
Hevét a z  a lvaóénafí

Több észrevétel, probléma gyűlt össze az A.T. 
szerkesztése körül, aminek örülni kell. Általában 
a közöny sivataga viszi vakvágányra a Tükörhöz 
hasonló helyi kiadványokat.

Igyekszem választ adni az észrevételekre:
-  Érkezett a szerkesztőkhöz és hozzám is néhány 

névtelen levél (cikk). Ezeknek az írásoknak nem 
kívánunk helyt adni a lapban, még akkor sem, 
ha a cikk tartalma valós, és alapjában véve nem 
rosszindulatú a szándéka.

-  Kritikai észrevételt is kaptunk a lap szerkesz
tésével kapcsolatban, amit a szerkesztőség ne
vében ezúton köszönök meg.

Először az írásos kritikát idézem:
A.T. 1995. VII. évfolyam 8. sz. A.I.
„Mostanság mind terjedelmében, mind pedig tar

talmában ugyan egy kicsit szegényesebb”...” 
„SZEGÉNYESEBB?” Ezt akárhogy próbálom ér

telmezni, mégiscsak azt jelenti, hogy már előzőleg, 
tehát Asztalos Tamás szerkesztése alatt is szegé
nyes volt; figyelemreméltó értékjelzés.

Én mindenesetre az A.T. 1995. I. számában po
zitívabban fogalmaztam. A. Tamás szerkesztői 
munkájáról, a lap színvonaláról, tessék elolvasni. 

Az.............-ebbről.
Én azt már januárban tudtam, részemről a fel

adat vállalása egy „No Win Game” vállalkozás volt.
(Én akkor sem akartam megmászni az „aszódi 

Olymposzt”.)
Egyetlen célom volt vele, ne szakadjon meg az 

általam alapított lap folyamatos megjelenése.
Mindaz, amit én értéknek véltem hosszú éveken 

át, lassan semmivé foszlik, legalább ez maradjon 
meg.

A.I. cikkének egyéb észrevételeivel egyetértek, 
mindössze annyiban tompítanám a kritikát, hogy 
A.K.I. barátunk csak a tábla küllemének örült, és 
a Molnár-Székfy üzlet, jelző használatánál” is csak 
nyelvtani fokozást akart kifejezni és nem kívánta 
településünket Európából kirekeszteni (ez az én re
szortom).

Még pár sor a lapról, olvasóinknak.

-  Az Aszódi Tükörnek a mai napig megbízott 
szerkesztője van és én nem is kívánok ezen változ
tatni. Ez még akkor is átmeneti állapotot tükröz, 
ha a lap megjelenésével kapcsolatos tevékenység 
oroszlánrészét Gál Tibor tanár úr végzi, de megje
lenik, igyekszik tárgyilagos lenni, valamint a pár
tatlanságot megőrizni.

-  Kapok javaslatokat arra is, hogy mit és hogyan 
kellene megírni (nekem). Való igaz, nem lett belőle 
harcos közéleti lap. De hát van egyáltalán „közélet” 
Aszódon?

A közélet egyik alapeleme az elvi vita kellene, 
hogy legyen. Arról vitázva pl. hogyan csináljunk 
valamit jobban, nekem ez a véleményem, neked 
meg az, vitassuk meg.

Itt nincsenek, és nem is lehetnek jelenleg viták, 
megfellebezhetetlenek a vélemények.

Idézek most én névtelenül.
„Ezzel nem lehet, azzal nem lehet, meg így nem 

lehet, és ha lehetne mégis, akkor meg pénz nincs.”
-  Aztán meg voltam én már „La Mancha lovagja”.
Álltam én már az igazak élén, és egyszer csak

nagyon tág lett a tér körülöttem, hisz általában 
mindenki a máséval szereti a csalánt verni.

-  Mindezek közlése után talán érthetőbb az is, 
hogy a lapban nem foglalkoztam szakági területem
mel a közművelődéssel, a Művelődési Ház helyze
tével, bár megígértem.

Én úgy érzem, megtettem a javaslatomat a város 
vezetése felé, valószínűleg nem voltak jók a javas
latok, mert jelenleg nincs a településnek művelő
dési házi dolgozója.

KEDVES OLVASÓK!
Tájékoztatásként még: a Tükör társadalmi mun

kában készül, ez évben még senki sem vett fel egyet
len fillér tiszteletdíjat sem. Ha év vége felé lesz pénz- 
maradványunk, néhány apró ajándékot tudunk ad
ni azoknak, akik segítették munkánkat, kiknek ez
úton is megköszönöm fáradozásukat.

És itt kérek elnézést saját cikkeimért, melyek vi
tatható történelmi ismereteimet és vitathatatlan 
rossz közérzetemet ötvözik, amit ráadásul a nyomda 
ördöge is kikezd néha-néha.

Dinnyés László 
mb. szerkesztő
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ÉRTÉKŐRZŐK
Aszód Papi-fóldeknek nevezett határrészén már 

több évtizede kerülnek elő folyamatosan az újkőkor 
végére-rézkor hajnalára keltezhető tárgyak, köz
tük kőeszközök, csonteszközök, festett agyagedé
nyek töredékei, valamint a (régészeti szaknyelven 
lengyeli kultúrának nevezett) korszak temetkezé
seinek nyomai. A településről és temetőről rendkí
vül sok érdekes adatot szolgáltatott^nyújtott Kalicz 
Nándor ásatása, amely éveken keresztül tartott. A 
feltárás eredményeit a Petőfi Múzeum régészeti ki
állítása mutatja be, s ugyanitt juthat hozzá a kö
zelebbről érdeklődő az ásató tollából származó 
könyvhöz is, amely a feltárás eredményeit tudo
mányos alapossággal, de ugyanakkor népszerűén 
ismerteti.

A neolitikus település kiterjedése azonban olyan 
nagy (nem hiába számít európai hírnevű lelőhely
nek!), hogy a sokéves munka eredményeként is 
csak egy töredékét sikerült átkutatni. Az evangé
likus templom közelében a nemrégi hetekben Su- 
hajda Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze 
által folytatott leletmentés is azt bizonyította, hogy 
a területnek ezen a részén is sűrűn kell számolnunk 
a település objektumaival, valamint sírokkal is.

Nincs olyan gázvezeték-fektetés, -csatornázás, 
vagy bármilyen egyéb földmunka, amely ne vetné 
a felszínre a több ezer éves lelőhely nyomait: cse
repeket, csontokat, kőeszközöket, kemencék, há
zak, gödrök maradványait. Amikor a múzeum ide
jében értesül a földmunkákról, a leleteket sikerül 
megmentenünk, rögzíteni helyüket, rajzzal és fotó
val dokumentálni előkerülésüket. A legtöbb eset
ben azonban az épülő házak tulajdonosai -  attól 
tartva, hogy a régészeti munka megakasztja az 
építkezést -  mélyen hallgatnak a telkükön talált 
leletről. Ezek a tárgyak örökre elvesznek a tudo
mány számára, s ezzel végső soron közös történel
münk kutatását teszik ezzel szegényebbé.

Akadnak azonban bíztató kivételek is. Ezek közé 
tartozik Tarr Béla őrnagy, aki szintén a Papi-fól- 
deken építkezett. Az alapozás alkalmával talált új
kőkori (neolitikus) kőbaltát -  méretével és állapo
tával kiemelkedő példány -  önzetlenül a Petőfi Mú
zeumnak ajándékozta. Példamutató magatartása 
olyan emberre utal, aki szívén viseli szűkebb pát
riájának helytörténetét, s ezzel együtt -  tágabb ér
telmezésben -  hazája múltjának ápolását és kuta
tását. Mindnyájan más-más módon hagyunk ma
gunk után kisebb-nagyobb nyomokat. A Petőfi Mú
zeum régészeti leltárkönyvében mindenesetre 100 
év múlva is ott fog állni az 1995-ös bejegyzés.

„Tárgy neve: kőbalta. Kora: lengyeli kultúra. Le
lőhelye: Aszód-Papi-fóldek. Megszerzés módja: 
Tarr Béla őrnagy, Erdy János utca 16. szám alatti 
lakos ajándéka.”

Kulcsár Valéria 
régész

EGY KEDVES LÁNY 
EMLÉKÉRE !

-  Édesapa, ugye neked is tetszett az Andi?
-  Kisfiam, persze, hogy tetszett, mivel szép 

lány volt, helyes, értelmes. Láttam, neked is 
tetszik!

-  De apa, nekem csak azért tetszett, mert ő 
volt az őrsvezető, a virágfelelős. De főleg azért, 
mert nekem ő tetszett a legjobban.

-  Miért szeretted az Andit?
-  Miért is, miért is??!

Talán csak azért, mert ő nagyon szerette az 
osztályt, mindig segített nekünk. Őszinte bará
tunk volt és mindannyiunk szeretett osztálytár
sa.

Tiszta szívvel gondolunk Rád -  ANDI!
ifj. Nagy Jenő

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI MIND
AZOKNAK, AKIK FÉRJEM, BERTA JÁNOS 
TEMETÉSÉRE ELJÖTTEK ÉS A NEHÉZ 
IDŐKBEN SZERETETÜKKEL ÉS SEGÍTSÉ
GÜKKEL MELLÉNK ÁLLTAK.

Berta Jánosné 
Berta Nóra

A PALOTA
GÉPJÁRMŰVE ZETŐ-KÉPZÖ 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
SZEPTEMBERTŐL ÚJRA INDÍTJA 

; TANFOLYAMAIT

Sm, Ai, A, B, C, D, E
i JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN AZ ALÁBBI 

KEDVEZMÉNYEKKEL:

i -  A Nagycsaládosok Országos Egyesületé- 
j nek tagsági igazolványával rendelkezők 

részére 10% kedvezmény 
a tanfolyam díjából;

| -  Akinek elsőre sikerül a KRESZ-vizsga, 
visszakapja az elméleti tanfolyam 

díjának 50%-át.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

i FITTI FITNESS STÚDIÓ,
Kartal, Deák Ferenc u. 18.

Telefon: 06-60/349-687
i MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ül
1.......................................................... J
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ONKORMANYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat Kép viselő-testületé 1995. au

gusztus 2-i ÖKT ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
1. Gázprogram befejezéséről jelentés, annak pénz

ügyi elszámolása
A képviselő-testület a gázberuházás pénzügyi elszámolá

sáról és vagyoni rendezéséről szóló jelentés megtárgyalását, 
annak elfogadását e lnapol t a .

Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a gázberu
házás elszámolás külső szakértővel történő vizsgálatáról.

A képviselő-testület kimondta, hogy az 1995. június 1-je 
után a város területén élő lakosok, intézmények és vállal
kozások által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás Aszód 
város vagyoni részét növelje.

1996. december 31-ig a további rákötéseket az Önkor
mányzat közreműködésével az INNOTERV szervezi.

A gáz számlán megmaradó fedezet felhasználására (a gáz
beruházással kapcsolatos utak helyreállítására) vonatkozó
an a Műszaki Iroda a^jon javaslatot. Az elkülönített gáz
számlát, amennyiben minden kifizetés lebonyolódik, 1995. 
december 31-vel meg kell szüntetni.

