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FELHÍVÁS
PETŐFI 
SZAVALÓ
VERSENYRE 
1995. október 21.

Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendezzük 
a Petőfi Sándor emlékét idéző 

Petőfi szavalóversenyt, Aszód és vonzáskörzete 
fiataljai, versmondói részére.

A versenyt 3 kategóriában hirdetjük meg:

1. kategória (10 év alatti diákok)
kötelező vers:
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

2. kategória (10-14 év közötti korosztály)
kötelező vers: Petőfi Sándor: Ifjúság

3. kategória (középiskolások, felnőttek)
kötelező vers: Petőfi Sándor: Első esküm

Mindhárom kategóriában szabadon választott vers: 
Petőfi Sándor bármely költeménye

A verseny életrehívói, támogatói és szervezői:
*  Aszód Város önkormányzata 

*  Petőfi Múzeum
*  Petőfi Társaság Aszódi Csoportja 

*  Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
*  Aszód Ifjúságért Alapítvány

A versenyre jelentkezni az iskolákban és a Helyőrségi 
és Városi Művelődési Házban lehet.

A nap programja:

9.00 Petőfi Múzeum
Gyülekező, rövid megemlékezés és 
koszorúk elhelyezése

9.30-13.00 Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
Szavalóverseny

13.00-13.30 Zenés irodalmi műsor 
13.30 Eredményhirdetés
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OKTÓBER 6. 
EMLÉKEZÉS

AZ ARADI VÉRTANUKRA

...”Hol sírjaink domborulnak
Unokáink leborulnak
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket”

... Az aradi várban .különleges intézkedésekkel 
készítették elő akivégzést. Ezerháromszáz katonát 
élestöltéssel láttak el, éjjel kettőzött őrcsapatok jár
tak fel és alá, hajnalban az egész őrség fegyvert 
ragadott.

A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, 
de inkább őket vigasztalták az elítéltek: a papok 
sírva léptek be hozzájuk.

Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a ki
végzés helyére. Egyedül Damjanich és Sujánszky 
lelkész ült parasztszekéren. Útközben azt mondta 
Sujánszky tisztelendő úrnak:

-  Csak legalább Kossuthot óvja meg az Isten a 
mi sorsunktól, így legalább marad némi remény, 
hogy hazánknak még egyszer fölvirrad!

Négy tábornokot főbelövésre ítéltek -  kilenc 
akasztófa állt a vesztőhelyen. Először Pöltenberg 
előtt állt meg a porkoláb.

-  Kérem, kapitány úr!
Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, odalép 

Damjanich-hoz, és megszorítja a kezét. Damjanich 
azt mondja neki:

-  Isten veled, barátom! -  S azzal megcsókolja.
Egymás után lépnek a tábornokok Damjanich-

hoz, mindenki búcsút vesz tőle. Amikor Leiningen- 
re kerül a sor, ő engedélyt kér a vezénylő őrnagytól, 
hogy a legénységhez szólhasson.

-  No, hát szóljon, de röviden!
A harmincéves ifjú most is honvédtábornoki 

egyenruhát visel, csengő hangon megszólal, és né
met nyelven ezt mondja:

-  Felőlem azt a hírt teijesztik egyesek, hogy én 
Buda felszabadításakor osztrák tiszteket meggyil
koltattam volna. Nekem nem áll módomban más 
védekezés, ezért itt az utolsó percben, Isten szabad 
ege alatt a jelenlévők előtt kijelentem, hogy ez a 
rólam terjesztett hír aljas rágalom!

Ezután társaihoz fordult, és azt mondta nekik:
-  Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy más, 

igazabb bíró előtt állunk, ő igazságosan ítél majd 
fölöttünk.

Sujánszky tisztelendő úr sírva fakadt. Damjanich 
így szólt hozzá:

-  Miért sír, tisztelendő úr? Hiszen a feszületen 
lévő Jézus is az igazságért akasztatott fel!

De most már Damjanich előtt tiszteleg a porko
láb.

-  Kérem, százados úr!
A tábornok megvető pillantással felel erre a cím

zésre, nem is szól a porkolábhoz, Sujánszky tiszte- 
lendőnek mondja:

-  Azt gondoltam már, hogy én leszek az utolsó, 
ki a csatában mindig első voltam.

A hóhérra támaszkodva sántikál az akasztófáig.
-  Nem soká van már szükségem a lábamra.
0  már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhat 

el, akit utolsónak hagytak, mert a délvidéki had
sereg megtartásáért rá különösen haragudtak.

-  Éljen a haza! -  kiáltotta Damjanich. Ez volt 
az utolsó szava.

Vécsey körülnézett — nem volt kitől elbúcsúznia. 
Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és meg
csókolta a kezét.

Mihelyt a katonaság elvonult, és a közlekedést 
helyreállították, ezrével zarándokolt a nép a kivég
zés helyére.

„Arad pedig a magyar Golgota” -  írta Kossuth, 
mert a szabadságharc mártírjai is új hitet öntöttek 
a hazafiak szívébe.

(Lengyel Dénes: Az aradi tizenhárom vértanú 
-  részlet -)

A szabadság mártírjai, akikre 
emlékezünk:

AULICH LAJOS, DAMJANICH JÁNOS, 
DESSEWFFY AURÉL, KISS ERNŐ, 

KNÉZICH KÁROLY, LAHNER GYÖRGY, 
LÁZÁR VILMOS, GRÓF 

LEININGEN- WESTERB URG KÁROLY, 
NAGY SÁNDOR, PÖLTENBERG ERNŐ, 
SCHWEIDEL JÓZSEF, TÖRÖK IGNÁC, 
VÉCSEY KÁROLY ÉS SOK EZER MÁS 

ELÍTÉLT.

A vértanuk emlékét ma Aradon emlékoszlop 
őrzi. Emlékük pedig örökké él a magyar nép 
szívében.
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OKTÓBER 23.
A MAGYAR 

KÖZTÁRSASÁG 
ÁLLAMI ÜNNEPE

A megemlékezést egy 
idézettel kezdem

„Nem győztünk, de 
harcoltunk!
Nem törtük meg a zsar
nokságot, de feltartóztat
tuk.
Nem mentettük meg ha
zánkat, de védelmeztük!”

Kossuth Lajos

Nemcsak ennyi a pár
huzam a két forradalom 
között, sokkal több.

Az eső ugyan nem 
esett mint március 15- 
én, október 23-án nem 
volt paraple revolution, 
hanem egy veröfényes

koraőszi, keddi nap.
De voltak megfogalmazott követelések és Landerer 

Heckenast-szerű sajtólefoglalás is.
A Műegyetem hallgatóinak 14 pontos határozatát 

először kézzel másolják, aztán a tanszéki munkatár
sak elkezdik gépelni a röplapokat indigóval. A sten
cilgépekhez még nem mernek nyúlni, ez főbenjáró bűn 
és a lázadók előző nap még nem tudják, hogy másnap 
forradalmárok lesznek, ám hajnalban már megunják 
a pötyögtetést és feltörik a stencilgépeket őrző szobát, 
tizen feszülnek egyszerre az ajtónak. (Mit Kíván a 
Magyar Nemzet?)

A Magyar Ifjúság Követelései!

Ezeknek a követeléseknek nem lett volna szabad 
elhangzaniuk, ezeknek már évekkel előbb meg kellett 
volna valósulniuk.

A MAGYAR IFJÚSÁG KÖVETELÉSE
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali 

kivonását követeljük Magyarországról.
2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé 

titkos alapon új alap-, közép- és központi 
vezetők választását követeljük.

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre vezeté
sével, a sztálinista Q JH2\Ozak minden 
bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas 
Mihály és társai ügyében.

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat köve
telünk az országban több párt részvételével.

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugo- 
szláv politikai, gazdasági és szellemi 
kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését.

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet 
átszervezését szakembereink bevonásával.

8. Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi 
szerződéseinket.

9. Követeljük a munkások és értelmiség bérköve
teléseinek sürgős és alapvető rendezését.

10. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok 
egyenrangú támogatását.

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági 
pereknek felülvizsgálatát, az ártatlanul 
elítéltek szabadonbocsátását, rehabilitálását. 
Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifog
lyok és polgári személyek azonnali 
hazaszállítását.

12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, 
szabad rádiót követelünk!

13. Követeljük, hogy a Sztálin-szobor helyébe az 
1848-49-es szabadságharc hőseinek és 
mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

14. A magyar népnek idegen címer helyett kíván
juk a régi magyar Kossuth-címer 
visszaállítását, a magyar honvédségnek
a nemzeti hagyományokhoz méltó 
új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy 
március 15. és október 6. nemzeti ünnep 
és munkaszüneti nap legyen.

A MAGYAR IFJÚSÁG

Délután tízezernyi budapesti egyetemista indult el 
Petőfi Sándor szobrához. Á fiatalok az úttesten me
neteltek, széles sorokban, egymást karolva, élükön 
tanáraikkal, vezetőikkel.

Felvonulók és nézők megdöbbenve álltak, ilyen tö
megfelvonulást nem tartott Budapest, sem azelőtt, 
sem azóta.

Énekeltek, legtöbbször a Kossuth-nótát, de még a 
bunkócskát is. Felhangzottak a jelszavak, először csak 
óvatos fogalmazásban a Ruszldk haza. „Kicsi az or
szág, sok a katona, kedves testvéreink menjetek haza, 
és nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon 
és Nagy Imrét a kormányba” (egy öreg moszkovitát, 
aki egyszer már megpróbálta a demokratikus szocia
lizmust megvalósítani hazánkban.)

A tömeg nemsokára nemzeti színű lobogók alatt 
menetelt, de akadtak vörös zászlók is (én láttam, ott 
voltam, ott mentem én is, egyenruhában).

Azután kések, ollók kerültek elő és kivágták a zász
lókból a nemzeti múltunktól idegen címert.
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Bem apró szobra a budai oldalon a róla elnevezett 
téren mutatja a magyar honvédeknek, hogy előre. Ide 
érkeztek az egyetemisták és a Petőfi Sándor Politikai 
Katonai Akadémia hallgatói is, parancsnokaik veze
tésével, majd felhangzott a Szózat

„Hazádnak rendületlenül..."
Azután mindenki az utcán volt, aki mozdulni tudott 

Budapesten.
21 óra 37 perckor ledőlt a Sztálin szobor, kollektív 

munkával.

„ Üres szoba, Hideg gyomor,
Hatméteres Sztálin szobor.”
A Vörös Csillag traktorgyár három traktort ad, a 

Ganz-gyárból lángvágót hoznak. Daruskocsit a BKV- 
tól kaptak, szakértelmet a műegyetemisták adnak, a 
hat vontató kötelet Sztálin maga elé tartott jobb kezén 
feszítették meg, ennek eredményeként a hajógyárból 
megérkezett csörlős vontatókocsi közelebb és jobb 
súlyponttal állhatott a szoborhoz.

A szobrot később a Köztisztasági Vállalat teherau
tója vontatta a Blaha Lujza térre, egy csizma maradt 
csak mementóul sokáig a téren. A teret azt hiszem 
hivatalosan Sztálin térnek nevezték akkor is, nem 
hivatalosan csizma térnek, egy ideig.

A Rádió ostroma már tragikusabb, ellentmondáso
sabb.

Annyi biztos, hogy a Rádiót nem fegyveresek, ha
nem tüntetők vették körül, és először semmi mást 
nem akartak, mint bemondani a jelszavakat, a 12., 
14., 25 pontot.

Az ellenállásra kapudöngetéssel, a vaklőszeres sor- 
tűzre kő, és téglaporral válaszoltak. (Még kér a nép... 
most adjatok neki: Vagy nem tudjátok: mily szörnyű 
a nép, ha fölkel és nem kér.) A fegyvereket megzava
rodott katonáktól, tisztektől vették el.

A Néphadsereg nem akart a népre lőni, pár évtized 
múltán Milea vezérezredes azt mondta Ceausescunak, 
hogy órákig tanulmányozta az alkotmányt, meg a 
szolgálati szabályzatot, de nem talált rá utalást, hogy 
a Néphadseregnek a népre kell lőnie. További sorsát 
ismerjük.

Ami később történt...

PIROS A VÉR A PESTI UTCÁN

TAMÁSI LAJOS

Megyünk, valami láthatatlan 
áramlás szívünket befújta, 
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca.

Zászlóink föl, ujjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra, 
selyem-színei kidagadnak 
ismét mienk a pesti utca!

Nincs más teendő: ez maradt, 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél, 
valami szent lobogás készül.

S a nép nevében, aki fegyvert 
vertél szívünkre, merre futsz, 
véres volt a kezed már régen 
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?

Ismét mienk a bátor ének, 
parancsolatlan tiszta szívvel, 
s a fegyverek szemünkbe néznek: 
kire lövetsz, belügyminiszteri

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások, ifjak vére ez, 
piros a vér a pesti utcán, 
belügyminiszter, kire lövetsz?

Kire lövettek összebújva 
ti, megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok 
titeket meg nem mentenek.

...Piros a vér a pesti utcán, 
eső esik és elveri, 
mossa a vért, de megmaradnak 
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások -  ifjak vére folyt,
— a háromszín-lobogók mellé 
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyűlöletét.

-  Pillanatképeimmel, idézeteimmel felidézni töre
kedtem történelmünk vízválasztó korszakának han
gulatát.

A későbbi eseményeknek nem lett volna szabad, 
hogy megtörténjenek, sem a Köztársaság-téri bosszú
nak, sem a fékevesztett megtorlásnak.

-  12 nap után elbukott a demokratikus szocializmus 
eszméje. 12 év után felbukkan még Prágában, de újra 
jönnek a fegyverek, de a tankok az eszmék harcában 
az agóniát is jelzik és ha későn is, de az is bekövet
kezett, hogy a szovjet tank a Szovjetuniót sem akarta 
védeni.

-  Ezévben október 23-án a budapesti egyetemisták 
végig akarnak vonulni azon az úton, amit 1956-ban 
elődeik megtettek.

