMU
GAZDA
HÍRADÓJA

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót és kedves vásárlóinkat abból az alka
lomból, hogy hamarosan, szeptemberben 1 éves lesz a Samu Gazda Mezőgazda- 
sági boltja. Az elmúlt egy év mérlegét megvonva örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
Önök egyre inkább megtisztelnek bizalmukkal, és a kertészkedéshez, gazdálkodás
hoz szükséges anyagokat, eszközöket nálunk szerzik be.

Ez a „HÍRADÓ" azt a célt szolgálja, hogy a kertészkedők és termelők, gazdál
kodók aktuálissá váló problémáihoz segítséget tudjunk nyújtani.

TEENDŐK A ZÖLDSÉGESKERTBEN:
-  Augusztusban tanácsos az őszi és téli retek vetése. Üzletünkben kapható 

mindkét, a kereskedelemben elterjedt fajta, az Erfurti fekete és Müncheni sör, 
melyek átlagosan 200-300 g-os gumóinak kifejlődéséhez 90-100 nap szük
séges.
A megfelelő csírázás elősegítéséhez sokat kell öntözni a száraz nyárvégi 
hónapokban.

-  Nagy problémát okoz ilyenkor az uborka peronoszpóra-fertőzése, mely a le
veleken sárgás-fehér foltokkal jelentkezik és főleg a párás idő kedvez a ter
jedésének. Ellene számos jól bevált növényvédőszert beszerezhet nálunk, 
mint például a CHAMPION, a KASUMIN, az ALIETTE, a RÉZOXIKLORID stb., 
de kialakulását megelőzhetjük úgy is, ha csak az uborka tövét locsoljuk, hogy 
a levele száraz maradjon.

-  Kockázatos ilyenkor már a zöldségek nagy részének másodvetése, hiszen a 
tenyészidő hosszabodásával az őszi hidegek előtt termés már nem várható.

DÍSZKERTI MUNKÁK
-  Ebben a hónapban szaporíthatok a már elvirágzott évelők tőosztással. Fontos 

ennél a naposítási eljárásnál, hogy minél nagyobb gyökértömeggel ássuk ki 
a töveket.

-- A hónap közepétől már ültethetők az apróhagymás növények.
Az ültetés mélysége a hagyma méretének kétszerese legyen. Ha az ültetéshez 
virághagymakosarat használ, megkönnyíti a későbbiekben a hagymák kisze
dését és egyetlen hagymát sem veszít el.

A VIRÁGHAGYMAKOSÁR 103 FT-ÉRT KAPHATÓ 
A SAMU GAZDABOLTOKBAN.



Szőlészet, borászat
Az augusztusi hónap aktualitása, hogy kezdenek érni a korai csemegeszőlő-fajták. 

Ha szakszerűen takarítja be, akkor tovább raktározható és jobb áron adható el.

FIGYELEM! Mivel a szőlő nem utóérő gyümölcs, ne árusítsuk félig éretten. 
Akkor szüreteljük, mikor már elérte a fajtára jellemző szép, tetszetős színt és 
íze kellemes.

-  A borászatban időszerű a hordók kénezése, előkészítése.
Már most szerezze be a bor szakszerű kezeléséhez szükséges anyagokat.

100 l-h e z  szükséges:

-  1 adag fajélesztő (lehet külön kapni vörös és fehér borhoz egyaránt)
-  5 dkg borkén
-  5 dkg kénszelet (kénlap)
-  5 dkg zselatin,
majd a must elépítéséhez 10-20 dkg BENTONIT és 10 dkg szénsavas mész. Az 

említett anyagok és más eszközök (mustfokoló, borfokoló, lopó, borszívócső) be
szerezhetők gazdaboltjainkban és mi igyekszünk, hogy mindig a legkedvezőbb áron 
érje el mindazt, amire szüksége van.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK:
MŰANYAG HORDÓK MŰANYAG BALLONOK

30 I, 60 I, 120 I, 220 I 5 I, 10 I, 20 I

OLASZ MŰANYAG KÁDAK

230 I, 350 I, 500 I, 700 I 

120 l-es műanyag kuka 

60 l-es műanyag kuka

FŰNYÍRÓK

MINILUX 900 W, 32 cm vágószélesség 13 800 Ft

AL-KO E 800 800 W, 32 cm vágószélesség 14 900 Ft

ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK, ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓK
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK!

Bálakötöző zsineg 320 Ft/kg

LINÓLEUM VÁSÁR!

429 Ft/m2-től

PVC padlók 130, 140, 150, 180, 200 cm szélességben.

PVC RAGASZTÓT ÉS SZEG ÉL YT NAGY VÁLASZTÉKBAN KÍNÁLUNK!
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