2. Pályázat útján nyert nevelési segély összegének 
felosztása

A képviselő-testület a pályázat útján elnyert 1.148.000 
Ft nevelési segélykeretet az alábbiak szerint osztotta fel:

Étkezéshez nyújtott önkormányzati támogatás összege 
1995. szeptember 1-től 1996. augusztus 31-ig az aszódi ál
landó lakosú gyermekek részére:

-  Bölcsődénél 15 Ft/nap/fő
-  Óvodákban 15 Ft/nap/fő
-  Ált. Iskolákban 16 Ft/nap/fő
-  Középiskolában 15 Ft/nap/fő
Az étkezési támoeatás összesen 148.000 Ft
Tankönyvtámogatás mértéke minden aszódi állandó la

kosú diák részére az általános iskola 1. osztályától a közép
iskola befejezéséig 50%-os kedvezmény.

A kisegítő iskolás aszódi állandó lakosú diákoknak 100%.
Tankönyvtámoeatás összesen: 600.000 Ft.
Felsőoktatásban (egyetem, főiskola nappali tagozatán) ta

nuló aszódi fiatalok részére a beiskolázás megkönnyítése 
érdekében az egyszeri támogatás mértéke 8.000.- Ft.

A felsőoktatásban tanuló diákok támogatása összesen (50 
fő) 400.000 Ft.

3. napirend: Tájékoztató Aszód Fesztivál 1995. 
komplex programjáról

A képviselő-testület az 1995. évi Aszód Fesztivál előké
szítő munkáiról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

4. napirend: Polgármesteri Hivatal költségvetéséhez 
pótelőirányzat kérése

A képviselő-testület a pótelőirányzat biztosításáról a dön
tést elnapolja, indokoltnak tartja egy munkajogi szakértői 
vélemény beszerzését.

5. napirend: 15/1995ÍVII. 20/ÖR. módosítása
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi

rendeletet hozta:

A szód v á ro s  Ö n k o rm á n y z a t 
K é p v ise lő -te s tü le té n e k  
9/1995.fVII.02) ÖR. sz.

R E N D E L E T E  
A M ÓDOSÍTOTT 15/1995/Vn.20/ör. SZ.

R EN D ELET M ÓDOSÍTÁSÁRÓL

L §.
A rendelet 2. §. helyébe az alábbi szövegrész lép:
-  Lakásfenntartási támogatást -  az Sztv. 38. §. (4). be

kezdésére, a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 34. §. (3). 
bekezdésére, valamint a módosított 24/1993/XII.14/ÖR.sz. 
rendeletre figyelemmel -  az alábbi esetben biztosít az ön- 
kormányzat:

Közüzemi költségekhez ad hozzájárulást
(1) víz-, csatornahasználati díj
(2) fűtési díj (október 15-től április 15-ig)
(3) villanyáram díj
(4) lakbér

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

A rendelet 2.. szövegrész e rendelet hatálybalépésével egy
idejűleg hatályát veszti.

2. §.
A rendelet 2. §. szövegrész e rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti.

3. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1995. augusztus 02.

B ag y in  J ó z s e f  s.k . K issn é  K u ly b u s  G ize lla  s.k. 
p o lg á rm e s te r  jeg y ző

A képviselő-testület felhatalmazta a Népjóléti Bizottsá
got, hogy a lakásfenntartási támogatással kapcsolatban a 
lakbérekhez való hozzájárulás szempontrendszereit dolgoz
za ki.

6. napirend: „F” kategória kifizetésére pótelőirány
zat kérése

A képviselő-testület az Aszód, Petőfi S. Gimnázium és 
Szakközépiskola azon tanárai részére biztosítja az időará
nyos 1,6 millió Ft. bérfedezetet, akik az adható ,,F” fizetési 
osztályba visszasorolást nyertek II. bírói végzés alapján.

7. napirend: Kárpótlási jegyek felhasználása
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

151/1995/VI.28./ÖKT. sz. határozat végrehajtását felfüg
geszti azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező kár
pótlási jegy 100%-on a közművagyon privatizációja során 
beváltható legyen, amennyiben ennek a jogszabályi lehető
sége biztosítva lesz.

8. napirend: Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola megyei fenntartásba való átadva 
ügye

A képviselő-testület az Aszód Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola működtetésének átadás-átvé
teléről szóló megállapodásokat -  az intézmény működteté
séről szóló szerződéstervezetet a szükséges technikai felada
tok végrehajtásával egyidejűleg -  változtatás nélkül elfo
gadta.

A vagyon használatra történő átadás-átvételéről szóló 
megállapodást a képviselő-testület elfogadta.

L au k ó  Jó z se fn é  
sz e rv ezés i adm .
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Közérdekű hírek, információk
Tájékoztató az útlevelek 

kiadásáról
Az illeték törvénynek az útlevelek kiadását is érintő 

módosításának hírére júliusban az átlagosnál lénye
gesen több állampolgár kérte útlevelének cseréjét, il
letőleg új útlevél kiadását.

A beérkezett útlevél igények rendkívül nagy száma 
miatt a jogszabályban előírt 30 napos határidőt az 
útiokmány kiállítását végző Adatfeldolgozó Hivatal 
sok esetben már nem tudja tartani. Ezért átmene
tileg -  előre láthatólag ez év szeptember köze
péig -  mintegy 40-45 nap alatt történik az útle
velek elkészítése.

A Belügyminisztérium az ismertetett okokra tekin
tettel, a késedelmes ügyintézés miatt az állampolgá
rok szíves megértését és türelmét kéri. Egyúttal az 
útlevél igényükkel most jelentkezőknek azt tanácsol
ja, hogy külföldre utazásukat az említettek figyelem- 
bevételével tervezzék.

Kivételesen indokolt esetben (temetésre, egyéb vá
ratlan eseményre történő kiutazás) az illetékes me
gyei Közigazgatási Hivatalnál, vagy a BM Adatfeldol
gozó Hivatal Útlevélosztály ügyfélszolgálatánál (Bu
dapest, VI. Izabella u. 61.) lehet soronkívüli ügyinté
zést kérni. Ilyen esetben egy héten belül megtörténik 
az útlevelek kiadása.

Tájékoztatás a belföldi közúti áru
fuvarozói engedély kérelem 

benyújtásához

A kérelem benyújtásakor székhely szerinti illeték
esség áll fenn, és a következőket kell igazolni, illetve 
becsatolni:

1. A cégbírósági bejegyzés vagy a vállalkozói iga
zolvány másolata;

2. A vállalkozó (vagy a fuvarozás irányítását tény
legesen és állandó jelleggel ellátó vezető)

-  belföldi árufuvarozó-vállalkozói vizsgabizonyítvá
nyának másolata,

-  vagy a végzettsége alapján a Köziek. Főfelügy. 
egyedi felmentése,

-  vagy 5 éves szakirányú gyakorlatának igazolása;
3. A vállalkozó (vagy a vezető) nyilatkozata, hogy 

személyes megbízhatóságot kizáró körülmény nem áll 
fenn;

4. Igazolás a legalább 50% saját tőkéről.
-  Egyéni vállalkozónál megfelelő az erről szóló nyi

latkozat.
-  Egyéb vállalkozásnál a Cégbíróságnak leadott 

„éves beszámoló”, vagy „Egyszerűsített mérleg”, vagy 
„Egyszerűsített éves beszámoló” másolata. (A kezdő 
vállalkozás vezetője erre vonatkozó nyilatkozatot 
tesz).

5. A vállalkozó (vagy a vezető) erkölcsi bizo
nyítványa eredetiben (három hónapnál nem régebbi);

6. Érvényes -  három hónapnál nem régebbi -  APEH 
igazolás eredetiben, amely azt bizonyítja, hogy nincs 
adóhátraléka;

7. Érvényes -  három hónapnál nem régebbi — Egész
ségbiztosítási Pénztár igazolása eredetiben, amely azt 
bizonyítja, hogy nincs nyugdíj és egészségbiztosítási 
hátraléka;

8. Érvényes -  három hónapnál nem régebbi -  a 
székhely szerint illetékes önkormányzat igazolása 
eredetiben, amely azt bizonyítja, hogy nincs helyi adó
hátraléka;

9. Érvényes -  három hónapnál nem régebbi -  vám
hatósági igazolás eredetiben, amely azt bizonyítja, 
hogy nincs vámtartozása;

(Ha az 5., 6., 7., 8., 9. pontokban kért okmányokon 
szerepel érvényességi idő, akkor az igazolás csak ad
dig érvényes.)

10. Tíz tonna és e feletti összkapacitás esetén 5000.- 
Ft/raksúlytonna vagyoni biztosíték (illetve bankga
rancia) igazolása eredetiben. Az igazolás olyan elkü
lönített pénzösszegről szóljon, amelynek nincs lejárati 
ideje és a pénzintézet záradékkal látta el, amely sze
rint csak a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet enge
délyével bontható fel;

11. Nyilatkozat a járművek tároló- ill. telephelyéről;
12. A járművek érvényes forgalmi engedélyeinek 

másolata (ha a bejegyzett üzembentartó nem a kérel
mező, akkor bérleti-, ill. lízingszerződés, vagy egyéb 
megállapodás is szükséges a bérbe- vagy lízingbeadó 
jogosultságának igazolásával.);

13. A járművezetők vezetői engedélyeinek másolata 
(melyeknek tartalmazni kell minimum a PAV III be
jegyzést);

14. A járművezetők belföldi árufuvarozói szaktan- 
folyam igazolólapjainak másolata;

15. Alkalmazottak esetében a munkaszerződések 
másolata.

Az igazolásoknak eredetinek, ha azok másolatok, 
akkor közjegyző által hitelesítettek, vagy a közleke
dési felügyelet munkatársa által igazoltan az erede
tivel összevetetten azonos másolatnak kell lenniük.

A másolatokkal együtt az eredeti iratokat is be kell 
mutatni, amelyeket az ellenőrzés után visszaadunk.

Akik 1995. április 1-jén belföldi közúti árufuvaro
zást bejelentés alapján már végeztek, az engedélyt 
legkésőbb 1996. július 01-ig kötelesek megszerezni.

Budapest, 1995. május 22

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 
Budapest XIV., Komócsy u. 17-19.

Tel.: 183-3152, 183-6511, 183-6578/150 mellék

Ügyfélfogadás:
Hétfö 12.00-15.30 
Szerda 8.00-15.30 
Péntek 8.00-12.00
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ASZÓD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Aszód, Szabadság tér 9.

É R T E S Í T É S
Aszód Város Önkormányzata az egyetemek, főiskolák NAPPALI tagozatán tanuló 
aszódi állandó lakosú diákokat egyszeri, 8.000.- Ft-os támogatásban részesíti.

A tankönyvtámogatás mértéke minden aszódi állandó lakosú diák részére 50% (az 
általános iskola 1. osztályától a középiskola befejezéséig).

A nem Aszódon működő intézményekben tanuló diákok részére az iskolájuk által 
kiállított iskolalátogatási igazoláson feltüntetett tankönyvköltség 50%-át utaljuk.

Az iskolalátogatási igazolásokat a Polgármesteri Hivatalban kell leadni (31. sz. 
szoba) lehetőleg 1995. október 31-ig.

Kissné Kulybus Gizella s.k. 
jegyző

FUVAROZÓK, FIGYELEM !
HA A FUVAROZÁSBÓL SZERETNÉL TOVÁBBRA IS MEGÉLNI, ■

1996. JÚNIUS 30-IG \
EL KELL VÉGEZNED A !

KÖZLEKEDÉSI VÁLLALKOZÓI SZAKTANFOLYAMOT!!! j
(Ne téveszd össze az árufuvarozó-autómentő tanfolyammal!)