Azon az úton már nem lehet végigmenni.
-  Mások voltak az élményeink, talán képzetleneb

bek is voltunk, a korszak eszmék és nem az egyéni 
érvényesülés időszaka volt, mások voltak az álmaink 
is, politikus nemzedék voltunk, és Jókaitól vett ha
sonlattal élve a mi példaképünk Berend Iván volt és 
nem Kaullmann Félix.

-  Akkor egy csonttá soványodott öregember, ha 
megtagadja elveit és visszatér a bolsevista frazeoló
giához, újra miniszter lehetett volna, de inkább vá
lasztotta bitóját, nem kért kegyelmet és úgy halt meg, 
hogy a független szocialista Magyarországot éltette.

Dinnyés László 
977-370



TÜKÖR 5

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. 
augusztus 16-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta 
meg:
1. napirend: Aszód város Önkormányzatának 

1995. I. félévi pénzügyi teljesítése.
Aszód Város Önkormányzatának 10/1995.
(VIII. 16.) ÖR számú rendelete...
(1-es melléklet)

2. napirend: Aszód város Önkormányzat 1995. 
évi költségvetési pénzügyi előirányzat 
módosítása.
Aszód város Önkormányzat 11/1995. (VIII. 16.) 
sz. rendelete az 1995. évi költségvetési 5/1995.
(II. 24.) ÖR. sz. rendeletének módosításáról ...
(2-es melléklet).

A tárggyal kapcsolatban az alábbi határozat született:
1. Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a város Bölcsődéjében 
keletkező bérmegtakarítást.
Utasítja a polgármestert, hogy a 
bérelvonással kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

2. A képviselő-testület tudomásul veszi a városi 
Könyvtár költségcsökkentésére tett ajánlatát, 
mely szerint 1995. szeptember 1-től az Aszód, 
Falujárók útján lévő fiókkönyvtárát 
megszünteti.
A képviselő-testület kimondja, hogy a fiók- 
könyvtár ifjúsági könyvállományát a 2.sz.
Általános Iskola iskolai könyvtárában kell 
elhelyezni.
A Képviselő-testület kimondja, hogy a 
megtakarított dologi előirányzat a városi 
könyvtár könyvállományának bővítésére 
kerül felhasználásra.
Utasítja a polgármestert, hogy a fiókkönyvtár 
megszüntetése miatt a bérelvonással 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a művelő
dési és közoktatási bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a könyvtár kihasználtsági mutatóit.

3. napirend: Új kommunális szeméttelep létesítése 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy új kom
munális szeméttelep létesítése ügyében először 1995. jú
lius 6-án tartott előkészítő megbeszélést az ügyben érin
tett 17 település. A településeken kívül 3 kivitelező cég 
is jelen volt a megbeszélésen.
Itt megállapodtak abban, hogy rögzítik azokat a kerete
ket, melyekből a vállalkozók ajánlatot tudnak tenni a 
regionális kommunális hulladékgyűjtés, lerakás és hasz
nosításról készített programjukhoz. A térség egy regio
nális vízműtől kapja az ivóvizet. A regionális vízmű víz
bázisa erősen veszélyeztetett. Ezért jelenleg a vízgyűjtő- 
területen meglévő több kisebb, de rossz állapotban lévő 
háztartási hulladék lerakó telep helyett egy korszerű re
gionális telep létesítését szeretnék megvalósítani. Az 
érintett települések lélekszáma 40 efő + 20 efőt számol
tak áprilistól-októberig az üdülőterületeken. így az össz- 
lélekszám 60 efö.
Ebben a körben két helyen van alkalmas terület a telep 
elhelyezésére. Domonyban egy 18 ha. önkormányzati tu
lajdonú ingatlan, valamint Kartal községben egy 25-30 
ha. magántulajdonban lévő terület. Az ajánlatokban kér

tük az ajánlattevő referenciáit megjelölni. Ezen túl ké
rése volt a településeknek, hogy milyen gazdasági tár
sasági formát javasolnak a projekt végrehajtására és a 
programot milyen mértékű saját pénzeszközzel, apport
tal stb. tudják támogatni a vállalkozók, illetve a társa
ságban miként kívánnak részt venni.
További kérdés volt, hogy miként javasolja anyagilag 
kompenzálni a telepet befogadó települést. Javaslatuk, 
a program részévé tenni a túrái és aszódi kommunális 
hulladéklerakó telep megszüntetését és rekultivációját, 
valamint a települések jelenleg meglévő szemétgyűjtő és 
szállító eszközeit a létesülő vállalkozásban figyelembe venni. 
A regionális együttműködés következtében pályázható 
állami támogatás és állami alapok juttatásait meg kí
vánják szerezni a projekthez. Le kívánják szögezni, hogy 
ezt az előkészítő, ajánlattevő munkát az együttműködésben 
résztvevő önkormányzatok nem kívánják finanszírozni.

4. napirend: Aszód, Pesti út 19. sz. 
önkormányzati ingatlan helyzete

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Pesti út 19. 
sz. alatti ingatlan -  szerződés lejártát követő -  értéke
sítésére adott előzetes árajánlatra a bérlő TEXTIL AR- 
REDŐ KFT.'írásban nem nyilatkozott.
A képviselő-testület kimondja, hogy az ingatlan bérbea
dására határozott időre kötött szerződést annak lejárta 
napján, 1995. augusztus 31-vel felmondja.

5. napirend: Volt szovjet laktanya 
betonkerítés bontása

— A képviselő-testület a volt szovjet laktanya 1150/14, 
1150/19, 1150/21, 1150/20 hrsz. ingatlanait határoló 
betonkerítés bontását kimondja az alábbi feltételek 
mellett:

— A bontási munkával a TRINK-DUÓ KFT-t (Aszód, 
Falujárók u. 40.) bízza meg.

— A bontást a kerítés teljes hosszában egyidejűleg kell 
végrehajtani.

— A 1150/21 hrsz-ú út vonalán az ideiglenes kerítést a 
még el nem adott épületek védelme miatt el kell ké
szítenie a vállalkozó cégnek.

— A vállalkozó feladata a betonoszlopok és a betonele
mek bontása, a bontott kerítéselemek és oszlopok gép
kocsira rakása és elszállítása, valamint durva terep- 
rendezés készítése.

A bontási munka ellentételezése a bontásból kikerülő 
betonoszlop és betonpanel.
6. napirend: Nyugdíjasok és Időskorúak Aszódi 

Szervezetének kérelme
A képviselő-testület a Nyugdíjasok és Időskorúak Aszódi 
Szervezetének kérelmére az Ászód, Falujárók útján lévő 
volt óvoda üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlan 
helyiségeit határozatlan időre a szervezetnek 100 Ft/év 
bérleti díjjal bérbeadja.

Aszód Város Önkormányzatának 10/1995- 
(VIII. 16.) ÖR számú 
R E N D E L E T E

Aszód Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság előterjesztése alapján, elfogadja Aszód város 
Önkormányzatának az 1995. I. félévi pénzügyi teljesíté-
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sét az Aszód Város Önkormányzat 5/1995. (11.24.) sz. 
rendelete, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó 
szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről 
szóló 67/1993. V.5.) Korm. rendelettel módosított 
179/1991. XII.30) Korm. rendelet alapján.

1. §.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1995.
I. félévi pénzügyi teljesítését:
(1) A bevételi teljesítéseket az 1. sz. melléklet

szerint: 246.191 ePt
(2) A kiadási teljesítéseket a 2. sz. melléklet

szerint: 216.888 eFt
(3) A város és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet 
szerint:

Bevétel
GAMESZ 81.534
Gimnázium-szakköz. 46.360
Rendelőintézet 41.751
Polgármesteri Hivatal 76.546
tál fogadja el.

2. §.
A képviselő-testület az 1995. I. félévi gazdálkodás ta
pasztalatait figyelembe véve a következőkre hívja fel a 
polgármester és az önállóan gazdálkodó intézmények ve
zetőinek figyelmét:
(1) A II. félévben is elsődleges feladat a település 

alapellátásának biztosítása, az intézmények 
működtetésének fenntartása.

(2) Az intézmények vezetői az éves költségvetési 
kereten belül kötelesek gazdálkodni,
a költségvetés túllépése esetén fegyelmi 
felelősséggel tartoznak.

(3) A város önkormányzatának a pénzügyi tarta
lék hiánya miatt fokozottan kell törekedni
a takarékosságra és a pénzügyi keretek 
feltétlen betartására.

Kiadás
78.709 
46.326 
38.828 
53.025 e Ft-

GIMNÁZIUM
Átadott pénzeszköz 34.053.000 Ft 
Finanszírozás -  33.524.500 Ft

528.500 Ft

BEVÉTELEK VÉGÖSSZESEN: 11.841.114 Ft

2.§.

Kiadások:
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
L sz. melléklet szerint 9.573.007 Ft
GAMESZ
51 Személyi kiadás 2.175.000 Ft
53 TB járulék 208.700 Ft
547 Energia emelés ell. 528.907 Ft
552 Tankönyv támogatás 486.000 Ft
54 Dologi kiadás - 1.659.000 Ft

Belső átcsoportosítás miatt
51 Személyi juttatás 840.000 Ft
53 TB járulék 974.000 Ft
54-55 Dologi kiadás - 5.095.000 Ft
1241 Gázberuházás 2.625.000 Ft
57 Gáz bér. ÁFA 656.000 Ft

GIMNÁZIUM 1.739.607 Ft

51 Személyi kiadás 800.000 Ft
53 TB járulék 351.000 Ft
54 Egyéb (perkts.) 48.000 Ft
547 Energia emelés ell. 249.000 Ft
552 Tankönyv tám. 594.000 Ft
51 Szem. kiad. minim, bér 7.000 Ft
53 TB járulék 3.000 Ft
54 Tanuszoda dologi

kiadás- 2.947.500 Ft
1994. évi pm.rend. 1.424.000 Ft
Belső átcsoportosítás

51 Személyi kiadás 975.000 Ft
54 Dologi kiadás -  975.000 Ft

528.500 Ft
KIADÁSOK VÉGÖSSZESEN 11.841.114 Ft

3 .§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Aszód, 1995. augusztus 16.
Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk. 

polgármester jegyző

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
11/1995. VIII. 16. sz. rendelettervezete az 1995. évi költ
ségvetési 5/1995. (11.24.) ÖR. sz. rendeletének módosítá
sáról.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, az alábbi pénz
ügyi előirányzatok megemelését hagyja jóvá, illetve mó
dosítja az 5/1995. (11.24.) sz. rendelet.

l.§.

Bevételek
Aszód Város Önkormányzat 
1. sz. melléklet szerint 
GAMESZ
Saját bevétel 3.238.000 Ft
Finanszírozás -  1.498.393 Ft

3.§.
1. A képviselő-testület az 1995. évi pénzügyi terv 

végrehajtásával kapcsolatban a következő 
feladatokat határozza meg:
Az intézményektől előirányzat elvonására nem 
került sor, az év hátralévő részére az előirány
zatok túllépése esetén pótelőirányzat 
megadására lehetőség nincs.
Az önálló és részben önálló intézmények vezetői 
az éves költségvetési kereten belül kötelesek 
gazdálkodni.
Az előirányzatok betartásáért az intézményve
zetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

2. Az 1996. évi költségvetési koncepció összeállí
tása előtt, még az 1995. szept. 1-i tanévkezdést 
megelőzően, felül kell vizsgálni a beiratkozások 
alapján az általános iskolai csoport létszámo
kat, s indokolt esetben javaslatot kell tenni
a tanévkezdés előtt csoportok összevonására.
A feladat végrehajtását a polgármester irányí
tásával az oktatási főelőadó látja el e rendelet 
hatálybalépése után azonnal, határideje az 
1995/96-os tanévkezdés időpontja.

9.573.007 Ft

1.739.607 Ft
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4.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk. 
polgármester jegyző

K Ö Z L E M É N Y
A Népjóléti miniszter 31/1995. (IX. 12.) NM rendelete a 
gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szo
ciális célú hozzájárulásnak a települési önkormányzatok 
közötti elosztásáról és az elszámolás rendjéről az aláb
biakban rendelkezett:
A települési önkormányzatot a központi költségvetésből 
állami támogatásként egyszeri, differenciált mértékű 
szociális célú hozzájárulás illeti meg.
A hozzájárulás elsősorban a lakások fűtéséhez kapcsoló
dó tüzelőolaj felhasználás lakossági költségeinek kiegé
szítésére használható fel:
— Az átmeneti segélyre vonatkozó eljárási szabályok fi

gyelembevételével különösen azon háztartások 
egyszeri nagyobb összegű támogatásaként, 
amelyben háztartási tüzelőolajjal biztosított fűtést 
más, gazdaságosabb fűtési móddal váltják fel, és a 
lakók a szociális helyzetük alapján a fűtési mód átala
kításának költségeit teljes egészében nem tudják vállani.

— A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó eljárási 
szabályok figyelembevételével -  különösen azon ház
tartások támogatásaként,

— amelyek az általuk lakott lakás fűtésére háztartási 
tüzelőolajat használnak, és a fűtési költségeket szo
ciális helyzetük alapján nem képesek viselni.

Azon lakók tehát, akik áttértek a tüzelőolaj fűtésről a 
gazdaságosabb gázfűtési módra, s az átállás költségeit 
szociális helyzetük miatt nem képesek viselni, úgy a Nép
jóléti Bizottság felé kérelemmel fordulhatnak.
A kérelem mellékleteként szükséges becsatolni a kereseti 
kimutatást (a család minden keresőképes tagjáról) vagy 
nyugdíjszelvényt, ezen kívül az átalakítási munkálatok
ról szóló számlákat, valamint költségvetést.
A Vám és Pénzügyőrség által kiadott határozat alapján 
a kérelmezőnek igazolnia kell -  a beadvány melléklete
ként -  hogy korábban HTO utalvány alapján szerezte be 
a fűtőolaj mennyiséget a téli tüzelésre.

FENTIEK ALAPJÁN KÉREM A VÁROS LAKOSSÁ
GÁT, AMENNYIBEN A RENDELETBEN LEÍRTAK 
ALAPJÁN LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA 
JOGOSULT, ÚGY KÉRELMÉT A SZÜKSÉGES 
MELLÉKLETEKKEL (kereseti kimutatás, kérelem, 
számlák) SZÍVESKEDJÉK BENYÚJTANI A POL
GÁRMESTERI HIVATAL LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 
ÉS ADÓÜGYI IRODÁNÁL.

Aszód, 1995. szeptember 21.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

M ÓNI FO T Ó  #
AGFA GYORSLABOR

A s z ó d , K o ssu  iK L. u . 3 8 .  T e l ,  0 6 - 2 0 / 4 Í 6 - 2 5 6

NYITVA TARTÁS: hétköznap 9-17-ig, szombaton 8-12-ig

Akár 1 óra alatt is kidolgozzuk 

színes filmjét!
Ön választhat: képkidolgozáskor 

százdarabos ajándékalbumot 

vagy színes filmet!

Igazolványképét 1 perc alatt 
elkészítjük!
Továbbá vállalunk:

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

NÁL UNK MINDEN MEGVÁSÁROLHATÓ, AMI AZ AMATŐR ÉS PROFESSZIONÁLIS FOTÓZÁSHOZ KELL: 
fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, fotóalbumok, fotó táskák, alkáli és lithium elemek, videó- és 

audiokazetták, fekete-fehér előhívó vegyszerek, papírok stb.

SZOLÍD ÁRAK, SZUPER M INŐSÉG! j
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INDUL AZ Ú J TANÉV 2. rész

Nem tudom, az országban hány Aszód nagyságú 
település dicsekedhet két középiskolával.

Augusztusban eldőlt, hogy az Evangélikus Egyház 
Aszódi Petőfi Gimnáziuma épületének megépítéséhez 
biztosított a pénzügyi fedezet. Jelenleg az 1. sz. Ál
talános Iskola ad (nem éppen ideális) helyet az evan
gélikus gimnazistáknak. Itt beszélgetünk Dr. Roncz 
Bélával.

-  Igazgató úr, az épület rajzát látva úgy gondolom, 
Aszód egy nagyon szép építménnyel lesz gazdagabb. 
Mikor készül el?

-  Az építkezéshez 600 millió forintot kapunk. Há
rom év alatt jutunk hozzá, inflációkövető összegben. 
Már az idén elkezdik a munkát, és a jövő tanévre 
szeretnénk olyan állapotba hozni, hogy a tanítás ott 
folyjon. Ha majd teljesen kész lesz, 20 tanteremben 
14 osztályt tudunk elhelyezni.

-  Jelenleg hány tanulójuk van?
-  107 gimnazista jár a négy osztályba. 20 kollégis

tánk van’. A gyerekek hatvan százaléka evangélikus, 
a többiek más vallásúak.

-  Miben más az egyházi gimnázium?
-  A tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyek színhelye 

a templom. Az első óra imádsággal kezdődik, melyet 
a hetes mond el. Ezután meghallgatják az Útmutató 
igéjét. A hittan órán kötelező a részvétel, ugyanolyan 
tantárgy, mint a többi. Jeggyel zárul, amely belekerül 
a bizonyítványba is. Hittanból érettségizni is lehet. 
Ének órán egyházi énekeket tanulnak. Diákjaink szá
mára a magatartásukra és öltözködésükre vonatkozó 
kódexet állítottunk össze.

-  Hány pedagógus tanít most?
-  13 tanár foglalkozik a gyerekekkel. Ebből 4 főál

lású, 1 mellékállásban dolgozik itt, és 8-an óraadók. 
A biológiát, földrajzot, kémiát és fizikát főiskolai ok
tatók, volt tanszékvezetők tanítják.

-  Más módszert kíván a főiskolai hallgatók, és mást 
a 13-14 évesek okítása. Hogyan birkóznak meg ezzel?

-  Nem tudósokat, hanem pedagógusokat hoztunk 
ide. Mindannyian tanítottak általános iskolában is.

A múlt tanévben lézer szakkör indult. Az utolsó 
foglalkozáson a gyerekek megmutatták szüleiknek 
mit tanultak. Az idén kémia szakkörön is ezt tervez
zük.

-  Miből gazdálkodik az egyházi gimnázium?
-  Az államtól ugyanannyi fejkvótát kapunk, mint 

más, nem egyházi iskola. Ezt az evangélikus egyház 
tanulónként 18.000 forinttal egészíti ki, és eszközfej
lesztésre is juttat. Az egyháznak Ifiúsági Alapítványa 
is van, a versenyeztetéshez ad támogatást. Anyagi 
lehetőségükhöz mérten, az államosítás előtt iskolánk
ba járt diákok, pénzadományokkal támogatnak. Pl. 
Kékén András (1927-ben végzett) evangélikus lelkész 
özvegye 1 millió Ft-ot adományozott az evangélikus 
gimnázium számára. Koncz István jelenlegi tanárunk 
-  amíg képviselő lesz -  tiszteletdíját felajánlotta az 
évfolyamok legjobb tanulóinak. Nyáron, a három leg
jobb tanulónk finnországi útiköltségét átvállaltuk. Ta

valy a tankönyveket, az idén a füzetcsomagot kapták 
ingyen diákjaink. A téli sí táborhoz 20 db felszerelést 
veszünk.

-  Az evangélikus gimnáziumról megtudtunk néhány 
dolgot. De Ont még nem ismerjük. Mondana néhány 
szót magáról?

-  Erről a vidékről származom, vácegresi vagyok. 
1965-1969 között az aszódi gimnáziumba jártam. Az 
egyetemen biológia-földrajz szakon végeztem. Az egri 
tanárképző főiskolán gazdasági, földrajzi kutatásokat 
folytattam, 1979-ben doktoráltam. Azóta is ott taní
tok, heti két alkalommal vagyok Aszódon.

Három gyermekem van: fiaim 16 és 18, lányom 12 
éves. A kompromisszumok híve vagyok. Evangélikus 
keresztény szellemű, emberközpontú iskolát szeret
nék megvalósítani.

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö
zépiskola fenntartását 1995. július 1-töl Pest megye 
Önkormányzata vette át.

-  Miért került erre sor? -  kérdezem Frajna Miklós 
igazgató urat.

-  A tulajdonjogot nem adta át a város, csak a fenn
tartóit. Igyekeztünk a fejkvótából kijönni, hogy ne le
gyünk terhére az önkormányzatnak. Ennek ellenére, 
fűtőolajra, illetve a működéshez szükséges kiadásokra 
-  ha megszorultunk -  1-1,5 millió Ft-tal ki kellett 
segítenie bennünket. De a város hátrányos helyzete 
miatt kénytelen is volt átadni. Különben nem nyújt
hatta volna be pályázatát.

-  Mit jelent ez a változás gazdaságilag?
-  A megyei fenntartó nem a fejkvótából indul ki, -  

hiszen ez sehol sem fedezi a valóságos költségeket -  
hanem reális áron számol. Abban bízom, működésünk 
biztosítva lesz anélkül, hogy „koldulnunk” kellene. 
Mi szerettünk volna ide tartozni, hiszen a kapcsolat- 
tartás egyszerűbb és közvetlenebb.

-  Mi lesz az uszoda sorsa?
-  Eddig -  és még december 31-ig biztosan -  az 

önkormányzat finanszírozza. A levegőztető berende
zés sürgős cserére szorul. Ellenkező esetben a korró
zió, és a falak vizesedése miatt hamarosan be kell 
zárni. Ez a létesítmény annak idején nagy társadalmi 
összefogással épült. Kár lenne sorsára hagyni.

-  Sok környékbeli településről járnak ide gyerekek.
-  Igen. Az lenne a megoldás, ha a környező önkor

mányzatok szövetkeznének az uszoda fenntartására. 
Igazából ez egy tanuszoda, és a környékbeli gyerekek 
számára is épült. Sajnos erre nem akarnak áldozni.

(Közben bejön egy fiatal tanár, franciául kérdez va
lamit. Néhány percig folyik a diskurzus.)

-  Gondolom a francia tagozat egyik pedagógusával 
beszélgettek. Hogyan érzik itt magukat?

-  Három belga és két francia nemzetiségű tanárunk 
van. Úgy tűnik beilleszkedtek, jól érzik magukat. Az 
évek folyamán csupán egy nem tudott megszokni. Ö 
néhány hónap múlva visszautazott.

-  A francia kéttannyelvű osztály indítása hogyan 
vált be?
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-  Nagyon szép eredménnyel. Tavaly érettségizett 
az első végzős osztály. 25-ből csupán egy nem tanul 
felsőfokú intézményben.

-  Azért ezek válogatott gyerekek voltak.
-  A gyakorlat azt bizonyítja, hogy nem kell tálen- 

tumnak lenni. Szorgalommal a jó (négyes) képességű 
diák is megállja a helyét.

-  Milyen az iskola felszereltsége?
-  22 osztály -  630 tanuló -  tanítását kell megoldani 

az eredetileg 16 osztályra készült épületben. Négy 
évenként tudunk meszelhetni, szemléltető eszközeink 
elhasználtak. De elmondhatom, hogy van lézerünk, 
és a számítástechnikai labor megközelíti a világszín
vonalat. Az autószerelő műhelyek is jól felszereltek.

-  Az utóbbiakra miből telt?
-  Ezeket szakképzési hozzájárulásokból és pályá

zatokból lehet fejleszteni. Jó példának említhetem a 
túrái Takarékszövetkezet és a Gödöllőn működő ame
rikai céget. Jelentős összeggel támogattak. Ebben az 
évben újra indíthatjuk szakköreinket és a felzárkóz
tató foglalkozásokat, hiszen eddig erre nem volt pénz.

A heti három testnevelés órából egy a vízben zajlik. Két 
éve indult a triatlon -  Nyíiy Zsolt testnevelő irányításával 
-  s úgy tűnik jövője van, megszerették a gyerekek.

Nagyon szeretném, ha bekerülne a cikkbe: Annak 
ellenére, hogy fenntartónk a magye lett, a gimnázium 
a városé. Az aszódi gyerekek a felvételnél ezután is 
előnyben lesznek.

Végül engedjenek meg néhány szubjektív mondatot 
a cikk írójának:

Az elmúlt időszakban, az evangélikus gimnázium 
létesítése során érdekek és érzelmek csaptak össze. 
Sebek keletkeztek, „ellenségek” gyártódtak. Pedig a 
valódi ellenség az, aki saját soraiban nem hagyja be
gyógyulni a vélt, vagy valódi sérelmeket. A két igaz
gató arról győzött meg, nincs bennük ellenséges érzés 
a másik gimnázium iránt. Követni kellene példájukat.

Azt kívánom, hogy a diákok érezzék jól magukat 
abban az iskolában, amit választottak. A nemes ve
télkedésben ők lesznek a nyertesek.

B.M.

Szeretettel köszönljük Kovács Istvánné, Klári 
nénit és Micsinay Lászlóné, Lenke nénit
abból az alkalomból, hogy szeptember 6-án 

átvették GYÉMÁNT diplomájukat.
A sok-sok, volt tanítvány nevében jó erőt és 

egészséget kívánunk!

HOL VAN AZ ISK
Az első érettségi a Petőfi Gimnázium 

kéttannyelvű tagozatán
A címben föltett kérdést a valóságban diákjaink és 

kollégáink kapják mindenütt, ahol szóba kerül, hogy 
idén érettségizett 26 francia tagozatos diákunk közül 
25 jelentkezett felsőoktatási intézménybe, és mind a 
25-öt fölvették! Jólesik hallani az elismerést, erre az 
eredményre még a leghíresebb és legjobb iskolák is 
méltán lehetnének büszkék.

Mi is azok vagyunk. Most, az elért eredmények fé
nyében látjuk, hogy mennyire megérte elindítani ezt

a tagozatot. Évekkel ezelőtt rengeteg vita, kételkedés 
előzte meg az indulást. Rengeteg utánajárást, időt és 
energiát kívánt a szükséges kapcsolatok kiépítése, a ta
nári gárda kialakítása. Nemcsak személyeket kellett ta
lálnunk, hanem lakásokat is. Amikor mindez már meg
oldódott, jöhettek a gyerekek! Jöttek is az ország minden 
részéről, hiszen akkor még országos beiskolázású volt 
minden kéttannyelvű iskola. Izgatottan vártuk őket is, 
meg Franciaországból érkező lektorunkat is.

Szerencsénk volt. A gyerekek többsége kedves, fi
gyelmes és szorgalmas volt; Monjarret, francia kollé
gánk pedig lelkes és rátermett. Sajnos, ő csak két 
évet tudott nálunk tölteni. Helyette jöttek új tanárok, 
s minden évben jönnek új diákok is. Mára már 150 
tagozatos diákunk lett, akiket magyar tanáraik mel
lett három belga és két francia tanár oktat.

Nagyon vártuk az első érettségit mindannyian. Ér
demes elmondani az eredményeket, a tanulók fele je
les vagy kitűnő eredménnyel érettségizett, 25-en fel
sőfokú francia nyelvvizsgáról is igazolást kaptak a 
bizonyítvány mellé.

Jólesik újra leírni: ma már 25-en tanulnak külön
böző felsőoktatási intézményekben, egy közülük Fran
ciaországban jár egyetemre.

Úgy érzem, eredményeink magukért beszélnek. Re
mélhetjük, hogy a következő osztályok is hasonlóan 
szép eredményeket fognak elérni. Nagy-nagy szüksé
ge van ennek a kis országnak arra, hogy minél többen 
beszéljenek jól legalább egy idegen nyelvet. S nemcsak 
az országnak, hanem ezeknek a fiataloknak is hasz
nos a nyelvtudás.

Végezetül szeretnék köszönetét mondani Aszód vá
rosának is: bár ez a város talán a legkisebb lélekszá
mú a magyar városok között, mégis nagyon sokat vál
lalt és tett értünk.

Mindannyiunk nevében köszönöm!

Frajna Miklós 
igazgató

--------------------------------------------- ------------------------------------------------ -S.

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközép-
iskolában induló osztályok az 1996/97-es tanévben:
1. Általános tantervű négyéves gimnáziumi osztály. 

Jelentkezés a szokásos időben. 3,8 feletti átlagot 
elért tanulókat várunk.