HOGY SEGÍTSÜNK NEKED, SZAKTANFOLYAMOT INDÍTUNK ASZÓDON, j 
A HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! ;

AZ ELSŐ FOGLALKOZÁS IDEJE: 1995. augusztus 26. 10 óra \
ALKALMAZKODUNK A MUNKAIDŐDHÖZ, ÍGY A TANFOLYAMI \
FOGLALKOZÁSOKAT SZOMBATON ÉS VASÁRNAP TARTJUK !

JELENTKEZÉS, FELVILÁGOSÍTÁS: \
06-20/416-909 ;
06-1/276-32-25 j

KÖRÚT KFT. j

L................................................................................................................................................. J
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INDUL AZ ÚJ TANÉV
1. rész

Mikor cikkemet írom, még javában folyik a vita az 
önkormányzatok jövő évi finanszírozására kidolgozott 
előterjesztésekről. Még nem tudjuk mit hoz a jövő. 
Talál-e az Országgyűlés olyan megoldást, hogy mi
közben a nagyobb városokban sem romlanak az élet- 
feltételek, a kisebb településeken is fejlődhet az inf
rastruktúra, s képesek lesznek fenntartani oktatási, 
nevelési, művelődési, szociális intézményeiket.

Nincs elkeserítőbb a nevelő számára, mint amikor 
Zsuzsikából, Pistikéből 1-1 szám lesz. Mert nem az a 
fontos, mennyi odafigyelés, egyéni törődés jut(hat) 
egy-egy gyermekre, hanem hányat lehet berakni a 
terembe. (A „szakemberek” azt még nem pontosítot
ták, hogyan kell számolni a gyerekeket: lapjára vagy 
élére állítva?) Az oktatási, nevelési intézmények soha 
nem voltak olyan helyzetben, ami lehetőséget adott 
volna pazarlásra. Miért akar mégis minden kormány 
rajtuk spórolni? Megfelelő háttér hiányában Aszód is 
évek óta küszködik intézményeinek fenntartásával. 
Az idén is meg kellett pályáznia a hátrányos helyzetű 
települések támogatását. Mint tudjuk, (nem) a kért 
összegnek csak egy részét kapta, azt is csak június
ban. A gyermekintézmények úgy zárták az előző ta
névet, hogy az önkormányzat csak a működéshez fel
tétlenül fontos anyagok és eszközök vásárlását és az 
alapellátáshoz szükséges kiadások kifizetését tette le
hetővé. Az intézmények vezetőit arról kérdeztem, ho
gyan indul az új tanév?

Kovács Ferencné, a bölcsőde vezetője:
-  Éppen a Polgármesteri Hivatalból jöttem. Arról 

tárgyaltunk, hogyan tudunk lefaragni az intézmény 
költségeiből úgy, hogy létét ne veszélyeztessük. Szük
ség van a bölcsődékre, hiszen ha az anya nem megy 
vissza a munkahelyére amikor hívják, elveszítheti az 
állását. Két dolgozónk elmegy, helyükre fiatalabb, 
aszódi dolgozókat vettem fel. Ez kb. 70.000 Ft meg
takarítást eredményez. 1993. februárjától a szülök az 
étkezési díjon felül gondozási díjat is fizetnek. Az ak
kori Népjóléti Bizottság 200-1000 Ft-ig terjedő ösz- 
szeget állapított meg, kereseti igazolások alapján. Mi
vel a kereseti igazolások sok esetben nem tükrözik 
valóságosan a család jövedelmét, ezért egységesen 
1000 Ft-os gondozási díjat javasolok, s a szociális rá
szorultságot az étkezési díjnál lehetne kompenzálni.

Jelentős összegre pályáztam a Népjóléti Miniszté
riumba, bízom benne, hogy legalább egy részét meg
kapjuk. 40 férőhelyre szeptemberig 37 beíratott gyer
mek van. Év közben ez a szám 42-43-ra alakul. Nagy 
igény lenne a környező falvakból is, de sajnos el kell 
utasítanom a jelentkezőket.

Az idén csak a gázszerelés nyomait tudtuk eltün
tetni, meszelésre, mázolásra nem jutott pénz.

A homokozószegély kicserélésének összegét 4 család 
fedezte.

A szülők gyakran hoznak a bölcsőde részére zöld
ségfélét, gyümölcsöt. így sikerül időnként olcsóbbá 
tenni az étkezést.

1. sz. Napköziotthonos Óvoda, vezetője Balogh Já- 
nosné:

-  Óvodánk 125 férőhelyes, a szeptemberi létszám 
137 gyermek. Minden csoportban elértük, vagy meg
haladtuk a maximális (25 fo) csoportnormát. A nagy
csoportban 25-en kezdik meg a „felkészülést” az is
kolára, a többi 4 csoportban 28-an vannak. Igyek
szünk mindenkit felvenni, mert az a célunk, hogy a 
gyermekeket hozzászoktassuk a közösségi élethez.

A GAMESZ szervezésében felújításra került az óvo
da megsüllyedt épületrésze. A teremmeszelést, az asz
talok és székek felújító mázolását a szülők segítségé
vel oldottuk meg. Ezúton is köszönöm.

Játékok és a foglalkozásokhoz szükséges anyagok 
megvásárlásához plusz bevételek megteremtésével 
jutunk hozzá. Óvodai alapítványt létesítettünk. Na
gyon népszerűek az évente háromszor megrendezett 
bálok.

Óvodánkban már hagyomány az Egészségnevelési 
hét, ebben a tanévben is lesz. A szülők időnként gyü
mölccsel is kisegítenek.

Jó lenne egész évben úszásra vinni a gyerekeket, 
de erre önerőből nincs fedezetünk.

Szükség lenne a játékok, bútorok felújítására is.
2. sz. Napköziotthonos Óvoda, vezetője Kovács De- 

zsőné: 114 óvodásunk van 4 csoportban. 31 kiscsopor
tos kezdi az évet nálunk. Csak olyan gyermekeket 
tudunk felvenni, akiknek mindkét szülője dolgozik. A 
csoportok létszáma 26-30 között van. A nagycsopor
tosok annyian vannak, hogy csak két csoportban fér
nek el.

A nyáron az épület egy részében meszeltünk. A GA
MESZ ennek megszervezésével nagy terhet vett le a 
vállunkról. Az egyik csoportszobában (sikerült fellak
kozni a parkettát is, s ha jut rá pénz, legalább itt 
szeretném lemázoltatni az ajtókat és ablakokat.

Nagyon esedékes a konyhai edények cseréje. Szük
ség lenne egy tárolóhelyiségre az udvari játékok és a 
szánkók számára.

Az intézmény fenntartására kapott összeget névna
pi bálok rendezésével, újságárusítással és különböző 
vásárok szervezésével igyekszünk kiegészíteni. így jut 
pénz a játékokra.

Ebben a tanévben is folytatjuk a tavaly elkezdett 
ú.n. epochális tanulási módot a matematika és kör
nyezetismereti foglalkozásokon. Ennek az a lényege, 
hogy minden tevékenységet az adott téma köré cso
portosít, s így az ismeretek jobban elmélyülnek. To
vábbra is lesz angol és német nyelvoktatás, melyet 
társadalmi munkában oktatnak a tanárok. Az idén is 
szeretnénk uszodába vinni gyerekeinket.

1. sz. Általános Iskola igazgatója, Kommárné Ge- 
rőcs Edit:

-  Az „új” iskola immár a 15. tanévet kezdi meg. A 
jellegtelen számozás helyett Csengey Gusztáv nevét 
tervezzük felvenni.

Kezdésünk nem gondtalan, de örömteli. A távozó 
nyolcadikosok helyett 68 elsősünk lesz. így 3 első ősz-
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tályt kell indítanunk, ami 2 új tanítói állást igényelne. 
Nincs rá anyagi fedezet. Nem tudjuk már jobban 
„összehúzni a nadrágszíjat”.

390 tanulónk mellett még egy évig nálunk lesz az 
Evangélikus Gimnázium 120 tanulója is. Sok volt ta
nítványunk sorsát így közvetlenül is szemmel tudjuk 
kisérni.

A nyáron az alagsor és a tisztasági meszelésre előírt 
helységek festését végezték el, illetve az alagsorban 
az ajtókat mázolták le.

Ebben a tanévben Lovász, illetve Tolnai módszerrel 
tanulnak meg írni, olvasni az elsősök. Az első „Tol- 
nais” osztály most lesz felsőtagozatos, kíváncsian vár
juk az eredményt. A zenei tagozat mellett az alter
natív testnevelés foglalkozásai is folytatódnak. A nyol
cadikosoknál ismét lesz informatikai oktatás. Készü
lünk a Honfoglalás 1100. évfordulójának megünnep
lésére. Nehéz az iskolakezdés, de jó!

2. sz. Általános Iskola, Jeney Lászlóné igazgató:
-  Várható létszámunk 192 fő, ami nem jelent csök

kenést az előző évekhez képest. Az első osztályba 23 
gyerek iratkozott be.

Pontosan 30 éve indult meg a 8 évfolyamos oktatás 
a jelenlegi épületben. Ma már külső, belső festésre 
szorul. A tantermek berendezése állandó javítgatá
sokkal használható. Cserét a költségvetés erre szol

gáló összege nem tesz lehetővé. Ezen a nyáron az 
apróbb javítgatások mellett az iskola egy szintjének 
festésére, mázolására került sor.

A piacosodott tankönykiadás igyekszik megrefor
málni az iskolák tárgyi és szemléltető eszközeit, de a 
jelenlegi pénzügyi kondíciók mellett újak vásárlására 
csak nagyon szűk keretek között kerülhet sor. Pl.: 
térkép 9600 Ft; szemléltető tábla 5000 Ft.

Továbbképzésre nincs keretünk, így nevelőink 
kénytelenek saját zsebre lépést tartani az új oktatási 
módszerekkel, információkkal.

Anyagi nehézségeink negatív irányba húzzák az is
kolát, ugyanakkor a nevelők lelkes hozzáállása lendít 
rajta.

Készülünk iskolánk 30 éves, és a Honfoglalás 1100. 
évfordulójának megünneplésére.

Ami pedig minden évben kiemelkedő feladatunk és 
célunk: a tanulmányi eredmények, és az oktatás szín
vonalának emelése.

A CD COM BT segítségével számítástechnikai tan
folyam indítására is lehetőséget kaptunk.

Olyan iskolára van szükség, amelyben a tanulás 
mint fő tevékenység mellett másra is van lehetőség.

Fiskális szemlélettel nem lehet nevelni a jövő nem
zedékét.

B. M.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAMOK
A CD COM BT

zám ítástech n ik a i tanfolyam okat szervez  

az aszódi 2. sz . Á ltalános Iskolában  

PC alap ism eretek  (DOS, Norton)

+ S zövegszerk esztés ny
(40 óra)

A tanfolyamok kezdési időpontja: 1995. szeptemberétől 
folyamatosan. (Minimum 10 fő jelentkezése esetén) 

Tanfolyam díja: 6000 Ft 
Általános iskolai tanulóknak 

30% kedvezmény!
ÉRDEKLŐDNI LEHET: 

a Papírboltban RADYK GYÖRGYNÉL 
a 2. sz. iskolában: MOLNÁR JÓZSEFNÉL
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Ünnep és emlékezés!
Szeptember 1-je, nem állami, nem nemzeti, még- 

csak nem is piros betűs ünnep, mégis vannak ün
neplők és ünnepeltek is. E napon nyílnak az isko
lák, és a most első osztályosok, ünneplőbe öltözve, 
szüleik kezét szorítva, indulnak az évnyitóra. E nap 
a számukra búcsúzás is, de köszöntés is.