2. Gépjárműtechnikai szerelő osztály. Négyéves kép
zés. Iskolánk jól felszerelt műhelyekkel rendelke
zik. Jelentkezés a szokásos időben 3,5 feletti 
átlageredményt elért tanulóknak.

3. Számítástechnika-gépgyártástechnológia. Ötéves 
képzés. Negyedik után érettségi, ötödik után 
technikus minősítővizsga. 4-es feletti átlagered
ményt elért tanulókat várunk.

4. Francia kéttannyelvű osztály. Ötéves képzés. A 0. 
évfolyamon csak nyelvtanulás. Jó képességű 
diákoknak ajánljuk. Jelentkezés november 30-ig. 
Felvételi vizsga van december 9-én 10 órakor ma
gyarból és matematikából. Sikertelen felvételi 
esetén ez a jelentkezés nem csökkenti a tanuló 
esélyét más iskolába vagy osztályba.

5. Hatosztályos gimnáziumi osztály. A felvételi decem
ber 9-én 10 órakor magyarból és matematikából lesz.

Frajna Miklós
_̂______________________________ igazgató j
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.

Program-terv
A

a 2. sz. Óvodában
\ _______________I ____________ J

Megkezdtük 114-es létszámmal a tanévet. Meszelt fa
lak, lakkozott parketta, szép elrendezés, ízlésesen díszí
tett szobák várták a szeptember elején óvodába lépő kis
gyermekeket. Az egészen új óvodások napokig szüleikkel 
együtt vettek részt a szoktatásban. Az óvónők nyitottak 
az új programok felé, átveszik belőlük a mi sajátos kö
rülményeink között megvalósítható módszereket, megol
dásokat.

A családlátogatás, a gyermekekkel és családjával való 
ismerkedés már a nyáron elkezdődött. Sokat jelentett, 
hogy a szülők bizalommal elfogadják az óvodapedagógu
sok javaslatait, bár sokuknak így is nehéz volt a 3 évig 
együtt töltött idő után megválni gyermekétől. Aggódó 
hangú apák, szorongó anyák érdeklődtek napközben, 
hogy a reggel nyugodtan elváló gyermekük jól érzi-e ma
gát, nem sír-e? Néhányuk megkönnyebbült, mikor a ját
szó, jó hangulatú gyermekéről szóltunk, megnyugtattuk 
őket, de volt olyan is, aki kissé csalódott volt. „Nem is 
sír utánam? így el tud lenni nélkülem? Ezt nem gondol
tam!”

Köszönjük a szülők segítségét, hogy ráhangolták a 
gyermeküket az óvdda elfogadására. Igyekszünk kelle
mes éveket biztosítani számukra! Ehhez az óvónők fel- 
készültsége, a személyzet odaadó munkavégzése, a fenn
tartó szerv és támogatóink anyagi költségvállalása a biz
tosíték.

A dolgos hétköznapok közé sok .jeles napot” építet
tünk be éves munkarendünkbe.

PROGRAMUNK:
Idősek Világnapja -  Köszöntés az INO-ban okt. 01. 
Szüreti játék. -  A szőlő préselése, must készítés 
„Őszi termés”-nap — Sokféle őszi gyümölcs és termés 
megfigyelése, kóstolás szept. 27.
Őszi sportnap okt. 03.
Évelő bokrok, virágok, fák ültetése szülőkkel okt. vége 
Őszi kirándulás -  erdei megfigyelés (Gödöllő)
Óvónők bábműsora nov. 28.
Télapó és karácsony ünnepekre versek, dalok tanulása
Farsang február hónap
Megemlékezés a Nemzetközi nőnapról
Márc. 15 -  a Petőfi kultusz jegyében
Húsvét -  hagyományos tojáskereséssel
Föld napja -  az udvar virágosítása ápr. 22.
Anyák napja — május elején az édesanyák ünneplése 
Évzáró ünnepély -  óvodai búcsúzó 
Madarak és fák napja -  kirándulás Vácra május 
Gyermeknap -  a városi rendezvényen részt veszünk 
Családi sportnap május 26-án

Az óvodában mód van igénybe venni a nagycsoporto
soknak a katolikus és evangélikus vallásfoglalkozásokat 
(hétfő 8 óra, ill. kedd 8 óra).

A hangzó-hibás beszédű gyermekek logopédiai gyakor
lása is biztosított. Ősszel úszásra járhatnak (csütörtök 
8.30-9.30). Pályázattal támogatást szeretnénk szerezni 
a tavaszi úszó tanfolyamhoz is. Ezek az elképzelések a 
szülők támogatásával valósulhatnak meg. Számítunk 
együttműködésükre!

Bizakodva kezdjük az 1995-96-os tanévet.

Kovács Dezsőné 
óvodavezető

Gyermekvédelmi 
munka értékelése az 

1994195-ös tanév végén 
a 2. sz. Napközi 

Otthonos Óvodában

Ebben a tanévben még tovább szűkültek a rá
szorulók anyagi segítésének forrásai.

A szeptemberi feltérképezés után 30 óvodásunk
nak kértünk térítési kedvezményt. Az Önkor
mányzat idén vezette be, hogy minél több családot 
segíthessen, a juttatások koordinálását.

így 17 család kapott alanyi jogon 50%, 6 család 
50%, 6 család 50%, 5 család 25%-os szociális ked
vezményt méltányosságból. Két kérelmet utasítot
tak el. Tavasszal óvodánk adott helyet a Nagy- 
családosok egyesülete ülésének. Munkájukban 
részt vesz és tanácsaival, ötleteivel segít intéz
ményvezetőnk. Egyik termünkben kedvezményes 
áruvásárt is rendeztek a jelenlévőknek.

A Caritas városi szervezetének két dolgozónk 
aktív tagja. Az óvodában is sikeresen végeztek 
ruhagyűjtést.

Bekapcsolódtunk az országos méretű Népjóléti 
Minisztérium által szervezett „Arany-ág” akcióba. 
Az óvoda minden dolgozója erejéhez mérten ada
kozott a nemes cél érdekében.

Kedvezően alakult kapcsolatunk a Nevelési ta
nácsadó vezető pszichológusával. Kérésünket 
meghallgatva a csoportközösségben figyelte meg 
és javította a nehezen nevelhető gyerekek visel
kedési problémáit.

Az iskolaérettségi vizsgálatokat is az óvodában, 
és a szülők jelenlétében végezte. Véleményünk 
szerint több szempontból eredményesebben, mint 
eddig.

Az óvodavezető szervezésében ortopéd szakor
vos látogatott el hozzánk, és szűrte ki a gyerekek 
mozgásszervi rendellenességeit.

Ezen kívül több, családokat segítő akció is volt 
még.

-  Az Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a 
rendkívüli nevelési segély terhére az Aszódon mű
ködő intézmények aszódi lakos tanulói részére ét
kezési térítési díj támogatást hagyott jóvá 1994. 
szept. 01-1995. aug. 31-ig.

-  Az Óvoda fizette a rászorulók úszásoktatásá
nak költségét egy tanfolyam erejéig. A második 
tanfolyam költségeit az Önkormányzat átvállalta.

-  Egy szülő saját termesztésű gyümölccsel ked
veskedett az intézménynek.

Idén is fokozott figyelemmel kísértük a munka- 
nélküli szülők gyermekeit és a csonka családban 
nevelkedő gyermekek sorsát.

Kovács Dezsőné Media Zoltánné
óvodavezető GYTVI felelős
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Az o lv a só k  is , a v á la sz tó k  is  bővebb  
tá jé k o z ta tá s t  k íván n ak !

A Tükör megbízott szerkesztője már több ízben is 
fordult a lap olvasóihoz, kérve, hogy írják meg a város 
lakóinak problémáit, tegyenek javaslatokat, mondják 
el véleményüket. A Tükör júliusi számában megjelent 
Szerkesztői levélben már több szervtől és személytől 
is kért bővebb tájékoztatást, amit az olvasók hiányol
nak. A sok érintett között az országgyűlési képvise
lőnk is szerepel. Ez nagyon találó kérés. Választói 
részről lehet követelés is. 1994. szeptember 6-án a 
vállalkozók összejövetelén Vankó Magdolna ország- 
gyűlési képviselő megadta a munkahelyi telefonszá
mát is. Na, ilyet sem láttak még Aszódon. írta a Tükör 
1994. szeptemberi száma. Mi választók úgy vagyunk 
ezzel a telefonszámmal, hogy inkább az országgyűlési 
képviselőnket látnánk, a telefonszám helyett. Az előző 
képviselő időközönként tartott nyilvános fogadóórá
kat. Igaz, nem sok segítséget könyvelhettünk el, mert 
egy-egy segítségkérést szívesen hárította át, közölve, 
hogy nem illetékes.

A mostani képviselőnk igaz, hogy minden hó első 
péntekén délig fogadóórát tart a polgármesteri hiva
talban, legalábbis ez van a köztudatban. Amennyiben 
nincs ott, akkor helyettesítésről gondoskodik, vagy le
vélben lehet ott hagyni a közölni valónkat. Nos ez 
már nem lehet félfogadás. Az ilyen félfogadásnak vi
szont a közösség számára nincs sem haszna sem je
lentősége. E fogadóórákat ugyanis a személyi problé

AKIT A SZEMÉTTELEP 
FÜSTJE MEGCSAPOTT...

Gyönyörű táj a Galga völgye. Azt nem állíthatom, hogy 
a világ legszebb vidékei közé tartozik, de annak, aki itt 
született, a legdrágább és a legszebb.

Az aszódi dombtetőről Galgamácsától Galgahévízig el
látni. Ellátni, ha nem ülné meg minden reggel füstköd 
az egész völgyet. S mivel Hatvanban dolgozom, kénytelen 
vagyok minden reggel elmenni a füst okozója mellett. Ez 
az aszódi kommunális hulladéktelep. Innen száll, időn
ként gomolyog a bűzös, torokszorító füst. Időnként -  déli, 
délkeleti szél esetén — az aszódi újtelepet borítja be ez 
a jellegzetes, szúrós szagú füst. Körös-körül mezőgazda- 
sági művelésű földterület fekszik. Őszintén megmondom, 
a világ minden kincséért nem ennék abból, ami ott ter
mett.

Nagyobb szél, szélvihar után érdemes megnézni a 
30.sz. főút környékének állapotát. Az út mentén a telep
ről származó papírszemét, műanyag zacskók, hegyekben. 
Piszok, szemét mindenfelé. Siralmas látvány fogadja a 
városba érkezőket. A GAMESZ dolgozói -  elismerésre 
méltó szorgalommal -  rendre eltüntetik a mocskot, de 
hiába való munka: a következő szél újra beterít mindent.

A dolog több száz, esetleg több ezer embert érint, ezért 
szó nélkül nem lehet elmenni mellette. Tudni kell, hogy 
ez a telep nem csak az aszódi hulladékot fogadja be, 
hanem jó néhány környező településről is ide hordják a

mák megoldására használják fel és nem a közösség 
érdekében. Egy-egy péntek délelőtti fogadóidő alatt 
kb. 3-4 személyt tudna fogadni a képviselő, ameny- 
nyiben egyáltalán jelen van.

Sokkal helyesebb lenne, amennyiben nyilvános fo
gadóórát, fogadóórákat tartana, hisz abból Ő saját 
maga is sokat okulhatna, de a város érdeke is ezt 
kívánná. így sokkal több választóval tudna egyszerre 
találkozni. Tudomása van a városnak arról, hogy a 
volt népjóléti miniszterrel megjelent a Fiúnevelő In
tézetben egy esetben, viszont a képviselőt nem a Fi
únevelő Intézet választotta egyedül, így a városban 
is megjelenhetne. Munkájáról viszont semmit sem tu
dunk. A Kiskegyed egyik számában találkoztam 
ugyan egy nyilatkozatával, amikor egy rendetlen hajú 
fiatalemberről mondott véleményt, de ez nem képvi
selői munka. Hallottam egy nyilatkozatát a Bokros 
program után, hogy nem tudja, hogy magyarázza meg 
azt a választóinak.

Ezen kívül sok mindent meg kellene nem is magya
rázni, hanem értetni a választókkal, vagy erre nem 
mer vállalkozni a képviselőnk?

Kérjük tehát, hogy szíveskedjen eleget tenni választói 
kívánságának, hisz az elmúlt 16 hónap sok-sok problé
máira, érthetetlenségeire kérnénk választ.

Dancs Antal 
Falujárók u. 5/5.

szemetet. Ezért természetesen fizetnek. Az biztos, hogy 
annyit nem, amiből normális módon, vagy legalábbis a 
mostaninál jobban lehetne kezelni a telepet.

Néhány kérdésem lenne az illetékes(ek) felé:
-  miért nincsen bekerítve a telep?
-  miért nincs őrizve a telep?
-  hogyan ellenőrzik a bekerülő folyékony szenny szár

mazását?
Megkérdeztem Tolmácsi Miklóst a Gamesz vezetőjét, 

mi okozza a telep folyamatos égését. A guberálók gyűjtik 
a kábel és vezeték darabokat, itt égetik le a műanyagot 
róluk, ettől gyullad meg folyton a hulladék. Mit lehet 
tenni ellenük? Őrizni kell a telepet. Kerítés nélkül vi
szont nem vállalja egyetlen őrző-védő szolgálat sem. Kí
váncsi lennék, mennyibe kerülne mindez: a kerítés és az 
állandó őrzés. A telep lassan megtelik. Vajon miből fogja 
a város rekultiválni ezt a területet?

A költségeket azoknak a településeknek kell állniuk, 
akik erre a telepre hordják a hulladékot. Annyival kell 
megemelni a lerakás díját, hogy ez fedezze a felmerülő 
összes többlet kiadást. Ha ez valakinek nem tetszik, an
nak nem kell idehordani a szemetet, vigyék oda, ahová 
akarják. Ha pedig ez nem megy, akkor fizessenek. Fi
zessék meg, hogy nem az Ő falujuk határában füstölög.

Lehet, hogy nem ez a jó megoldás. Biztosan van más, 
jobb ötlet arra, hogy ne veszélyeztesse az aszódiak egész
ségét a szeméttelep. Úgy gondolom a város vezetésének 
nyitottnak kell lennie minden építő gondolat felé. Sok 
mindent tehetünk, de egyet nem: tehetetlenül, széttárt 
kezekkel várjuk, hogy az idő magától megold mindent.