Búcsúzás a gondtalan kis élet első szakaszától, 
és köszöntés az iskola kapujában a jövő, a már 
nagyobb felelősség küszöbén. Emlékeket gyújt ma 
is bennünk a kép, és felelősségre figyelmeztet. Az 
az első szeptemberi csengő hangja nekünk, szülők
nek, felnőtteknek is szól minden évben és nem csak 
a diákoknak.

A tanévnyitót minden évben ünnepségnek nevez
zük. Országosan köszöntőt mond a miniszter, kö
szöntőt mondanak az iskolák igazgatói, városok és 
községek vezetői. De vajon mit is köszöntünk, mit 
is ünnepiünk szeptember 1-jén?

Úgy a tanárok, mint a diákok számára egy fá
radtságos munkaév kezdetét, és nagyon jó, hogy 
ebbe a hangulatba, ünnepségbe belejátszik az új- 
ratalálkozás öröme, a közös munka értelme, hisz a 
diákokon kívül minden felnőtt örömmel emlékezik 
vissza a tanulás éveire, az első igazi barátságok 
szövődésének idejére, a kedves tanárokra.

Diákokat köszöntünk e napon, de köszönteni kell 
a szülőket is, kik mindent elkövetnek azért, hogy 
gondtalanul teljenek gyermekeik diákévei. Külön 
köszönetét érdemelnek az édesanyák, kik iránt 
nemcsak a gyermekek, hanem a férfitársadalom is 
annyi hálát érez jóságukért, gyengédségükért, a 
gyermeknevelés csodálatosan szép feladatának tel
jesítéséért.

Köszönteni kell azokat, kikkel e munkával telt 
évet együtt dolgozzák végig a diákok, kiknek sze- 
retetéért törekszik a kisgyermek, kiktől megtanulja 
a betűk ismeretét, majd később bonyolult fogalma
kat és emberséget. Őket, kikre gyermekeink testi
lelki gyarapodását bíztuk, a tanárokat. Őket, kik 
döntően határozzák meg mindenütt a felnövekvő 
nemzedék gondolkodásmódját, szemléletét, életvi
telét. Ők azok, kiknek a jelenlegi nehéz oktatási 
helyzetben is minden gondolatuk az, hogy nem 
hagyhatják magukra a gyermekeket, hisz Őket rá
juk bízták a szülők. Felelősséget éreznek gyerme
keink neveléséért, oktatásáért, életük megvédésé
ért.

1984 márciusában szomorú gyászhírt közöltek az 
újságok:

1984. március 7-én Endrefalván Kajári Tiborné 
tanárnő életét áldozta fel, hogy diákjainak életét 
megmentse egy közúti közlekedési baleset helyszí
nén. Hős volt. Teljesítette feladatát, megbízatását. 
Életét adta diákjaiért.

A köszönet mellett kívánjuk nekik, hogy majdan 
büszkeséggel tekinthessenek vissza a mai és a hol
napi teljesítményeikre. Kapják meg azt a semmivel 
nem pótolható elismerést, hogy a mai tudásuk és 
emberi példájuk tükröződjék vissza a jövő nemze
dékeinek tudásában, hisz Ők egy nehéz és sok ál
dozatot követelő, a jövő formálásában döntő szere
pet vállaló hivatás képviselői.

Amennyiben rajtam múlna, az EMBER szót vé
gig nagybetűvel írnám, amikor Róluk van szó.

A mostani diákjainktól pár év múlva a fiatalok 
megfogják kérdezni, mint most Tőlünk, idősebbek
től is megkérdezik, hogy mire tanított meg bennün
ket az élet. Sok mindenre megtanított és mégis úgy 
érezzük, hogy semmire sem, hisz naponta tapasz
taljuk, hogy milyen sok mindent nem tudunk. A 
mai diákjaink is érezni fogják, hogy az az elképze
lésük, hogy mindent tudnak, mennyire csaló, 
mennyire nem helytálló. Minden ember a tudására 
a legbüszkébb, még akkor is ha csak hiszi, hogy 
tud valamit, és akkor is amennyiben valóban ért 
valamihez.

A tudásnak nem volt mindenkor egyforma a be
csülete. Fontosságát ugyan sohasem vonták kétség
be, azonban minden korszakban másképp értékel
ték. Sok összefüggésben emlegetik a tudást. A tu
dás hatalom, a boldogulás forrása stb. A tudáshoz 
vezető út igen sok, talán unalmas hétköznapokból, 
leckék sokaságából, tanítási órákból, napokból, ta
névek sorából áll.

Tanítani és tanulni mindenkor kell. Tudásra egy 
társadalomnak mindenkor szüksége van és hogy 
legyen belőle elegendő, ahhoz kevés az iskola erő
feszítése, ahhoz egész társadalmunk összefogására 
van szükség.

Hogy diákjaink békésen, gondmentesen tudják 
tanulmányaikat folytatni, abban a felnőtteknek is 
nagy a felelőssége. A gyűlölet és a gyűlölködés he
lyett a bizalom és a szeretet légkörét kell megte
remteni, és ebben a munkában már nagy szerepe 
van a tanári karnak és mindennek a nevelés és 
oktatás eredményességében kell megmutatkoznia.

Dancs Antal 
Falujárók u. 5/5.
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Püspökszilágy 1995. Vili. 12-20.
Egy nemzetközi sátortábor krónikája

VII. 28. -  Tábor-megbeszélés a Hivatalban
A 3 testvérváros -  a németországi Obernburg, az 

erdélyi Nyárádszereda és Aszód fiataljai közös sá
tortáborozáson vesznek részt augusztus 12-20. kö
zött a püspökszilágyi katonai bázison.

Akik vállalják a tábor szervezését és rendezését:
felnőttek: Gál Tibor, Koncz István, Márton Ildikó, 

Penák Dóra, Szabó Piroska, Pardi László, Pardi 
Lászlóné,

ifjú felnőttek: Szlanka Zsolt, ifj. Zsidai László, 
Katona Róbert, Németh Norbert, Bán Zoltán, Ná- 
dasdy Eszter, Lovász Annamária, Szilágyi Zita, Szi
lágyi Ramóna

VIII. L Indulás Püspökszilágyra egy előzetes te
repszemlére. Úttalan utakat járunk be a katonai 
dzsippel -  a mindent tudó János bá’ irányításával 
-, hogy gyalogtúrázásra alkalmas terepet találjunk, 
illetve megleljük a lehető legrövidebb utat Csővár
ra. Hegyre föl, hegyről le, porfelhő, 1 km-es tolatás, 
majdnem borulás, nem indul az autó, csalánrenge
tegen átgázolás -  szóval csupa izgalom és szilikó
zisveszély, mire rájövünk: 40 km-t nem lehet gya- 
logoltatni ismeretlen terepen gyerekekkel.

VIII. 2-3. Előkészületek, program megbeszélé
sek, feladatvállalások.

VIII. 9. A készületek folytatása, étrendösszeállí
tás, programvéglegesítés, névjegykártyák készíté
se.

VIII. 10. Indulás Püspökszilágyra -  a sportsze
rek, kosárlabdapalánk ok, röplabdaháló, ping-pong 
asztalok, dobogók kiszállítása -  ESŐBEN! Tejó ég! 
Mi lesz, ha beáznak a sátrak?!

Délután megbeszélés az aszódi gyerekekkel és 
szüleikkel a táborral kapcsolatban.

VIII. 11. Utolsó simítások, sátorszámozások, a 
gyerekek elosztása a sátrakba: aszódi -  nyárádsze- 
redai -  obernburgi fiatalok együtt.

Ágynemű, berendezések, mosdók, WC-k ellenőr
zése, leltárfelvétel, táboralaprajz készítés stb.

VIII. 12. Szombat. Izgatott várakozás a Szabad
ság téren, késnek a német buszok.

Végül az aszódi és erdélyi gyerekek elindulnak, 
és 1/2 1-re megérkeznek a tábor helyszínére. Egy 
órával később szerencsésen ideérnek a német fia
talok is.

Gyors üdvözlés, kézmosás és irány az ebédlő: na
gyon éhes mindenki!

Délután hálóhelyek elosztása, berendezkedés, 
csere-bere -  én itt szeretnék, én ott szeretnék alud
ni -  táborvezetői megbeszélés.

Este tábortűz, közös éneklés!

VIII. 13. Vasárnap. Reggeli után indulás Csővár
ra. Buszokkal a faluba, majd onnan gyalogtúrával 
fel a hegyre.

Ebéd a táborban, délután szabadprogram -  is
merkedés, beszélgetés, felhívás sportversenyre.

VIII. 14. Hétfő. Reggel -  Tábormegbeszélés -  há
zirend ismertetés. Délelőtt -  Akadályverseny sát
ranként. 10 állomás -  Vidám játékos feladatok 
megoldása minden nyelvi nehézség nélkül.

Délután -  sportprogramok -  asztalitenisz, futball 
-  bajnokság.

Este -  DISCO (TOTYA)
VIII. 15. Kedd. Reggeli után indulás Aszódra, 

ahol Adamek Lajosék vendégei vagyunk egy-egy 
fagyira, majd az ütünk Vácra -  a strandra vezet. 
Ideális idő a fürdőzésre. Nincs túl meleg, de hideg 
sincs. A strand tiszta és szép. Kellemes lubickolás, 
úszás, napozás.

Vacsora ismét a táborban.
Este a FIX STIMM együttes, Rónai Lajos és Iglói 

Éva nyújtott táncházával kellemes és tartalmas 
szórakozást az érdeklődőknek.

VIII. 16. Szerda. Délelőtt vegyvédelmi bemutatót 
tartottak a tábor résztvevői számára a honvédség 
szakemberei. (A bemutatót vezette: Juhász István, 
törzsőrmester.)

Délutánra manuális foglalkoztatást szerveztünk 
a gyerekek részére, ahová vendégeket is hívtunk, 
így megismerkedhettek a kis táborlakók Mészáros 
Angyelka néni búzából és kukoricacsuhéból készült 
csodálatos díszeivel és figuráival, sőt maguk is ké
szítettek hasonlókat, illetve Papp Gyuláné bőrdísz
műves egyszerű, de tetszetős bőrmaradványokból 
készült ékszereivel, könyvjelzőivel.

Zsidai Laci és Németh Norbert ORIGAMI-hajto- 
gatást mutattak be a köréjük sereglőknek, és egy
másután készültek a szebbnél szebb színes mada
rak, állatok, virágok. Kinn a sportsátorban Szabó 
Piroska tanárnő vezetésével különféle technikával 
rajzoltak, festettek a gyerekek. Az elkészült mű
vekből kiállítást rendeztünk. Bán Zoli pedig egy 
újfajta különleges -  nem mindennapi technikával 
készült absztrakt képeket „festett”, amely aztán 
késő estig vonzotta a kíváncsiskodókat, és születtek 
a fantasztikusabbnál fantasztikusabb absztrakt al
kotások. Ez a délután a tábor csaknem valamennyi 
tagját megmozgatta. Forgószínpadszerűen jártak a 
gyerekek egyik helyről a másikra, és ismerkedtek 
meg a különféle manuális technikákkal. Az önálló 
munkával elkészített alkotásokat mindenki haza
vihette.