K.T.
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UJ ARCULATTAL,
MAGAS SZÍNVONALON

POSTA A VÁROS KÖZEPÉN
Bizonyára sokan felfigyeltek a 

Posta bejárata feletti új emblé
mára, amely már a Posta meg
újuló arculatára utal. Az új kül
ső, az egységes design alapját a 
Posta piros-zöld színe adja.

Természetesen nemcsak a 
külső homlokzaton lesz észreve
hető az új arculat megjelenése, 
hanem bent az épületben is ta 
lálkozhatunk új dolgokkal. így 
például az eddig használt pik- 
togramok helyett az egyes abla
kokon érthető, egyértelmű kiírá
sok fogják jelezni, hogy melyik 
ablaknál lehet pénzt feladni, hol 
történik a csomagok feladása, 
milyen pénzügyi és egyéb szol
gáltatások állnak a tisztelt ügy
felek rendelkezésére.

A megújulás mindig korszerű
sítést, a kor és a versenyhelyzet 
követelményeihez igazodó szol
gáltatás nyújtását jelenti. A 
címzett természetesen az ügyfél, 
akinek a maximális és gyors kiszolgálása az érde
künk.

A Postahivatal jelenleg 32 állandó dolgozóval 
végzi sokrétű, mindennapi munkáját. 10 munka
társunk látja el az ablakoknál az ügyfélszolgálatot, 
illetve végzi a kézbesítést.

A kézbesítők munkája igen megterhelő és nehéz, 
főleg a téli időszakban. Miután városunk nem sík 
területen fekszik és nem mindenütt városi kiépí- 
tettségű, bizony sokszor meg kell birkózni a hepe
hupás emelkedőkkel, a télen csúszós, behavazott 
utakkal. Minden kézbesítőnk kerékpárral közleke
dik. Naponta kétszer történik kézbesítés: hajnal
ban a megérkezett lapokat hordják ki dolgozóink, 
majd a leveleket és egyéb küldeményeket juttatják 
el a címzetthez, s persze feladatuk a díjbeszedés 
is.

A táviratokat külön kézbesítő viszi ki, a megér
kezést követő fél- egy órán belül, de csak nappali 
szolgálatban.

A kézbesítők munkáját nemcsak a sokszor mos
toha időjárási viszonyok nehezítik, hanem a ma
gánházaknál tartott és az utcán kóborló kutyák is. 
A kellemetlen, veszélyes helyzeteket elkerülendő, 
újfent kérem városunk lakosságát a kutyatartással 
kapcsolatos normák betartására.

Természetesen nálunk is előfordulnak mulasztá
sok. Bizonyára vannak olyanok, akik már bosszan

kodtak a küldemény késedelmes 
érkezése, kézbesítése miatt. 
Kérve a lakosság toleranciáját, 
szeretném azt kihangsúlyozni, 
hogy az előforduló tévedések, hi
bák gyakorta abból erednek, 
hogy egyes újságok bizonytalan 
időközökben vagy késve jelen
nek meg. Ugyancsak rajtunk kí
vül álló ok az, ha a címzés pon
tatlan, vagy hiányos. Sok eset
ben még címnyomást is kell vé
geznünk. Mindezek mellett is 
dolgozóink igyekeznek lelkiis
meretesen, a lakosság megelége
désére végezni munkájukat.

Sok félreértést, gondot jelent 
nekünk, mint ahogy a lakosság
nak is, a telefon. Az utcán elhe
lyezett távhívó fülkék a MATÁV 
tulajdonát képezik. A mai napig 
is a legtöbben a központon ke
resztül történő meghívással 
kénytelenek telefonálni. Az 
ilyen telefonálásnál gyakran 

mérgelődünk. Ennek azonban nem emberi mulasz
tás az oka, hanem az elavult technika műszaki hi
bája okoz kellemetlen, néha mulatságos helyzete
ket. A sűrű kapcsolások miatt a kapcsolózsinórok 
elromlanák, az előfizetőktől nem jön, illetve a köz
ponttól nem megy ki a jelzés. Az viszont időbe telik, 
míg a telefonközpontban dolgozó értesíti a gödöllői 
MATÁV Kirendeltséget, ahonnan aztán kiszállnak 
és elhárítják a hibát. Sajnos ez az áldatlan állapot 
addig fog tartani, amíg a Posta udvarában elkészült 
új telefonközpont-épületben az automata központot 
át nem adják.

A Posta tevékenységének láthatóbb része az 
egyes ablakoknál folyik, ahol a különböző szolgál
tatásokat szakképzett dolgozók bonyolítják. A szol
gáltatások egy részét az ún. pénzközvetítő szolgál
tatások jelentik. így például: csekk be- és kifizeté
sek, a különféle Postán igénybe vehető takarékszol
gáltatások, amelyeket megbízásos alapon végzünk. 
Ez azt jelenti, hogy a különböző kamatokat nem a 
Posta, hanem az őket megbízó cég (pl. OTP, Pos
tabank stb.) számolja ki.

Ezen kívül a klasszikus postai szolgáltatások tel
jes skáláját nyújtjuk tisztelt ügyfeleinknek. Ezek 
a következők: levélpostai küldemények feladása, 
postacsomag, értékcsomag, táviratok és a különbö
ző értékcikkek, nyomtatványok, mint például la
kásbejelentő, útlevélkérőlap stb. A táviratok közül
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a Posta több új, az egyes alkalmakhoz jobban illő, 
esztétikus dísztáviratot hozott forgalomba.

Nemrégiben új szolgáltatásként bevezettük a 
Providencia Biztosító Társaság biztosításainak 
megkötését, amelyet két kolléganőnk lát el.

Postánkon különböző kereskedelmi értékcikkek 
is kaphatók, például FORTE film, audio-videóka- 
zetták. Szolgáltatásunkhoz tartozik az is, hogy két 
bélyeggyűjtő kört is ellátunk az új kiadott bélye
gekkel és alkalmi borítékokkal.

A Posta valamennyi dolgozója arra törekszik, 
hogy pontosan, gyorsan és precízen szolgálja ki ügy
feleit. Természetesen ez nem mindig sikerül, hiszen 
vannak csúcsnapok, torlódások, kisebb fennakadá
sok, amikor az ablakoknál a megszokottnál hosz- 
szabb időt kell várakozni. Azonban ügyfeleink tü
relme, bizalma mindennapi színvonalas munkavég
zésünk garanciája.

Köszönöm eddigi együttműködésüket!

Kvaka István 
postavezető

Magyar Posta
Budapest-vidéki 

Postaigazgatóság 
ASZÓD POSTA

NYITVA TARTAS RENDJE:

Minden hónap 
első és második 
hétfőjén

PÉNZTÁR

minden további hétfőn
PÉNZTÁR

kedd-péntek 8.00-15.00

szombat-vasárnap

8.00- 17.00
8.00- 16.00
16.30- 17.00 
8.00-16.00 
8.00-15.00
15.30- 16.00

16.30- 16.00 
Z Á R VA

A Postán vásárolható:
KONICA VHS kazetta 

KONICA audio kazetta 

FORTE színes film

(195’ 580.- Ft 
240’ 670.- Ft)
(60’ 120.- Ft 
(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!

Budapest-vidéki Postaigazgatóság 
Aszód-Posta

Ha egyenesen 
a postára megy:

Egyenesbe jön.
Postahivatalban köthető' 
Providencia biztosítások:

-  külföldi utasbiztosítás
— gépjárműbiztosítás

( " P l  "
' .  PKOVItlCMTA .

Providencia tanácsadás 
a városi főpostákon:

-  életbiztosítások
-  vállalkozói vagyonbiztosítások I
-  felelősségbiztosítások
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KEDVES ASZÓDI POLGÁROK!
Több mint egy év telt el azóta, hogy az Önök bizalmából 

országgyűlési képviselő vagyok. Az elmúlt egy évben sokszor 
találkoztunk, de úgy gondolom, hogy írásban is számot kell 
adjak Önöknek képviselői munkámról.

A tavalyi május 29-ei második forduló után, júniusban 
kezdtük meg a parlamenti munkát. Az Emberjogi, Kisebb
ségi, Vallásügyi Bizottságba választottak, és helyet kaptam 
az MSZP Ifjúsági és modernizációs munkacsoportjában is. 
A 94-es nyári szabadság alatt, augusztus 20-án Pécsi Ildikó 
színmúvésznő, képviselőtársammal felléptünk az aszódi 
fesztiválon. „Egy nap a Teremtés Koronáinak” címmel tar
tottunk egy rendhagyó István-napi köszöntőt Önöknek.

Ősszel megkezdtük a munkát az ország Házában. Azóta 
is rendszeresen tartok fogadóórát az aszódi Polgármesteri 
Hivatalban minden hónap első péntekén. Sokan keresnek 
meg. A legfőbb problémát városunkban és a térségben is a 
munkanélküliség jelenti. Többen kértek arra, hogy szerez
zek állást. Jó néhány aszódinak jelentett gondot a kárpótlás. 
Miután Dr. Sepsey Tamással, a Kárpótlási Hivatal volt ve
zetőjével egy bizottságban dolgozom, az ügyek megoldása 
nem jelentett problémát. Ami mindenkit érint: a telefon
helyzet megoldatlansága. Személy szerint arcpirítónak tar
tom, hogy a fővárostól harminc kilométerre egy városban 
még mindig nincs telefon. Nagyon sok mindent megtettünk, 
hogy ezen az áldatlan állapoton változtassunk, de addig 
amíg a tulajdonviszonyokat sem rendezik, hogy ki is építheti 
meg a vonalakat, nem sokat tehetünk. A jelenlegi helyzet 
szerint a koncesszió visszaszállt a MATAV-ra és úgy látszik 
a telefonprobléma ezzel elmozdult a holtpontról.

A Parlament ez év tavaszán megtárgyalta a fiatal korú 
bűnelkövetők büntető törvényét. Az általános vita előtt az 
akkori népjóléti miniszter, Kovács Pál részvételével az 
MSZP Ifjúsági és modernizációs munkabizottsága a meghí
vásomra az aszódi 2. számú Fiúnevelő Intézetben tartotta 
meg kihelyezett ülését. Vendégeink voltak még a Parlament 
Emberjogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságából, a Költség- 
vetési bizottságból, valamint az Európai integrációs bizott
ságból is. Kikértük az aszódi pedagógusok véleményét, mi
előtt meghoztuk volna az új törvényt.

Ez év tavaszán ismét foglalkoztunk az aszódi veszélyes 
hulladéklerakóval. Invitálásomra személyesen is megtekin
tettük a létesítményt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztérium államtitkár asszonyával, Dr. Szili Katalinnal. Szak
értőink most dolgoznak egy mintatelep kialakításának tervén.

Az aszódi Evangélikus Gimnázium évnyitóira és a Petőfi 
Sándor Gimnázium ballagására szívesen fogadtam el a meg
hívást. Az idei költségvetésben sikerült az ország első öt 
egyházi iskolájába besoroltatnom az aszódit, amely így meg

kapja az építéshez szükséges pénzt. Remélem mihamarabb 
meglesz ez a pénz és az iskola építése megkezdődhet.

A Parlamentben minden kedden reggel nyolc órakor öku
menikus istentiszteletet vagy katolikus misét tartanak. 
Meghívásomra Detre János esperes úr megtisztelt bennün
ket -  a Parlament Testvéri Közösségét -  azzal, hogy tartott 
nekünk egy ökumenikus istentiszteletet.

A Parlament plenáris ülését a karzatról mind az Evangé
likus, mind pedig az állami Petőfi Sándor Gimnázium hall
gatói megtekinthették, ezen kívül parlamenti sétát is tet
tünk.

Nem tudom megkerülni Bokros Lajos pénzügyminiszter úr 
csomagját. Sok belső vívódás, és lelkiismeretfurdalás után 
nyomtam meg az „igen” gombot, mert tudtam, ez az egyetlen 
megoldás ahhoz, hogy a gazdaság romlása megálljon s elin
dulhassunk egy olyan fejlődés útján, amelyet nemcsak egy 
szűk réteg, hanem mindannyian pozitívan élhetünk meg. 
Ha nem lépjük meg a népszerűtlen intézkedéseket, az ország 
hamarosan Mexikó sorsára jut, és ugyan kinek hiányzik, 
hogy az ország vezetése bejelentse a csődöt és hazánkban 
be kelljen vezetni a jegyrendszert?

Az Önök bizalmából egyéni képviselő révén nem tartom 
magamra nézve minden esetben kötelezőnek a frakciófegyel
met. Lelkiismeretemre hallgatva -  és hogy minden esetben 
az Önök érdekeit szolgáljam -  néhány esetben ellene sza
vaztam a Kormánynak. Ilyen volt a honoráriumok utáni 
negyven százalékos TB-járulék fizetése -  amit egyébként az 
Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek ítélt meg. Nem 
szavaztam meg a gyógyszer-áremelést sem.

Az elmúlt ülésszakokon háromszor szólaltam fel plenáris 
ülésen. Az őszi ülésen témagazdája vagyok a leendő légügyi 
törvénynek és szeretnék felszólalni a médiavitában is. Kép
viselői munkám során több módosító indítványt is adtam 
be, amit rendszerint elfogadtak a bizottságok.

Néhány újságban, valamint a Magyar Rádióban megje
lent, illetve elhangzott, hogy novemberben átrepülöm moto
ros sárkányrepülőgéppel a sivatagot, a Szaharát Észak-Af- 
rikában. Ez egy olyan világverseny, amelyre régóta készü
lök. Ha hazajövök, együtt ünnepelünk.