A nap discoval zárult.
VIII. 17. Csütörtök. Ismét kiránduló napunk volt. 

Reggeli után úticsomaggal a táskánkban indultunk
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Budapesten keresztül Visegrádra, ahol először fenn 
a várban csodálhattuk meg a Dunakanyar pompás 
panorámáját. Ezután következett a nap fénypontja: 
a szárazbob-pálya, amely valóban nagy tetszést 
aratott a gyerekek körében.

Délután 3 órára voltunk hivatalosak a Parlament 
épületébe, ahová csak nagyon szigorú óvintézkedé
sek mellett léphettünk be, és ahol Vankó Magdolna 
országgyűlési képviselőnk kalauzolt bennünket, el
mesélve az épület történetét. Beülhettünk az alsó
házi tanácskozóterembe, ahol ünnepi üléseket, kü
lönleges konferenciákat tartanak. A képviselő
asszonynak Ármin Schreiber, a német csapat ve
zetője a szónoki pulpitus mögött köszönte meg a 
lehetőséget.

VTIL 18. Péntek. A nap az esti Lagerzirkus (KI- 
MIT-TUD?)-ra való felkészülés jegyében telt el.

A feladat az volt, hogy minden sátornak önálló 
produkcióval kellett fellépnie ezen a rendezvényen. 
Ez alkalommal került sor az obemburgiak ajándé
kainak átadására is. Minden résztvevő kapott egy 
sapkát, az erdélyi fiatalok a sapka mellett egy-egy 
pólót a tábor emblémájával, jelképével. Átadásra 
kerültek az akadályverseny ill. sportversenyek 
győzteseinek díjai is.

A Lagerzirkus nagy sikert aratott. Igen rövid idő 
alatt kellett a gyerekeknek valamilyen ötletes, vál
tozatos, színpadon bemutatásra kerülhető produk
ciót összeállítani. Ügyesen és ötletesen oldották 
meg, hidalták át a nyelvi nehézségeket, melynek 
során kiderült, hogy a németeknek a magyar nyelv, 
a magyaroknak viszont a német nyelv igen nehéz.

Summa summarum: nagyon jól szórakoztunk va
lamennyien. A napot disco fejezte be.

VIII. 19. Szombat. A program az aszódi Feszti
válon való egész napos részvétel volt. Mindenki sza
badon tölthette az idejét minden kötöttség nélkül. 
Történtek meghívások magyar családokhoz, lehe
tett vásárolni, nézelődni, szórakozni.

A vacsora már ismét a táborban volt, ahol a napot
-  már a pakolás, a búcsúzkodás jegyében -  tábortűz 
zárta.

VIII. 20. Vasárnap. Reggeli után az obernburgi 
fiatalok elindultak hazafelé. A búcsúzás mindig fe
lemás érzelmeket rejt magában. Az ember vágyik 
már haza, de ugyanakkor fájó szívvel hagyja itt az 
új barátokat, a kellemes, könnyed szórakozást, ki- 
kapcsolódást. Elfelejti a kellemetlenségeket, az 
esetleges kényelmetlenséget, és szívesen maradna 
még. De menni muszáj, és a magyar, német gyere
kek, felnőttek -  rejtett könnyekkel néhány szemben
-  valamennyien integettek egymásnak.

Aztán a magyar gyerekek is összecsomagoltak, 
és a püspökszilágyi nemzetközi sátortábor bezárta 
kapuit. Átadtuk a terepet igazi rendeltetésének.

Értékelés?! Jó volt! Nem minden alakult úgy, 
ahogyan elképzeltük, de célunkat végülis elértük. 
Tartalmas, kellemes pihenést, változatos szórako
zást tudtunk nyújtani valamennyi résztvevőnek. És 
ami a legfontosabb: új barátságok, új ismeretségek

szövődtek. Ha nem is mindannyian, de azért sokan 
közelebb kerültek egy másfajta kultúrához, bete
kintést nyerhettünk más népek életébe. Köszönetét 
kell mondanunk valamennyi aszódi iskolásnak, 
akikkel a nyolc nap folyamán semmilyen probléma 
nem volt. Tudomásul vették a tábor házirendjét, 
segítőkészek voltak mindenben, megértették és el
fogadták a vendéglátó, a házigazda szerepkörét. És 
köszönetét kell mondanunk az erdélyi fiataloknak 
is, akik igen nagy intelligenciáról tettek tanúbi
zonyságot, partnereink voltak mindenben. így utó
lag visszagondolva: gyorsan elszaladt a nyolc nap. 
Igaz, elfáradtunk, mi felnőttek, akiknek állandó 
éberlétben kellett lenni, de ez a fáradtság végül is 
kellemes, jóleső fáradtság lett. Egy ilyen nagysza
bású vállalkozás nem jöhet létre támogatók, segítők 
nélkül. Köszönet illeti Sztán István ezredes és Ze- 
her Zoltán alezredes urakat, akik mind az előké
szítésben, mind a lebonyolításban -  a helyszín és 
a technikai eszközök biztosításával -  igen sokat 
segítettek. Köszönjük Bertalan Lajos őrnagy, lőtér- 
parancsnok és Bacsa Imre zászlós türelmét és a 
tábor ideje alatti folyamatos odafigyelést. Az étkez
tetést Dropp Gábor és csapata bonyolította.

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány anyagi támoga
tása biztosította azt, hogy elképzelt programjainkat 
meg tudtuk valósítani.

Köszönjük a lehetőséget a sátortábor megszerve
zésére, köszönjük mindazok segítségét is, akik va
lamilyen formában támogatták és elősegítették, 
hogy feladatunkat, vállalásunkat maximálisan tud
juk teljesíteni.

Pardi Lászlóné

\ KORPÁS LÁSZLÓ, j
i a Népjóléti Minisztérium i
i 2. sz. Fiúnevelő Intézete i
i . pedagógiai igazgatóhelyettese
| P R O  C A R I T A T E  

emlékérem kitüntetésben 
részesült a szociális ellátás, 

a gyermek- és ifjúságvédelem 
érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként.

G ratulálunk a kitüntetettnek, 
s kívánunk további 

eredményes munkát.

L.......................................................... J
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3iétfie^Lttapi tündéíeíi
Mekkora esélye van tánctanfolyamra járni egy 

olyan gyereknek, akit két testvérével együtt nevel
nek szülei? Bea ilyen családban él. Végül is el lehet 
lenni anélkül is! Kicsit (vagy nagyon) megrázzuk 
magunkat a zenére, s azt hisszük már táncolunk 
is. Nem csoda, ha Beáéknál fontosabb a tej, a ke
nyér, a ruha. De a „nincs” nem szab határt az 
ember vágyainak. Legfeljebb belefásul, elfárad, s 
amikor feladná, rájön, nem csak a mesében vannak 
jótündérek.

Igazából nincsenek megbízható forrásaim a tün
dérek nemét illetően. Akikkel Bea találkozott, az 
házaspár, Molnár Ilona és Molnár Csaba, táncpe
dagógusok.

Mikor megkérdeztem túlük, nem fogadnák-e be 
a kislányt a táncot tanuló gyerekek közé, -  csak 
„úgy”, Ilonka rögtön rávágta:

-  Mindig van csoportjainkban 1-2 ilyen gyerek. 
Jöjjön nyugodtan!

De ezzel még nincs vége! A tanfolyam végén fel
ajánlották, hogy térítés nélkül elviszik őt a Bala
tonra, tánctáborba. A polgármester úr gyors segít
ségével került útiköltségre és némi zsebpénzre való is.

Bea azóta már visszaérkezett. Nagyon jól érezte 
magát és tele van élménnyel.

Ebben a nyereség-orientált világban nagyon jó 
érzés olyanokkal találkozni, akik még tudnak ön
zetlenül adni.

A Molnár házaspár nem csupán tánctanításból 
vizsgázott, hanem emberségből is. Kitűnőre.

Kérem Önöket, ha találkoznak hétköznapi tündé
rekkel, ne sajnálják a fáradtságot, írják meg nekünk!

B.M.
***

Nyugdíjas klub

Csodálom őket. Ők, akik annyit adtak már az 
életük során, még mindig tudnak és akarnak nyúj
tani valamit.

Igaz, ráérnek. Nekik már nem kell dolgozni. Csak 
ellátni a családot, csak besegíteni a fiataloknak, 
csak vigyázni az unokákra, csak megkapálni a ker
tet, csak időnként a gyógyszertárba vinni a nyug
díjat. És marad még energiájuk együtt kirándulni, 
vendégeket fogadni, mulatságokat szervezni, jelmez
be bújni, köszöntőt és szerepeket írni, jeleneteket 
megtanulni, hagyományt őrizni -  példát mutatni.

Ünnepi műsort adnak augusztus 20-án a kastély 
udvarán. Az idő kissé komor. Nem csak azért, mert 
lóg az eső lába. Elnézem az arcukat: kipirultak, 
ragyog a szemük, mosolyognak. Ifjúságukat élik a 
színpadon. Ellenállhatatlanok. A közönség tükör
ként veri vissza mosolyukat, felderülnek az arcok. 
A borúba belopakodik a napsugár.

B.M.

TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELÜNK!
Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

BB AUTÓSISKOLA BT.
Személygépkocsi vezetői és motorkerékpár vezetői tanfolyamot indít 

1995. szeptember 15-én 17.00 órakor Aszódon a Helyőrségi és Városi Művelődési Házban. 
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk. 

DIÁKOKNAK AZ ELMÉLETI TANDÍJ 50%-ÁT ELENGEDJÜK 
EXTRA SZOLGÁLTATÁS!

Hogy Önnek ne kelljen feleslegesen fáradnia: a forgalmi vizsga kivételével, mely „B” 
kategória esetén Vácon, a többi kategóriánál Gödöllőn történik, az összes többi vizsga

Aszódon kerül lebonyolításra.
Rutinvizsga minden kategóriában az aszódi tanpályán!

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
Aszódon a könyvesboltban: Kossuth L. u. 24. Tel.: 06-20/413-208 

Farkas László oktatónál Aszód, Petőfi u. 14.
Tóth Sándor oktatónál Aszód, Kossuth L. u. 42. I. 3. 

és szeptember 15-én 17.00 órakor a Művelődési Házban, a tanfolyam megnyitóján!
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Társasház ügyeinek intézése
rosszul értelmezve

Válasz, illetve reagálás az augusztusi 8. számú TÜ
KÖR újságban megjelent fenti című cikkre.

Rágalom érte az 5/5 Ép. Társasház Int. Bizottságát. 
Nem lehet már a folyamatos rágalmazásokat elviselni.

Másfél éve alakultunk és indultunk 10.- Ft/m2, félév 
múlva 12.- Ftm2, majd ez év júliustól 16.- Ft/m2 összegű 
közös költséggel, ami éves viszonylatban csekély ősz- 
szegre gyűlik össze. Két lakó nem váltotta meg a laká
sát, ebből egyik nem fizet lakbért, ezért a GAMESZ 
részünkre nem utal közös költséget.

Társasházunk ügyeinek intézését tiszteletdíj nélkül 
vállaltuk, azért, hogy 14 lakásos kisközösségünk ke
vés közös költségéből tudjunk valamit produkálni. Ez
zel 30 ezer Ft-ot takarítottunk meg másfél év alatt.

Nehezítette létezésünket olyan tulajdonos, aki ás- 
kálódásaival próbálta bomlasztani vagy uszítani kis
közösségünk lakóit.

Ez így igaz, hogy az 1977. évi ll.sz. Törvényerejű 
rendelet és a Társasház alapító okirat, valamint a 
Társasház jogszabály (megvásárolható: Bp. József 
krt.) világosan rendezi a társasház közösségi ügyeinek 
intézését. Tehát mivel világos, egyértelmű, nem ér
telmezhető rosszul. Nem a tulajdonosok, csak egy tu
lajdonos között nincs egyetértés.

A társasház pénzügyeibe az Önkormányzat soha 
sem szólt bele, hiszen nem is fordult az Int. Biz. az 
Önkormányzathoz. Ezt a feladatot kizárólag az Int. 
Bizottság végezte.

Az is valótlanság, hogy az Int. Biz. 1994. évi pénz
ügyi elszámolását először az Önkormányzattal ha
gyatta jóvá. A cikk írója ezt állítja, bizonyítsa be! 
Tájékoztattuk a GAMESZ vezetőjét gazdálkodásunk
ról, mivel két lakást ő képvisel.

Valótlanság az is, hogy társasházunk pénzügyeinek 
vezetőjét a polgármester bízta meg. Az alakuló köz
gyűlésen az ügyek intézése a 3 tagú Int. Biz. tagjai 
között oszlott meg.

Költségvetést valóban nem készített az Int. Bizott
ság, de költségtervet igen. A költségterv felosztása 
minden tulajdonosra elkészült, habár szemétszáll. díj 
helyett a vízdíj kifizetését kellett beterveznünk a fő
mérő és az almérők fogyasztási különbözeié alapján, 
nem is keveset.

Kéményseprést másfél év óta nem végeztek, hiába 
tett lépéseket az Int. Bizottság személyesen, telefonon 
-  a tulajdonosok tudtával -  még sem végezte el a 
Kéményseprő Rt., pedig 1994. augusztusban jelentke
zett a kéményseprési díjért.

Az Int. Biz. -  közgyűlés hozzájárulása nélkül -  sem
miféle nagyságú összeget nem használ fel, mivel közös 
költségünkből nagy összeg még nem gyűlhetett össze. 
Évi befizetés tulajdonosonként 6-7.500.- Ft között 
volt. Több százezres beruházást nem másfél év alatt, 
hanem néhány év után tudunk betervezni. A cikk írója 
nincs tisztában a befizetett közös költség összegének 
mértékével.

Határozat meghozatalánál soha nem volt 50%-os 
szavazati többségről szó. A 14 tulajdonos közül meg

jelent 2/3-os többséget vette figyelembe az Int. Bizott
ság. Jelenléti ívet írattunk, amit minden tulajdonos 
saját kezűleg írt alá. Feladatmeghatározó közgyűlés
re, jegyzőkönyv hitelesítésére nem hívhat jogászt az 
Int. Bizottság. A jegyzőkönyvek 3 aláírással vannak 
ellátva. Az ilyen tulajdonostársnak nem lehet elfogad
ható programot készíteni. Az alapító okirat a közös 
helyiségek tulajdonát is magában foglalja. Az egyik 
tulajdonostárs fizet a közös helyiség használatáért, a 
másik nem. Hosszú időn keresztül hajléktalan lakott 
a közös helyiségünkben bér és villanyhasználat fize
tése nélkül. Emberségből, sajnálatból eltekintettek a 
tulajdonosok. Nem tettünk hivatalos lépést, vártuk 
helyzetének megoldását, mivel az egyik tulajdonos fia 
volt. Itt lett volna szülői feladat a gyereknevelés, még 
ha felnőtté vált is. Az érintett ezzel nem foglalkozik. 
Ezért nincs egyetértés. Valóban nehéz így társasházat 
működtetni, ott ahol a közösséget bomlasztó és uszító 
tulajdonostárs van.

A Szerkesztőség nem figyel fel a valóság megjelente
tésére. Hallgattassák meg a másik fél is, mielőtt a rá
galom nagy nyilvánosság elé kerül. Túl sok valótlanság 
jelent már meg célzásokkal, válaszadás nélkül.

Célszerű lenne a cikk írójának átvilágítása, mielőtt 
a személyeskedés és rosszindulatot tartalmazó cikkeit 
megjelentetik.

A TÜKÖR újság lakosságot érintő témák és prob
lémák ismertetője, nem személyeskedés és válaszadás 
lapja. Az újságban nincs helye ostobaságnak, áskáló- 
dásnak, valótlanságnak.

Az olvasó elhúzott szájjal jegyzi meg, hogy a cikk 
írója „söpörjön a maga háza táján”.

Éz az Int. Bizottság július 31-vel lemondott, nincs 
senki -  még kívül álló sem - aki vállalja továbbiakban 
a társasház gondjait. Megmutatkozott eredménytelen
sége a már két képviselöválasztási ülésen. Pedig nem 
szeretnénk csődbe jutni.

Ezzel magunk részéről lezártnak tekintjük az 
ügyet, nem kívánjuk igénybe venni az újság terjedel
mét, mert házon belül is el lehet intézni belső ügye
inket, nem szükséges az újságot igénybe venni.

Várjuk olyan személy jelentkezését, aki elvállalná 
a ház képviseletét.

Huszár József 
Pálfalvi Mihályné 

Juhász József
5/5 Ép. Társasház volt Int. Bizottság tagjai

Szerkesztői megjegyzés:
A hivatkozott cikket -  bár volt kritikai éle -  nem 

éreztem ostobának, áskálódónak, vagy akár rágalma
zónak. Saját mindennapi életünk egyfajta tükörképe 
a lap, a valóság ilyen-olyan megnyilvánulásaival. Az 
átvilágítás szerepkörét eljátszani nincs szükség. Mi is 
úgy gondoljuk, hogy az újság nem a személyeskedés 
lapja!
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Az OTP Lakossági folyószámlán lekötött pénz egy része már 
a lejárat előtt felvehető, a maradék pedig tovább kamatozikl

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 folyószámlán 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 változik 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 nemeseik 
a mindennapi pénzügyek elrendezésére, 
hanem a megtakarítások rugalmas kezelésére 
is ideális megoldás.

Országos 
Takarékpénztár 

és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság 

Aszódi Fiók
Aszód, Kossuth L. u. 42-46. Tel.: 06-60/341-995; 76, Fax: 133

NYITVA TARTÁSA:
1995. május 15-től 

hétfőtől csütörtökig: 7 .4 5 -1 5  óráig  
pénteken: 7 .3 0 -1 3  óráig 
ebédidő: 12 .3 5 -1 3  óráig

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
ÁLLU m  TISZTELT ÜGYFELEim  

REnDELKEZÉSÉRE:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés
-  lakossági betét, lakossági 

folyószámla-vezetés
-  ATM-EC/MC, Ügyfélkártya
-  vállalkozói számla kezelés
-  értékpapír-kötvény forgalmazás
-  OTP Garancia Biztosító szolgáltatásai
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ő s z
Tavasz után sokaknak talán a legszebb idény. Mikor is 

az idő harcol a természettel. S lassan az idő győzedelmes
kedik, a természet pedig behódolásra kényszerül.

A falevelek színesedni, majd lassan hullani kezdenek. Ké
sőbbiekben a fák megkopaszodnak, s a levelek az erdők alját 
borítják. Ez később gondot jelent az erdőn járók életében, 
ugyanis meg-meg zörren a lábak alatt. S az éber vad a 
neszre felfigyel, s a veszélyes helyről messze menekül.

Augusztus végén elhangzik az első bőgés. Amit a vadászok 
és az erdőt, s az ottani állatokat szeretők már vártak.

Elkezdődött! Beindult! -  hallani egy-egy erdőjárótól.
A bógést két tényező befolyásolja. Az üzekedő tehén és 

az időjárás. Hallható harcra hívó, kereső és vezető bika 
hangja. Néha egy-egy agancs összekoccanása is hallatszik, 
ahogy a szarvasbikák harcra kelnek a vezéri címért. Talán 
az ősznek a szarvasbőgés az egyik leglátványosabb és az 
egyik legszebb eseménye. De mindenki maga válogatja, hogy 
neki mi a legszebb ebben az idényben.

A mezőgazdaság és a Termelőszövetkezetek kombájnjai 
is beindulnak és kezdetét veszi a betakarítás. S mikor a 
gépek elmennek, emberek tömege lepi el a földet böngészés, 
keresés céljából. A munka lehet, hogy sokaknak nehéz, de 
megéri. A kert is a nehéz fizikai munka elvégzése után 
megtenni jutalmát. Beérnek a különböző növények.

A beérett növényeknél madarakat látni. A vonuló mada
rak, -  amelyek még nem mentek el -, felkészülnek a távo
zásra, jövő tavaszra újra megjelennek. Lehet, hogy nem 
ugyanazok akik most elmennek, hisz útközben sok baleset 
érheti őket.

S ahogy az idő lassan halad a tél felé, a juh nyájak úgy 
tűnnek el, hogy a telet zárt, védett helyen vészeljék át. A 
gombák is az utolsó idejüket élik. S ezek elmúlásával tűnik 
el az emberek sokasága is. Akik eddig a jó időben kinn 
voltak, az erdei vadakkal már keveset törődnek. Pedig le
hetne a téli etetésről gondoskodni.

Az iskolában megszólal a csengő, kezdetét veszi az új 
tanév. Fiókba kerül a labda és a többi játék. S az elközelgő 
téli, tavaszi szünetig, helyüket átveszik az iskolai könyvek 
és tanulás.

A kihalt óvodai udvar is gyermek zsivalytól lesz hangos. 
Van aki örül a nyár múlásának, de sokan kényszerülve ve
szik ezt tudomásul, de ez az élet rendje.

M aszn y ik  K áro ly

Ifjú sá g
Elmúltak az évek, 
s emlékeimből te is elmaradtál.
Szívem mélyén nem látszik
már
semmi,
álmaimban a hangodat sem hallom 
már.
Nem vágyom, s nem reszketek 
már
a neved hallatán, 
mert tudom,
csak egy voltam neked a sokból, 
a bolond ifjúságodból.

Probocskai Erzsébet
l  __________________________

\
N a p o k
Reménytelenül botladoznak 
a napok.
Mát és holnapot, 
jelent és jövőt 
már elfeledtem.
Mindenki és minden 
idegen,
kivetett magából 
a múlt is, 
létem neki semmit 
sem jelent.

Néha, jó lenne tudni 
hol kezdődik a régvolt, 
hol ér véget a jelen.
Hol lényegül románccá 
a nemrég,
s hol lesz hulló levél 
a kínzó gyötrelem.

Múlt, jelen és jövő, 
tudom egyszer még 
hiányozni fogok nektek.

Probocskai Erzsébet
\___________________ __________________/
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Temetőben  ...
Ha Pestről jövünk Aszódra, a dombon szépen ki

rajzolódik városunk képe. Először a Galga, majd 
párhuzamosan vele a gyarmati kisvasút, a kávéda
ráló, s legvégül szintén párhuzamosan, hosszú csík
ban a főutcánk. Ha elnézünk fölötte, kissé balra a 
dombon gyönyörűen kirajzolódik a temetőnk, amely 
jelzi az elmúlást, a végső pihenőhelyünket.