Arra kérem az Aszódi Tükör olvasóit, hogy akár szemé
lyesen -  minden hónap első péntekén -  akár levélben az 
Aszódi Tükör szerkesztőségén keresztül bátran keressenek 
meg problémáikkal, panaszaikkal, hiszen nekem a politizá
láson túl az a dolgom, hogy segítsek és nagyon szívesen 
segítek. A további jó kapcsolatunk reményében szeretettel 
köszönti Önöket:

Vankó Magdolna 
országgyűlési képviselő

Számítástechnikai tanfolyamok
A CD COM BT J— |

L 3

számítástechnikai tanfolyamokat szervez 
az aszódi 2. sz. Általános Iskolában a PC alapismeretek 

(DOS, Norton) + Szövegszerkesztés

m

(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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KÖNYVTÁRUNKRÓL... .
Az aszódi Járási Könyvtár 1948-ban kezdte meg mű

ködését, 200—250 beiratkozott olvasói létszámmal. Kez
detben az olvasók a mintegy 50 db könyvből válogathat
tak, melyek közadakozásból kerültek a könyvtár állomá
nyába.

A Községi Könyvtár 1956-ban létesült, a jelenlegi épü
letbe 1967-ben költözött. A városközpontban található 
épületen 1972-ben külső és belső felújítást végeztek. 
1974-ben a kialakított gyermekkönyvtári részben is meg
indult a kölcsönzés. A lakótelepen 1979-ben fiókkönyvtár 
nyílt, egy átalakított kissé komfortosított felvonulási 
épületben, amely elsősorban építőmunkások étkezője-öl- 
tözője volt.

Ma már mindkét épület állaga kifogásolható. A lakó
telepi könyvtár átfűthetetlen, elektromos hőtárolós kály
hákkal történik a fűtés, ami óriási összegeket vett el az 
amúgy is kevés éves költségvetésből. Az olvasó és köl
csönző helyiségek szűkek, korszerűtlenek, a polcokon tá
rolt könyvek dohosak-nedvesek. Az évek során a lakóte
lepi könyvtár állománya csak szerényen gyarapodott, 
mert a könyvtár költségvetése nem tette lehetővé a ket
tős állománygyarapítást. A fiókkönyvtár 1995. szeptem
ber 1-vel, elsősorban gazdasági okok miatt működését 
megszüntette.

A központi könyvtár a jelenlegi helyét már kinőtte. A 
polcok zsúfoltak, magasak, nehezen kezelhetők. Ennek 
ellenére működésünk munkánk eredményességét mutat
ja, hogy a beiratkozott olvasók száma folyamatosan nö
vekszik, ebben az évben szeretnénk ha az aktív olvasói 
létszám meghaladná a nyolcszáz főt. A napi feladatokat 
két főfoglalkozású könyvtáros látja el. Állományunk kö
zel 33 ezer kötet könyv, 1500 db hangzó dokumentum. 
Arra törekszünk, hogy könyvtárunk a hagyományos „köl
csönző könyvtár” funkció helyett különféle szolgáltatá
sokkal kibővített „információs központtá” váljon. Ehhez 
természetesen a gyűjtőkört is át kell alakítani az újfajta 
igényeknek megfelelően. A városunkban működő iskolai 
könyvtárakkal, kisközösségekkel és egyesületekkel fel
vettük a kapcsolatot, hogy igényeikhez igazodva eseten
ként speciális dokumentumokkal bővítsük a könyvtár 
gyűjteményét.

A helyi lap (Aszódi Tükör) hirdetésfelvételeit, előfize
téseit és az árusítását is végezzük.

Foglalkozásokat vezetünk óvodás és általános iskolás 
korú gyermekeknek, míg a középiskolás diákok részére 
könyvtárhasználati órákat tartunk.

Az olvasást gyermekkorban kell elkezdeni, mi erre sze
retnénk nevelni a nebulókat. A felsős általános iskolás 
gyerekekkel újságot szerkesztünk a kicsik részére, ami 
havonta jelenik meg. A Turmix-ban, -  mert így nevezzük 
a kicsiknek szánt újságot, -  mindenki megtalálja a saját 
oldalát. Kezdetben 80 példányban jelentettük meg, de ez 
mára már kevésnek bizonyult, olyan nagy az érdeklődés 
a lap iránt.

A beiratkozott olvasóink-kölcsönzőink információs 
igényét a 80-féle folyóirat biztosítja, melyet évről-évre 
bővítünk. Sokan keresik az úgynevezett „közhasznú in
formációkat”. Az érdeklődők részére biztosítani tudjuk 
az önkormányzati ülések jegyzőkönyveit, közlönyöket, a 
Házi Jogtanácsadót, menetrendeket stb. Az 1994. év vé
gén vásárolt fénymásolóval bizonyos szolgáltatás bőví
tést értünk el -  egyben bevételi forrást is -, ami első
sorban a középiskolás diákok munkáját könnyíti meg.

A könyvtárközi kölcsönzéseket a felsőoktatásban ta
nulók és a kutatómunkát végzők veszik igénybe.

Büszkék vagyunk a helytörténeti gyűjteményünkre. 
Könyvtárunkban megtalálhatók a már megszűnt Pest 
Megyei Hírlap 1957. évtől 1995. évig megjelent aszódi 
eseményekkel foglalkozó írásai. Fotónegatívon birto
kunkban van Aszód város fejlődését és történetét bemu
tató képeslapgyűjtemény. A helytörténeti anyag gyűjté
sében adott segítségért köszönet illeti a Petőfi Múzeum 
igazgatóját.

Sikerrel tartottunk 1995. nyarán olvasótábort a város 
általános iskolás tanulói részére. Janikovszky Éva Írónő 
műveinek a bemutatása volt a cálunk. A tábor utolsó 
napján a résztvevők az Írónővel is találkozhattak.

Költségvetésünk csak a működésre biztosít fedezetet. 
Pályázatokkal tudjuk biztosítani azt az anyagi keretet, 
amivel a szolgáltatásainkat és rendezvényeinket bővíteni 
tudjuk.

1995. évben célunk a könyvtári adatállomány számí
tógépre való feldolgozása. Ezzel könnyebb lesz a nyilván
tartási és az olvasószolgálati munka.

Terveinket, elképzeléseinket a város Polgármesteri 
Hivatala támogatja. Az aszódi polgárok közül sokan hoz
zák be könyveiket, ajánlják fel a Városi Könyvtár részére.

Az aszódi Városi Könyvtár a helyi lakosság szolgála
tában áll. Olvasótábora egyre nő, a megnövekedett ér
deklődést szeretnénk az olvasók jogos igénye szerint ki
elégíteni. Az Önkormányzat részéről ígéretet, biztatást 
kaptunk, hogy a közeljövőben lesz új könyvtára a város
nak, hiszen nagy szükség van rá.

Várjuk az új igényekhez méltó könyvtárat. Jó lenne 
egyszerre ünnepelni a következő esztendőben a Honfog
lalást és a Könyvtár működésének 40 éves évfordulóját 
az új KÖNYVTÁR átadásával.

Sáhóné Bordás Éva 
könyvtárvezető

-------------------- \

H űtőgépek
szerelése
jav ítá sa

GARANCIÁVAL!
Aszód, Kossuth L. u. 38. 

Tel.: 06-20/416-256
\ ____________________________________________________________________________________________ /
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Később is eldöntheti, hogy meddig marad!
Az OTP Bank két igazán rugalmas befektetési lehetőséget 

kínál rövid és hosszú távú megtakarításokra

Egy hónapra is é Kamatfizetés évente.
lekötni pénzét! vagy kamatos kamat!

Az OTP Értékjegy futamideje 1, 2, 4, 8 vagy 12 hónap 
lehet. Kamata -  a választott futamidőtől fiiggen -  
20,5-28% között változik. Persze, ha úgy dönt, a 
futamidőt meg is hosszabíthatja -  akár többször is -  az 
eredetileg választottal, s ekkor kamatos kamatra tehet 
szert.

Az egyéves lejáratú OTP Letéti jegy szintén bemutatóra 
szóló értékpapír, kamata 28,5%, legkisebb címlete 5000 
Ft. A futamidőt akár két alkalommal is meghosszabbít
hatja újabb egy-egy évvel, és eldöntheti vagy hagyja 
tovább kamatozni a Letéti jegyét kamatos kamattal.

Az OTP Értékjegy és a Letéti jegy valamennyi 
értékpapírforgalmazó fiókunkban váltható.

Szeptember 1

2 8 , 5 / o
a L e m e g y  Wamato

OTP értékpapírok. Ne álljon hiába!
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NYUGDÍJAS HÍREINK
A TÜKÖR júliusi számában tudósítottuk a lakosságot ar

ról, hogy megalakítottuk a Nyugdíjasok és Időskorúak Aszó
di Érdekvédelmi Szervezetét.

ígéretünkhöz híven tájékoztatást adunk az eltelt időszak 
munkájáról, s ha ezt lehet annak nevezni, eredményeiről is.

Az alakuló gyűlésen elhatározott feladatokból az alábbiak 
valósultak meg:
-  a képviselet közjegyzőnél, valamint a Pest Megyei Bíró

ságon történő bejegyzése, ami azt jelenti, hogy hivatalo
san bejegyzett társadalmi szervezetként működhetünk;

-  megbeszélést folytattunk az Önkormányzat Szociális Bi
zottságának elnökével, tisztázandó feladatainkat, a kap
csolattartás és a segítség módját, mely a gyakorlatban 
eddig jól bevált;

-  ugyancsak tárgyaltunk Detre esperes úrral, a képviselet 
és az Evangélikus Egyház elsősorban nyugdíjasokat és 
időskorúakar érintő közös munkáról és kértük segítségét 
ahhoz a felméréshez, melyben szeretnénk feltárni az 
aszódi nyugdíjasok anyagi és szociális helyzetét, a fon
tosabb problémákat. Ennek alapján kerülne sor a 
hosszútávú munkaprogramunk összeállítására;

-  a fenti felmérésbe -  korábbi tárgyalásaink alapján -  be
kapcsolódna a Nagycsaládosok Egyesülete is és segítene 
a megteendő intézkedések javaslatainak összeállításá
ban is.

A már nem egészen rajtunk múló egyéb intézkedések meg
valósítása sajnos többhónapos csúszást szenvedett.

Ez vonatkozott elsősorban az alakuló ülésen előzetesen 
megígért, de az önkormányzat által még jóvá nem hagyott 
helyiség kialakítására, üzemeltetésére, s az esetleges pénz
ügyi segítségre, mely az indulás egyik elengedhetetlen fel
tétele volt.

Az előzetes bejárás alapján Kvaka István nyugdíjasunk 
elkészítette a szükséges műszaki dokumentációt és költség- 
vetést, az elnökség pedig az írásbeli előteijesztést az önkor
mányzati ülésre. Az eléggé elhúzódott döntésről, ill. annak 
egy részéről szóban kaptunk tájékoztatást, és hozzáláttunk 
a már előre megszervezett munkák elvégzéséhez. Augusztus 
végétől több szombat és vasárnap és jó néhány hétköznapon 
szeptember 10-ig megtörtént a belső falak elbontása, az aj
tók befalazása, a vezetékek áthelyezése és egyesek megszün
tetése, új csatlakozások kialakítása, a padozat helyreállítása 
(a helyiség nagyrésze u.i. korábban WC, kézmosó és zuha
nyozás céljaira szolgált, ezek maradványainak eltüntetése 
nem kis munkát és igen jelentős mennyiségű anyagot kí
vánt).

Jelenleg már csak a belső festés, mázolás valamint a pót
munkaként felvállalt külső vakolat helyreállítási munkái 
vannak hátra, ez azonban már csak komoly szakember se
gítségével történhet meg.

A munkálatokhoz szükséges cementet, meszet, homokot 
és bontott téglát az önkormányzat biztosította, az egyéb 
anyagok egy részét pedig vagy közadakozásból szereztük be, 
mint a sóder, vili. vezeték, csatlakozók, aljzatok, lámpates
tek, vízvezeték, szerelési anyagok, csövek, de egyes anyagok 
árával még ma is tartozunk. Pénzünk ugyanis nincs, csak 
bizalmunk, hogy lesz. De, hogy idáig is eljutottunk annyi 
probléma és félreértés miatt akadályozott munkával, sze
rintünk is jó eredmény. Köszönet érte mindenkinek, aki eb
ben segített, a munkát szervezte és berendezéseket szerzett 
kölcsönbe, de elsősorban azoknak, akik aktívan kivették ré
szüket ebből az igen nehéz munkából, nem sajnálva szaba
didejüket, s voltak köztük olyanok is, akik nem nyugdíjasok.

A kőműves munkákat Galczik Márton, Lipták László és 
Bartók József végezték, a villamos szerelési munkákat Ko
vács István és Virág György, a vízvezeték szerelését Gyebnár 
József. A szakmunkák kiszolgálásában, s az igen nehéz bon
tási és egyéb munkálatokban nem kevéssé fontos munkát

végeztek: Barna Sándor, Batta Gyula, Bencsik János, Masz- 
nyik László, Pála Sándor, ifj. Szászi István, Kiss Gábor, 
Berkesdi József. Festési munkát Kmety László vállalta.

A hátralévő gondok azonban semmivel sem kisebbek az 
előzőeknél: be kell rendezni a helyiséget, ki kell alakítani 
a közműcsatlakozások elkülönített mérését, s ami igen költ
ségigényesnek ígérkezik, ki kell alakítani a helyiség önálló 
fűtési lehetőségét.

A berendezésekhez már ígéreteket bírunk:
-  az önkormányzattól és a KIOSZ Aszódi Szervezetétől bú

torzatra,
-  a Ferromechanikától a polcozáshoz szükséges szabási 

hulladékra,
-  a Vásár-hely Kér. és Szóig. Kft-től az ablakokra szüksé

ges új függönyökre és némi bútorzatra.
A víz-, gáz-vili. órák beszerelésére, a fűtés beindításához 

szükséges cirkó beszerzéséhez és beszereléséhez azonban 
nincs pénzügyi fedezetünk, s nem is biztosítható a nyugdíjak 
nagyságához mért havi 30.- Ft-os tagsági díjból az üzemelés 
költsége sem.

Keressük ezért szervezetek, egyesületek, Kft-k, vállalko
zók részéről a szponzorokat, akik segítenek az üzemelési 
költségek fedezetének biztosításában, valamint egyszeri 
szakmai, természetbeni s elsősorban pénzbeni támogatást 
tudnának nyújtani képviseletünk részére.

Miután szervezetünk bíróságon bejegyzett társadalmi 
szervezet, ezért a részére adott bárminemű támogatás 
összege az adóból leírható.

Kérjük, hogy segítsenek abban a törekvésünkben, hogy a 
városunkban élő mintegy 1350 fő nyugdíjas lakosság meg
felelő érdekképviselethez jusson.

Címünk: 2170. Aszód, Falujárók útja 5.sz.
Nyugdíjasok és Időskorúak Aszódi Érdekvédelmi Szerve

zete
Amennyiben fenti problémáinkra megoldást találunk, úgy 

szeretnénk még szeptember végén, de legkésőbb október ele
jén már az új helyiségünkben első taggyűlésünket megtar
tani, amelyen a konkrét feladatokat tartalmazó Munkaprog
ramunkat terjesztenénk elő megvitatásra és jóváhagyásra.

A taggyűlés időpontját időben közöljük és szeretettel meg
hívjuk rá a képviselet tagjait, az önkormányzat vezetését, 
a más nyugdíjas szervezetek képviselőit és tagjait, valamint 
városunk minden olyan nyugdíjas és időskorú polgárát, akik 
szeretnének részt venni a képviselet munkájában, társaik 
megsegítésében.

Segítségüket előre is köszönve 
tisztelettel:

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 
Aszód

SÓVÁRI JÓZSEF
villanyszerelő mester

Épület villanyszerelés, riasztóberendezések 
telepítése, szerelése, érintésvédelmi mérés, 

hibaelhárítás!
Közéletek és lakosság részére egyaránt! 

Elosztószekrények előszerelését 
megrendelésre vállalom. 

Telephely:
2170 Aszód, Madách tér 13.
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Furcsa egy történelem!
Több esetben fordulok meg az aszódi temetőben és min

denkor ugyanazt a képet látom. A fasizmus leverésében hősi 
halált halt szovjet hősök síijai elhanyagolt, senki és senkik 
által nem gondozott állapotban vannak. Tudom, hogy létezik 
egy védelmi miniszteri parancs, mely szerint a helyőrség 
feladata a katonasírok rendben tartása, legyenek azok bár
mely nemzet halottai. Ismeretes, hogy hazánkban több nem
zet hősi halottai nyugszanak és ezen hősök síijait illő lenne 
gondozni, méltó módon rendben tartani.

Azok, akik a rendszerváltás előtt elsőnek tisztelegtek a 
szovjet hősök síijai előtt, elsőnek helyezték el koszorúikat, 
erről most megfeledkeznek. Mi elvárjuk, hogy az Ukrajná
ban lévő magyar katonasírokat ott gondozzák, hogy emlék
művet, kopjafákat állíthassunk, akkor miért nem járunk el 
így a szovjet hősök síijaival is? Letagadhatatlan történelmi 
tény, hogy egyik hadsereg katonái a fasizmus mellett har
colva, a másiké viszont a fasizmus ellen harcolva veszítették 
életüket. Ezt nem tudják kitörölni a történelemből azok az 
újsütetű történészek sem, akik annyira akaiják.

Az Aszódi Tükör 1991 júniusi számában „Gondolatok 
1991. május 9.” cím alatt ugyancsak az elhanyagolt szovjet 
sírokkal foglalkozva a következő olvasható: „De erről majd 
dönt a történelem” Én hozzáteszem, hogy erről majd ítél a 
történelem.

Vecsésen két szovjet temető van. A falusi temetőben egy 
80 méter, az András telepen 40 méter hosszú. A rend
szerváltás után, az emlékművek rombolásának nagy idősza
kában e temetők is gondozatlanok maradtak, míg 1995 má
jusában a község polgármestere kereste meg a Munkáspárt 
alapszervezetét, amikor munkaerőt, anyagi támogatást ígért 
a sírok rendbentartására és a Győzelem napján, de azóta is 
a hősi temetők példásan vannak rendben tartva.

E furcsa történelembe beletartozik, hogy 1994. március 
19-én, a német megszállás 50. évfordulóján, országosan ün
nepélyesen tették le az esküt a katonafiatalok. A Népszava 
„Gyász vagy ünnep” cím alatt meg is emlékezett e tényről. 
Kik erről döntöttek, súlyosan megsértették a fasizmus elleni 
harc áldozatainak emlékét, vagy talán éppen az volt a céljuk, 
hogy feledtessék 1944 március 19-ét? Bárki is rendelkezett 
így, súlyosan sértette vele a nemzet önérzetét.

E furcsa történelemhez tartozik szorosan, hogy 1995 szep
tember 1-én ismét a temetőben voltam. E nap egy súlyos 
történelmi esemény napja. 56 évvel ezelőtt, 1939 szeptember 
1-én robbantotta ki a fasiszta Németország a II. világhábo
rút. Mind ez ott a temetőben, a szovjet hősök síija mellett 
jutott eszembe, végiggondolva a háború borzalmait, a szen
vedést, a nélkülözést.

Mintha csak e furcsa történelem folytatódna, a Népszava 
szeptember 2-i száma közli:

„A második világháború óta német katonák most először 
vettek részt harci cselekményekben. A német tornádók csü
törtökön is támadásra indultak, de műszaki hiba miatt ez 
meghiúsult, így a történelmi bevetésre éppen szeptember
1- én a második világháború kirobbantásának 56. évforduló
ján került sor.”

Vajon az a műszaki hiba valóban műszaki hiba volt? Na
gyon jó lenne, ha emlékeznénk arra, hogy 1945. szeptember
2- án, 50 évvel ezelőtt fejeződött be véglegesen és visszavon
hatatlanul, hivatalosan is a második világháború, amikor 
Japán aláírta a feltétel nélküli kapitulációt.

A történelmi évfordulók furcsa egybeesése. Nagyon jó len
ne nem feledni és emlékezni.

Dancs Antal 
Aszód

VASAR-HELY Kft.
KISÁRUHÁZ

Aszód, Kossuth L. u. 27.

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
Kisáruházunk az alábbi termékekkel és szolgáltatásokkal áll

NYITVA TARTÁS:

H-P: 8.30-17.00
Szó: 8.30-12.30
V: Zárva
Telefon: Aszód 16

az Önök rendelkezésére:

w  Szőnyegek 
<+- Padlószőnyegek 

Szó'nyegszegés 
Bútorszövetek 
Függönyök 

*•* Asztalterítők 
«•“ Ágyneműk

Ruházati méteráruk 
^  Puma Sportruházat

Szabadidőruhák 
Női ruhák 

* ■  Női kosztümök 
<•“ Női-férfi fehérneműk 

Táskák 
Övék
Egyéb bőráruk 
Dísz és ajándék tárgyak 

<•- Vegyes iparcikkek
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A LÉGSZENNYEZÉS CSAK NÖVELI A VESZÉLYT

A PARLAGFŰ-ALLERGIA TERJEDÉSE ELLEN ÍRTÁSSAL!

Az utóbbi évtizedekben egyre jobban 
terjed hazánkban a parlagfű, ez az ag
resszív, sokaknál betegséget kiváltó 
gyomnövény.

A parlagfű igen szárazságtűrő gyom
növény, amely minden olyan területen 
felbukkan, amit nem müveinek. Az 
egynyári gyom júliustól októberig vi
rágzik és szórja porzó anyagát.

Egyre többen válnak allergiássá a 
parlagfűre. A parlagfű virágpora, ide
gen szóval pollenje, a nyálkahártyára 
kerülve különböző tüneteket okoz. Az 
allergiás beteg szeme viszket, kötőhár- 
tyagyulladás tünetei jelennek meg. Az 
orrban szénanátha jelentkezik, a ga
ratban pedig állandó viszkető, kaparó 
érzés gyötri a beteget. Súlyosabb ese
tekben a kis légutakban hörgógörcsöt, 
azaz asztmás rohamokat válthat ki.

Az allergiás beteg sokat szenved. A 
tüneteket gyógyszeres kezeléssel 
ugyan lehet enyhíteni, de a teljes gyó
gyulás alig remélhető.

A vizsgálatok arra is fényt derítet
tek, hogy a városlakóknál hamarabb 
és erőteljesebben jelentkezik az aller
gia. Ennek az az oka, hogy a parlagfű 
pollenfelületére rátapadnak a levegő
ben lévő koromszemcsék és a pollen így 
kerül a nyálkahártyára. Itt a koromból 
kátrány képződik, amely elősegíti a 
pollenszemcse átjutását a nyálkahár
tyán. Szervezetünk immunrendszere 
megpróbál védekezni az idegen anyag 
ellen, és így alakul ki az allergiás tü
netegyüttes.

Miután a teljes gyógyulás szinte ki
zárt, az allergiás beteg minden év há
rom hónapjában kénytelen eltűrni az 
allergiás tünetek okozta kínokat, kel

lemetlenségeket, a kialvatlanságból 
eredő állandó fáradtságot, levertséget. 
Azt már csak mellékesen jegyezzük 
meg, hogy a tünetek enyhítése igen 
költséges. Sokféle gyógyszer, injekció 
és készítmény kerül bevetésre a páci
ensnél, hogy elviselhetővé váljék a be
teg számára a parlagfű-időszak.

Bizonyára sokakban felmerült már 
a kérdés: hát nem lehet semmit tenni 
az allergia teijedése megfékezésére?

Valószínű, hogy a légszennyeződés 
csökkentése, a tisztább, frissebb levegő 
valamit segítene. Ebben azonban 
mindaddig nem reménykedhetünk, 
amíg katalizátor nélküli, elöregedett 
gépjármüvek közlekednek az utakon, 
amíg a környezetvédelem nem válik 
mindenki jól felfogott érdekévé.

Mi hát akkor a teendő? Ha csökkent
jük a pollenkoncentrációt, csökkenhet 
a megbetegedések száma, illetve a tü
netek intenzitása. A pollenkoncentrá
ció csöklkentése pedig csak egy módon 
érhető el, ha írtjuk a parlagfüvet. Min
denki, beteg és nem beteg egyaránt. 
Vannak országok, mint például Auszt
ria, ahol már rájöttek arra, hogy sok
kal olcsóbb az irtás, mint a sok-sok be
teg kezelése. Ausztriában tehát tör
vény írja elő a parlagfű irtását.

És nálunk? Bár újságokban többször 
olvashattunk civil szervezetek akciói
ról, de igazából senki nem foglalkozik 
vele komolyan. Pedig a parlagfű éppen 
őshonos növényzetünket szorítja 
vissza azzal, hogy egyre nagyobb élet
teret igényel. Az egyetlen megoldás az 
irtás, azaz a növény eltüntetése gyom- 
lálással (vegyszeres gyomirtással el
pusztítanánk sok értékes más növényt 
is). Az irtást még június végén kellene 
elkezdeni, de legkésőbb addig, amíg 
nem szórta el a növény magjait.

Nem kell ahhoz senkinek messzire 
mennie, hogy parlagfüvet lásson.Váro- 
sunkban több helyen is, nemcsak köz
területeken, hanem magántulajdonú 
telkeken is gyönyörűen virágzik a par
lagfű. A város környéki mezőkről, te
rületekről már nem is beszélve. Milyen 
jó lenne, ha legalább a belterületeken 
ki tudnánk irtani ezt a gyomnövényt. 
Ehhez csak odafigyelés, közös akarat 
és annak felismerése kell, hogy min
denki potenciálisan veszélyeztetett.

Ön már gondolt erre?

(Lélegzet, 1995/7-8. Dr. M üller 
Mária írása alapján) G.T.

1995. november 24.
ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK

Ebben az évben immár 5. alka
lommal hirdetjük meg Aszód vá
ros kulturális seregszemléjét 
Aszódiak az aszódiaknak címmel. 
A bemutatóra az alábbi kategóri
ákban várjuk a jelentkezéseket:
1. Irodalom: vers- és prózamon
dás, versek, elbeszélések, ripor
tok írása, színjátszás
2. Zene: népzene, klasszikus ze
ne, modern zene, ének
3. Tánc: néptánc, balett, modern 
tánc, pantomim
4. Egyéb: padória, bűvész, akro
bata, stb.
Minden kategóriában együttesek 
és csoportok is jelentkezhetnek.

Várjuk továbbá alkotók (faragók, 
szövök, festők, fazekasok) mun
káit is, amelyekből a kulturális 
bemutatóra kiállítást rendezünk. 
Jelentkezési határidő: 199. no
vember 17.
Jelentkezni lehet a Helyőrségi és 
Városi Művelődési Házban.
A rendezvényt támogatja az 
Aszód Ifjúságért Alapítvány is. 
Szívesen vesszük intézmények, 
vállalkozók anyagi vagy eszköz
beli felajánlásait, amelyeket a 
résztvevők jutalmazására fodí- 
tunk.

Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház

OKTÓBER 21. 
(szombat)

Á LLA T- ÉS 

KIRAKODÓ  

VÁ SÁ R
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HIRDETMÉNY
Veszettség megállapítása miatt az Állategészségügyi Szabályzat alap
ján a város egész területére 90 napos időtartamra

EBZÁRLATOT
rendelt el a körzeti állatorvos.
1. Az ebzárlat tartama alatt

a. Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg
a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhessenek: zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok ki nem szöknek;

b. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni;

c. A város területéről kutyát vagy macskát csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után
és engedélyével szabad kivinni.

2. A 3 hónapos kort elért ebek oltását veszettség ellen el kell végezni.

3. A helyi Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ köteles az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és macska befogása, és állami 
kártalanítás mellőzésével történő leölése iránt intézkedni.
Ha az állattartó igazolja, hogy az ebzárlat megszegése hibáján 
kívül eső okokra vezethető vissza, kérelmére az eb -  
a 395. § 2-3. bekezdésében meghatározott -  hatósági 
megfigyelés alá helyezhető. A megfigyelés ebben az esetben 
az ebzárlat meghosszabbítása esetén sem tarthat 90 napnál tovább.

Kérem, hogy az ebzárlat előírásait szíveskedjenek betartani,
melyet ellenőrizni fogunk!

Aszód, 1995. szeptember 25.

Kissné Kulybus Gizella Dr. Németh Mihály
jegyző körzeti állatorvos
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KÖZLEMÉNYEK, HÍREK
A TÁRSASHÁZI VITÁHOZ ...