Olyan szép az egyházi temetéskor énekelt ének: 
"Csöndes lesz ott megpihenni, odalent már nem fáj 
semmi." Igen, életünkben váltakoznak a jó és a ne
héz napok. Gondolom, hogy ma is sokan vagyunk 
úgy, hogy ha nehéz a szívünk, fáj valami, kime
gyünk a temető csendjében megnyugodni, sétálni 
a sírok között, leülni egy-egy padra. Elmenni a már 
ott nyugvó szeretteink sírjához, s gondolatban el
beszélgetni velük, kipanaszkodni magunkat a sír 
mellett. De ha öröm ér, azt is szívesen megosztjuk 
a már tőlünk távol került szeretteinkkel.

A hosszú évek alatt nem egyszer találkoztam fia
talokkal, akik szeretettől áradó tekintettel kéz a 
kézben sétálgattak a temetőben. Persze sokszor ta
lálkoztam felnőttekkel, idős emberekkel, akik ka
pával, virággal, locsolókannával a kezükben jönnek 
ki, hogy gondozzák szeretteik sírját.

Jómagam is az idősebb korosztályhoz tartozom. 
Megható látni, amint nálam is idősebb emberek, 
botra támaszkodva lépegetnek a sok lépcsőn fölfelé. 
Nehézkesen, fáradt testtel tevékenykednek, ren
dezgetik a sírokat. Körülöttük kis unokáik játsza
doznak gondtalanul, vagy érdeklődnek, ki fekszik 
ott, miért nem jön vissza hozzánk az ott nyugvó. S 
nemegyszer megrettenve nézik a sírt, érthetetle
nül, fájó szívvel, amelyben anyuci, apuci, testvér, 
nagyi pihen. Hiába vágyódnak pici szívükkel utá
nuk, már nem jönnek vissza. Pedig míg együtt vol
tak, de jó is volt és nagyon-nagyon szerették egy
mást! Az ő kicsi lelkiviláguk ezt még nem tudja 
felfogni. Szívük fájdalma azonban már ugyanúgy 
gyógyíthatatlan, soha le nem felejthető, mint a fel
nőtt emberé, aki elveszítette hozzátartozóját.

A minap is kint jártam fiammal, unokáimmal, 
hogy rendbe tegyük sírjainkat. Édesanyám és szü
lei sírja a katolikus temetőben van, ahol a lépcsők 
fölött az elhunyt lelkészek sírjai is találhatók. Alig 
tudom leírni azt a fájdalmat, amit az említett sír 
melletti odahordott szemét láttán éreztem. Sajnos 
ez nem újkeletű jelenség, de ennyire a sírhoz közel 
még nem hordták korábban a szemetet. Tudom, 
hogy mindkét temetőrészben évente nem is egyszer 
szépen rendbe teszik a környezetet, takarítják a 
temetőt. A temetői hulladék elhelyezésére ott van
nak a szeméttároló konténerek. Tehát van hová 
tenni a sírokon elnyílt virágok, koszorúk és szemét 
maradványait.

Azt is tudom, hogy a temetőbe vezető utcából is 
elhordja a szemetet a város szemétszállító autója.

De sajnos, elég egy-két család felelőtlen, mások sír
ját meggyalázó cselekedete. Volt ott minden, ami 
csak elképzelhető: öreg babafürösztő teknő, amit 
négyszer megraktunk szeméttel, amíg sikerült a 
sír egyméteres körzetét valamelyest rendbe tenni. 
Meg öreg rongyok, törött üvegek, tégladarabok, tör
melékek, magnókazetta, cipő, mindenféle ételhul
ladék, még betegek által használt pelenkák is. Nem 
túlzók, ha azt állítom, hogy a temető kerítésén belül 
még legalább két teherautónyi szemét van.

A kerítésen kívül húzódik a nagy temetőárok. Én 
még emlékszem, hogy régen oda gyűjtötték össze 
a sírokról lekerült temetői hulladékot. De ma már 
az út is tele van szeméttel. Az persze senkit sem 
zavar, hogy ez mekkora fájdalmat okoz az ott nyug
vó halottak hozzátartozóinak. Elgondolkodhatná
nak az ilyen dolgokat elkövetők, hogy egyrészt 
mennyire szennyező a sokféle erjedő hulladék, más
részt mit szólnának, ha az ő szeretteik sírjánál ten
nék ezt mások. Gondolom, őket is mélyen sértené, 
hogy mások nem tartják tiszteletben a hozzájuk 
tartozó sírokat.

Sajnos más is van a temetőben, ami fájó. Sokszor 
és sokan panaszkodnak, hogy a nagy szeretettel és 
nem is anyagi áldozattal kivitt virág, művirág, ko
szorú eltűnik a sírokról. Arról is hallottam, amikor 
egy hozzátartozó megismerte az általa kivitt virá
gokat egy másik síron. Az is megtörtént, hogy a 
károsult felismerte a virág elvivőjét és szólt neki. 
Az is előfordult, hogy nemegyszer elfogtak autóval 
érkező személyeket, akik a sírokról lelopott művi
rágokat a csomagtartóba gyűjtve készültek távozni 
a temetőből. Sajnos ez mind igaz. Persze azért nem 
szabad általánosítani. Ámbár elég egy-két személy, 
akik megkeserítik életüket.

Olyan egyszerű az egész: ha azok, akik ilyet tesz
nek, kicsit belegondolnának abba, hogy érintené 
őket, ha saját halottaik sírjával hasonló dolog tör
ténne, bizonyára elgondolkodnának, s tiszteletben 
tartanák mások gyászát.

Szeretném remélni, hogy soraimmal nem bántot
tam meg senkit. Még akik nekem és másoknak is 
fájdalmat okoztak, azokat is arra kérem, ne tegye
nek tovább ilyet, ne hordják a szemetet a temetőbe. 
Hiszen ezt is meg lehet oldani tisztességesen, anél
kül, hogy másoknak fájdalmat okoznánk. Sok te
kintetben tudunk a mai zaklatott világban is meg- 
értőek, türelmesek lenni egymás iránt!

Soha nem felejtem el édesanyám intését: "Gyer
mekeim, csak annyi tiszteletet, megbecsülést várja
tok embertársaitoktól, amennyit ti adtok!"

Kívánom mindnyájunknak, hogy elfogadva és 
tisztelve egymást, találjuk meg a megértő, szere
tetteljes élethez és egymáshoz vezető utat!

H. Zsemberovszky Erzsébet
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H Í V O G A T Ó
A HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
INDULÓ TANFOLYAMOK:

-  vendéglátó-üzletvezető
-  vendéglátó-eladó
-  gyors- és gépírás
-  számítógépkezelő-szövegszerkesztő
-  német nyelv, kezdő
-  társastánc, kezdő-haladó
-  jazzbalett

FŐLEG FIATALOKAT VÁRUNK 
AZ ISMÉT SZERVEZŐDŐ 

MAJORETTE-CSOPORTUNKBA, 
VALAMINT A SAKK- ÉS TEKE 

SZAKOSZTÁLYBA!

Tanfolyamainkról az érdeklődők bővebb 
felvilágosítást az intézményünkben 
kérhetnek, hétfő-péntek 9-19 óráig. 

Jelentkezési határidő: 
szeptember 20. (szerda)

Szeptember 21. (csütörtök) 19.00 óra

É T E L L I F T

A KAMARATEÁTRUM előadása 
középiskolások részére

Az elmúlt évek sikerei után, immár mint aszódi 
lakosok, indítjuk el TÁRSASTÁNC- ÉS VISELKE
DÉSKULTÚRA tanfolyamunkat KEZDŐ és HALA
DÓ szinten.

Minden korosztály jelentkezését szeretettel várjuk!
Jelentkezni lehet a tanfolyam helyszínén, az aszó

di Helyőrségi és Városi Művelődési Házban 1995. 
szeptember 26-án.

Kezdőknek 17 órától, haladóknak 18.30-tól!
A tabdíj előreláthatólag 550 Ft/hó (havi 4 alkalom!)
Megtanulható táncok: keringők, cha-cha-cha, 

rumba stb.

Molnár Csaba 
táncpedagógus

! TÁNC TÁNC TÁNC

pxvxty

Örömmel értesítünk 
minden táncolni 

vágyó felnőttet (17-77 éves 
korig!), hogy az aszódi Helyőrségi és Váro
si Művelődési Házban 1995. szeptember 29- 

től minden hónap utolsó pénteki napján 
NOSZTALGIA PARTY-t rend ezünk 

(gépzenével)
A 70-80-90-es ÉVEK SLÁGEREIVEL!

Az első alkalom ingyenes, azt követően 
150 Ftlfö

TÁNCOLJON VELÜNK !
Molnár Ilona 

szervező

MoA/daíg.ia

FELHÍVÁS
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A VOLT 

ÚJ TÜKÖR KLUB 
RÉGI AKTIVISTÁIHOZ !

Kedves Barátaim! Egyszer már felidéztük 
a régi időket. Jó lenne megint találkozni. 

Gyertek el szeptember 22-én (péntek) 
este 6 órára a Városi Könyvtárba! 

Megvannak még a régi fotók, 
s úgy gondolom, az emlékek is! 
Szeretettel várunk Benneteket!

Sáhóné Bordás Éva 
Dinnyés László

\ _______________________________ J

A TESTVÉRVÁROSI 
KAPCSOLAT ÚJ FORMÁJA

A U  PAIR MÁDCHEN KERESTETIK
A németországi Obernburg város polgármestere il

letve az ottani hivatal közvetítésével lehetőség van arra, 
hogy a testvérvárosi kapcsolatok keretében 18—24 év 
közötti aszódi lányok au pair Madchen-ként 6-12 hó
napot kint töltsenek obernburgi családoknál.

A kölcsönösségen alapuló munkavállalás keretében 
-  egy család mindennapi életének, a város és az ország 
kultúrájának megismerése mellett -  nagyszerű alkalom 
nyílik a német nyelvi ismeretek mélyítésére, a köznyelv 
elsajátítására.

A kiutazás és a munkavállalás az erre vonatkozó eu
rópai iwrmák és rendelkezések alapján történik.

Formanyomtatványokért, további információkért az 
érdeklődők forduljanak Gál Tibor, művelődési főelőa
dóhoz. (Polgármesteri Hivatal fsz. 16. Tel.: 101.)
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TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
BÚZÁS PÁL képviselő fogadóórát 
tart minden hónap első keddjén 
16-18 óráig a Kossuth Lajos u. 

72-ben.

S Ó V Á R I  J Ó Z S E F  
villanyszerelő mester

ÉPÜLET VILLANYSZERELÉS* RIASZTÓ- 
BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE, 

SZERELÉSE,
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉS, 

HIBAELHÁRÍTÁS !
KÖZÜLETEK ÉS LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

EGYARÁNT!
Telephely: 2170 Aszód, Madách tér 13.

/
LEHEL ***

\

HŰTŐGÉPEK
SZERELÉSE
JAVÍTÁSA

GARANCIÁVAL!
Aszód, Kossuth L. u. 38.

Tel.: 06-20/416-256

V_______________________________ )

Magyar Posta
Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 
ASZÓD POSTA

Tisztelettel értesítjük ügyfeleinket, hogy 
a posta pénztári óráinak nyitva tartása 

megváltozott!
AZ ÚJ NYITVA TARTÁS RENDJE:

Minden hónap 
első és második

hétfőjén 8.00-17.00
PÉNZTÁR 8.00-16.00

minden további hétfőn
16.30-17.00
8.00-16.00

PÉNZTÁR 8.00-15.00

kedd-péntek
15.30-16.00
8.00-15.00

szombat-vasárnap
16.30-16.00
ZÁRVA

A Postán vásárolható:
KONICA VHS kazetta (195’ 580.- Ft

KONICA audio kazetta
240’ 670.- Ft) 
(60’ 120.- Ft

FORTE színes film
90’ 150.- Ft)
(36 x 24 465.- Ft.)

A filmeket előhívásra, kép készítésére a 
postán díjmentesen átvesszük.

A kész képeket pár nap múlva az Ön 
címére utánvéttel kézbesítjük! 

Fentieken kívül a postai szolgáltatások 
teljes skálájával állunk ügyfeleink 

rendelkezésére.
Budapest-vidéki Postaigazgatóság 

Aszód-Posta

Állatorvosi ügyelet
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg részére kialakított hét

végi és ünnepi állatorvosi ügyelet szeptember havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

Szept. 2-án 8 órától szept. 4-én 8 óráig Dr. Németh Mihály
Aszód,Kossuth u.62. Telefon: 207

Szept. 9-én 8 órától szept. 11-én 8 óráig Dr. Soós Endre
Aszód,Kossuth u. 51 Telefon: 62

Szept. 16-án 8 órától szept. 18-án 8 óráig Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Szept. 23-án 8 órától szept. 25-én 8 óráig Dr. Németh Mihály
Aszód,Kossuth u. 62. Telefon: 207

Szept. 30-án 8 órától október 2-án 8 óráig Dr. Szőke Pál
Aszód,Kossuth u. 86. Telefon: 413
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AZ ASZÓD FC elnöksége 
megköszöni az 1995. 

augusztus 19-én rendezett 
ALKOTMÁNY KUPA

(labdarúgás)
lebonyolításában nyújtott 

anyagi és erkölcsi segítséget 
Hrncsár Pál (Vágóhíd)

Sóvári József (Zöldségbolt) 
és Katonás János 

(magángazdálkodó) 
aszódi vállalkozóknak.

A Városi Könyvtár 
köszönetét fej'ezi k i azoknak 
a személyeknek, akik saját 
könyveiket ajándékozták a 

könyvtári állomány 
gyarapítására:

Bank László, Burró Irma, 
Frajna Miklós, Hegyesi 

Sándorné, Nagy Lajosné, 
Probacskai Zita 

TOVÁBBRA IS SZÍVESEN 
VESSZÜK A Z  

AJÁNDÉKOKA Ti

T E L E K É R T É K E S Í T É S !
Aszódon, a Kondoros tér fölött panorámás telek eladó. 

Érdekló'dni lehet naponta 10-16 óra között a 06-20/357-997-es
telefonon lehet!

r

MÓNI FOTO
♦  AGFA GYORSLABOR

Aszód. Kossu ik L. «. 38. Tel, 06-20/4Í6-256

Ajándékfilmes 
fotókidolgozás 

1 óra vagy 2 nap alatt!

EZ EGYSZERŰEN 
REMEK!

A NYÁR SLÁGERE! 
KÉPKIDOLGOZÁS 

100 DARABOS 
AJÁNDÉK 

ALBUMMAL!

Igazolványképét 1 perc alatt 
elkészítjük!
Továbbá vállalunk:

-  műtermi esküvők
-  portrék
-  gyermekfotók
-  tárgyfotók
-  riportfotók készítését

S Z O L Í D  Á R A K , S Z U P E R  M I N Ő S É G !

NÁL U N K  M IN D E N  MEGVÁSÁROLHATÓ, A M I A Z  A M A TŐ R ÉS PROFESSZIONÁLIS F O T Ó Z Á S H O Z  KELL: 
fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, fotóalbumok, fotótáskák, alkáli és lithium elemek, videó- és 

audiokazetták, fekete-fehér előhívó vegyszerek, papírok stb.

NYITVA TARTÁS: hétköznap 9-17-ig, szombaton 8-12-ig
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PC KLUB ASZÓDON
Az informatika rohamos fejlődése napról-nap- 

ra, egyre jobban életünk részévé válik. Az ál
láshirdetések zömében feltételként, számítás- 
technikai ismereteket szabnak meg. Iskoláink
ban is oktatják már, igaz csak fakultatív tárgy
ként, de rövidesen eljön az az idő, amikor már 
kötelező tantárgy lesz.

Városunkban sokan rendelkeznek számító
géppel, és használják azokat, de még többen 
vannak, akik szeretnének géphez jutni, és meg
ismerkedni korunk e nagyszerű termékével.

Arra gondoltunk, hogy össze kellene hozni va
lamennyi érdeklődőt. Erre legalkalmasabb a 
klub forma. Mivel különböző fokon és különböző 
témákban vagyunk járatosak, a klubnapokon 
kicserélhetnénk tapasztalatainkat, tanulhat
nánk egymástól.

E gondolatunknak több támogatója akadt, 
többek között a Városi Polgármesteri Hivatal 
művelődésügyi főelőadója, a 2. sz. Általános Is
kola igazgatója és a CD COM BT vezetője.

A klubfoglalkozások időpontjáról a szervezők
nél és a 2. sz. Iskolában lehet érdeklődni!

Tóth Gábor és Molnár József 
szervezők

ÚJRA
KI MIT TUD?!

A Magyar Televízió, a Belügyminisz
térium, a Honvédelmi Minisztérium, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um, Budapest Fővárosi Önkormányza
ta, valamint a Honfoglalás 1100 éves 
Évfordulójának Emlékbizottsága ez év 
szeptemberében meghirdeti a KI MIT 
TUD? 10., jubileumi versenysorozatát, 
a millecentenáriumi eseményekhez 
kapcsolódóan.

Az Aszódi Tükörben folyamatosan tá
jékoztatjuk az érdeklődőket az esetle
ges helyi, területi fordulókról, a jelent
kezés feltételeiről és módjáról. Bízunk 
abban, hogy sokan részt vesznek majd 
az egyes kategóriák versenyein.

szerkesztőség

FIGYELEM!
A RIVA-LUX h áztartási boltban  

ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL 
várjuk k ed ves vásárlóinkat! 

FESTÉKÁRUT AZ EGÉSZ SZEZONBAN
k ed vezm én yes áron kínálunk!

Térjen be hozzánk, ahol az u d varias k iszo lgá lás  
és a gazdag áruválaszték  m ellett a fo lyam atos  

akciókról is tá jék oztatást adunk.
Címünk:

2170 A szód, K ossuth  L. u. 21.
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Jíedoeó, JCevtéó/z fficvtátam!

Bízom benne, hogy a muskátlik szépen be
álltak; nem sínylették meg azt a sokkot, 
amit ez a kényszerű környezetváltozás oko
zott nekik. Remélem, továbbra is virágza
nak, s leveleik sem sárgulnak. Pazar díszei 
lesznek kertednek, s sok örömöt okoznak Ne
ked, mint ahogy tették mindeddig nekünk. 
Csak tájékoztatlak, hogy a ládás virágok 
talaja lassan kimerülőben van. Éppen most 
készültünk egy kis műtrágyával pótolni az 
elhasznált tápanyagokat, amit eddigi pá
ratlan virágzásuk során teljesen feléltek. 
Sőt, ha egy kis levéltrágyával is kezeled, 
még szebb lesz.

Kár, hogy csak így újságon keresztül tu
dok üzenni Neked, mert ha nem lopod a 
virágokat, hanem kérsz belőle, mindezt sze
mélyesen is megbeszélhettük volna.

Azt az elkeseredett hangulatú kezet is 
megértem, amely egy táblát rakott földszinti 
lakása ablakába; az ő virágait is ellopták. 
Nem csodálkozom azon, hogy a korábban 
oly gondosan kezelt lakótelepi kertecskék he
lyét egyre inkább a gaz veri fel.

Te pedig, kedves Kertész Barátom, ülj egy
re gyarapodó, szépülő kerted közepén. S 
gondolom, hogy csípős megjegyzést teszel a 
lakótelepiekre, akik még arra is képtelenek, 
hogy egy szál virágot ültessenek a házuk 
környékére.

Kedves erőtől duzzadó Fiúk!
Most, hogy szétvertétek a házunk környé

kén lévő padokat és szétdobáltátok a ping
pong asztal betonlapjait, hová ültök, hol be
szélgettek, játszotok ezután? S most, hogy a 
korábban oly bőkezű mecénás, a honvédség 
megvált lakásaitól, lesz-e deszka, lesz-e fes
ték és lesz-e kéz, amely pusztításotok nyo
mait eltünteti?!

Kár, hogy energiátokat csak ilyesmire 
tudjátok pazarolni, s az is nagy kár, hogy 
szüléitek nem kérdezik meg, hol jártál, mit 
csináltál, kisfiam. így csak én kérdezem: Ez 
az Európába vezető út???

Adámi Mihály 
Falujárók útja 5/16.

ISTEN KIRÁLYSÁGA 
MINDIG KÖZPONTI 

TÉMA
Sikeresen lezajlottak Jehova Tanúi Kerület

kongresszusai. A Tanúk Vezető Testületé ez év 
nyarával kezdődően háromnapos kongresszusi 
programról gondoskodott. Milyen nagyszerű té
mát választottak ezen programok számára: „Ör
vendező dícsérők”! Magyarországon három hely
színen, összesen öt alkalommal tartották meg 
ezen nagyszabású összejöveteleiket. Budapesten 
a BNV terülketén és Debrecenben 2-2 alkalom
mal, valamint Békéscsabán a Városi Sportcsar
nokban. Az öt alkalommal jelenlévők összlétszá- 
ma meghaladta a 30 ezer főt.

Rövid tudósítás a Budapesten megtartott má
sodik kongresszusi napról:

A pénteki programban a fiatalok, szülők és az 
oktatás kérdéseivel foglalkoztak. Egy örvendő 
édesanya életútját mondta el. Fiúk elkezdte ta
nulmányozni a bibliai igazságot, de a férje el
lenállt, butaságnak nevezte. Az édesanya viszont 
megvizsgálta a dolgot, ezért az apa elkülönült 
a családtól. De csak 6 hónapig élt távol. Ő is 
vizsgálódni kezdett és ma tisztségviselőként 
szolgál a Tanúk egyik gyülekezetében.

Szombaton Jehova dicsőítésére szólították fel 
e jelenlévőket. Fiatalok és idősek egyaránt részt 
vehetnek Isten dicsőítésében. A déli órákban 254 
személy szemléltette Istennek szóló önátadását, 
vízben való keresztséggel. Nem hirtelen felbuz
dulás által, hanem elmélyült Biblia tanul
mányozás után. Már megkeresztelkedésük előtt 
részt vettek az Isten Királysága jó hírének hir
detésében. Ezután is az Isten melletti tanúsko
dás lesz a feladatuk, így a messiási Királyság 
központi témája mondanivalójuknak.

Jehova Tanúi a Biblia alapján ezt a látha
tatlan, de valóságos uralmat hirdetik személy
válogatás nélkül embertársaiknak immár 232 
országban, közel 5 millióan. Határozottan kije
lentik: Ez a Királyság hivatott megoldani az 
emberiség idült bajait az egész földön az emberi 
család érdekében és megmenteni a földet a teljes 
pusztulástól. Emberi kormányzat ezt már kép
telen megvalósítani.

Jehova Isten Királysága az emberiség egyedü
li reménysége, mely már most örvendezővé teszi 
a benne bízókat.

Jehova Tanúi 
Gödöllői Gyülekezete

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