Az Aszódi Tükör szerkesztősége saját részé
ről az FJ 5/5 sz. társasházi vitát lezárja.

A probléma belső ügy, a társasház lakóinak 
ügye. Előző számunkban sem foglaltunk állást 

a vitázó partnerek egyike vagy másika javára, 
mindössze a cikkben az újságra vonatkozó 

megjegyzésekre reagáltunk.
Szerkesztő\__________________________ J

OKTÓBER 14-én szombaton 
az I. sz. Óvodában

S Z Ü R E T I  B Á L - t
rendezünk este 7 órától.

Játszik: a hatvani S L Á G E R  zenekar, 
az I. sz. Óvoda dolgozói és 

szülői munkaközössége

BNV-N JÁRTUNK
! 1995. szeptember 15-én az Aszód Körzeti Vöröskereszt
j részt vett a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Tettük ezt azért, j 
| hogy a körzet részére pénzt próbáljunk keresni Zsákbamacska | 
• árusításával *
! Perselyező gyerekeket vittünk, akik a TŐSERDEI MOZGÁS- I 
I KORLÁTOZOTTAK GYERMEKTÁBORA részére kisebb-na- \

■ gyobb sikerrel gyűjtöttek pénzt. ;
! Szeretnénk köszönetét mondani azoknak a cégeknek és ma- I 
j gánszemélyeknek, akik adományukkal hozzájárultak sikerünkhöz: ■ 
; OTP aszódi fiókja; Takarékszövetkezet, Túra; Búzás János vál- ; 
; lalkozó; Városszépítők Egyesülete; Veselits Kálmánná, vállalkozó; ; 
: Rácné Faddi Erika; Andó Edit, Nyemecz Ildikó és Péter Ferencné. |
■ Valamint szeretnénk köszönetét mondani azoknak a felnőt- | 
; teknek és gyerekeknek, akik eljöttek és segítettek az árusítás- ; 
! bán és perselyezésben:
| Szőke Andrásné; Szőke András; Bobál Istvánné; Gáspár ■ 
; Tibor; Fábián Róbert; Dunai Andrea; Barborás Anita; Konkoly ; 
I Zsuzsanna; Szitás Erzsébet I
; Gáspárné Csókás Rita ;
I terület vezető :
L..................................................................................-I

GAL GA KUP A
AMATŐR ERŐEMELŐ VERSENY

1995. október 14-15.
NŐI ERŐEMELŐ MAGYAR BAJNOKSÁG

1995. október 15.
Helyszín: l.sz. Általános Iskola Aszód, 

Csengey u. 30.
Jegyek válthatók a helyszínen, 

ill. a FITTI FITNESS STÚDIÓBAN!
Felnőtt: 200.- Ft/nap 

diák, katona, nyugdíjas: 150.- Ft/nap 
Elővételben két napra: 

felnőtt: 300.- t/fő 
diák: 200.- Ft/fő 

A verseny fővédnöke:

a\ i:taisoki>
ÁLLÁSHIRDETÉS

A Ferromechanika Ipari Szövetkezet egyműsza- 
kos munkarendbe felvesz: (6.00 órától 14.00 óráig)

-  asztalos segédmunkást
-  betanított asztalost
-  betanított hegesztőt (CO védőgázas)
Bérezés: teljesítménybér
Jelentkezni lehet: Csorba Zoltán asztalos üv. 
Lapu János mechanikai üv. 6-14.00 óra között

Chugyik János 
elnök

ASZOD KÖZPONTJÁBAN KÉTSZOBÁS 
LAKÁS ELADÓ !

Telefon: 37/345-576

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartól, Verseg) részére kialakított 
hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet október havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

október 7-én 8 órától október 9-én 8 óráig 

október 14-én 8 órától október 16-án 8 óráig 

október 21-én 8 órától október 24-én 8 óráig 

október 28-án 8 órától október 30-án 8 óráig

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

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos



22 ASZÓDI

A VECSEY KAROLY HELYŐRSÉGI ES VÁROSI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ OKTÓBERI PROGRAMJAI

I- én 10 órától
5-én 17 órától

II- én 8 órától 
13-án 20 órától

21-én 9.30-tól
16 órától

27-én 20 órától

28-án 19 órától

Idősek Világnapja rendezvényei
Városi Nyugdíjasklub
összejövetele
Ruhavásár
BLUESTÉLY
Játszik a TÉR-IDŐ és a
JIM BEÁM együttes
Belépődíj: 150.- Ft
PETŐFI SZAVALÓVERSENY
Dr. VALAKI a túrái Komédiások
előadása
Belépődíj: 50.- Ft 
Nosztalgia Party 
Vezeti: Molnár Csaba 
Belépődíj: 120.- Ft 
Szüreti bál a Honvédség 
dolgozói részére

TOVÁBBRA IS VÁRJUK A JELENTKEZŐ
KET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN INDULÓ 

ALÁBBI TANFOLYAMAINKRA:
-  vendéglátó-üzletvezető -  vendéglátó-eladó
-  gyors- és gépírás -  számítógépkezelő-szö-

vegszerkesztő -  német nyelv, kezdő
-  társastánc, kezdő és haladó -  jazzbalett

M E S E B E R L E T
MESESZÍNHÁZ A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
ÓVODÁSOK ÉS KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE 

Október 3-án, 10 és 15 órakor: 
KALAMAJKA TÜNDÉR 

November 7-én, 10 és 15 órakor: 
MÁTYÁS KIRÁLY MEG AZ ÖRDÖG 

December 5-én, 10 és 15 órakor: 
RÓKA RUDI KALANDJAI 
A mesedarabokat bemutatják 

a PITYPANG SZÍNHÁZ művészei 
Bérlet ára: 180.- Ft 

Egyszeri belépő: 100.- Ft

FIATALOK, FIGYELEM !
- Újra szervezzük a majorette-csoportot. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezzetek
a sakk- és teke szakosztályba!

Tanfolyamainkról és működő csoportjainkról 
bővebb felvilágosítás az intézményben 
kérhető hétfőtől péntekig, 9-19 óráig.

A GÖDÖLLŐI 
MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 
AJÁNLATÁBÓL

CSALÁDI HANGVERSENY
Október 29-én 19 órakor 
Műsor: Mozart: A zeneigazgató -  nyitány 

Haydn: E-moll „Gyász" szimfónia 
Mozart: C-dur „Linzi” szimfónia 

Közreműködik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
vezényel: Horti Gábor

***

KORTÁRS FILMKLUB
Október 2. 19.00
Promenád a gyönyörbe, rendező: Alán Parker 
Október 9. 19.00 óra 
Eső előtt, rendező: Milko Mancsevszki 
Október 16. 19.00
Mielőtt felkel a nap, rendező: Richard Linklater 
Október 30, 19.00
Oltalmazó ég, rendező: Bernardo Bertolucci 
Belépődíj: 120 Ft

S Z Í N  H Á Z

Október 20-án 19 órakor 
a Komédium Színház vendégjátéka 

RÉGI IDŐK SZOCIJA
KABARÉ

írta és konferálja: VEREBES ISTVÁN 
Játsszák: Pregitzer Fruzsina Bede Fazekas Szabolcs

Október 21. 16 óra 
Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

Müller Péter, Tolcsvay László, Bródy János 
DR. VALAKI 

zenés színdarab
Előadják a TÚRÁI KOMÉDIÁSOK 

Belépődíj: 50 Ft

Október 25-én 14.30 és 17 órakor 
a HARLEKIN Színház vendégjátéka 

MOLNÁR FERENC:
A PÁL UTCAI FIÚK

zenés változat

Október 31-én 19.00 órakor a KAPOSVÁRI CSIKY 
GERGELY SZÍNHÁZ vendégjátéka: 

FRIEDRICH DÜRRENMATT:
AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA

tragikus komédia 
Főszereplők:

Molnár Piroska, Kulka János, Bezerédi Zoltán 
Rendezte: Ascher Tamás
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HELYTÖRTÉNETI
PÁLYÁZAT

Az aszódi Városi Könyvtár helytörténeti pályá
zatot hirdet 14-25 éves fiataloknak az alábbi té
mákban:

I. Aszód ipara és kereskedelme a század elején
II. Élet a két világháború között Aszódon
III. Aszód élete a nyomtatott sajtó tükrében 

1958-ig.
A pályázat célja elsősorban az írásos dokumen

tumok (könyv, újság, irat, levél, fotó, képeslap, 
plakát, meghívó stb.) gyűjtése, valamint vissza
emlékezések rögzítése hangszalagon vagy videón. 
A hang- és képfelvételek anyagát írásban is mel
lékelni kell. A pályázati anyag maximum 10 oldal 
teijedelmű, A/4-es lapon, másfeles sortávolságú 
gépi írás legyen. A pályázat jeligés, az adatokat 
lezárt borítékban kell mellékelni. A pályaművek 
leadási határideje:

1995. december 1.
A pályaműveket felkért szakemberekből álló 

zsűri bírálja el.
Díjak:
I. 2.000 Ft értékű könyvcsomag
II. 1.500 Ft értékű könyvcsomag
III. 1.000 Ft értékű könyvcsomag
Részletes felvilágosítás: Városi Könyvtár,

Aszód, Kossuth L. u. 8.sz. Tel.: 42
Sáhóné Bordás Éva könyvtárvezetőnél

KEDVES OLVASÓK !
A VÁROSI KÖNYVTÁR 

FIÓKKÖNYVTÁRA 
OKTÓBER 1-TŐL A KOSSUTH 
LAJOS UTCA 8-BA KÖLTÖZIK. 
TOVÁBBRA IS SZERETETTEL 

VÁRJUK OLVASÓINKAT !
V____________________________ )

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 TARTÁS:

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 garanciabiztosító 

szolgáltatásai

HALOTTAK NAPJÁRA
MOHAKOSZORÚK, SÍRCSOKROK ÉS 

SÍRDISZEK
NAGY VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK 

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Három darabtól kedvezményes árat számítunk! 
KOSZORÚKRA, CSOKROKRA, VALAMINT 

KRIZANTÉMRA OKÓTBER 15-TŐL 
ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK!

Térjen be hozzánk, szeretettel várjuk!
Geri Mihály 

virágkereskedő 
Aszód, Kossuth Lajos u. 9L 

Tel.: Aszód 414

GALGAMENTI VIZIKÖZMU KFT.: OKTÓBERI ÜGYELET
A Viziközmű Kft. működési területén október hónapban a műszaki irányítók az alábbi beosztás szerint látnak 

el lakáson töltött műszaki ügyeletet:
Ügyeleti időszak Ügyeletes neve Lakcíme, telefonszáma
X.2.—X.8. Tóth Tibor 2191 Bag, Széchenyi u.l. Tel.: 06 30/497-031
X.9.-X.15. Bártfai László 2170 Aszód, Széchenyi u. 41. Tel.: 06 30/502-623
X.16.-X.22. Pásztor Gábor 2194 Túra, Tabán u. 20. Tel.: 06 60/343-991
X.23.-X.29. Ritecz György 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.-út 12. Tel.: 06 60/343-156
X.30.-XI.5. Tóth Tibor

A lakáson töltött műszaki ügyelet időtartama: Hétfő reggel 7 órától a következő hét hétfő reggel 7 óráig tart. 
Hibabejelentés tehető és a műszaki ügyelet értesíthető: Személyesen: a 24 órás gépész szolgálattal működő 

telephelyeken: Bag, Dózse Gy.-út 20.; Túra, Hatvani u. 13.; Aszód, Szennyvíztisztító telep;
Telefonokon: 06 28/320-524 crossbar-üzenetrögzítő éjjel-nappal!

06 60/343-156, 06 60/343-9913; 06 30/502-623, 06 30/457-031; Aszód: 178; Aszód: 164; Túra: 63.
Ritecz György 

ügyvezető igazgató
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Séta városunkban
Mindig a volt Járási Tanács oldalán szeretek végig

menni, a Kossuth Lajos utcán, időnként gyalog.
így néha rendkívüli élményekben van részem, most is, 

ahogy átcsorgok a zebrán, rögtön szemembe ötlik az ABC 
előtti telefonfülke ajtajának ábrája, annak stilizált díszítése.

Első gondolatom az irigység érzete, a mai modern if
júság felé irányulva, hogy ezek a fiúk milyen nagyravá- 
gyóak, de jogosan, mert rajzkészségük is bámulatos: Né
hány egyszerű vonással ki tudják fejezni mondanivaló
jukat, vagy önmagukat?

Megyek tovább, megbámulom a Helyőrség Kommendán- 
si Hivatal címét, ismerős, majd a Tüdőgondozó után érde
kes tájakon gázolok, gödrök, árkok hirdetik, hogy nem falun 
élünk, kisebb rangú településeken javítják a járdákat.

A városoknak fejlesztési koncepcióik vannak, holmi só
deres vacakolások helyett.

Tovább menve óvatosan kikerülök egy csatornalefo
lyót, a rács egy méterre van tőle, vissza is rakhatnám, 
de miért én? nehéz is, koszos is, ha eddig senki sem törte 
el a lábát, én minek serénykedjek.

Az utamba eső nagy sárga épületről most ne essék 
szó, az külön fejezet.

A Kossuth u. 72. és az Aranyos féle ház előtti feljáró 
lefolyórács részhiányát legalább értem. A Peti gyakorol 
egy esetleges erdélyi útra, a gyerekek meg kikerülik, én 
is, és megyek tovább, látom a szépet és az újat is, de 
még FRAKK-barátom üzletébe sem megyek be, pedig ré
gen tervezem.

A volt kőmozi látványa sem köt le, további utam cél
irányos.

Egy látványosságra hívták fel a figyelmemet többen, 
mely a Kossuth Lajos utca páros oldalán álló első és 
második épület között található, GRAFFITI.

Nem vacak falfirka, holmi rombuszokkal tarkítva, ha
nem igazi műalkotás a városi szubkultúra jellegzetes ter
méke, ilyen színvonalas mocskot még Pesten is ritkán látni.

Nem tartozom a hipokriták semmilyen ágához, semmi 
sem idegen tőlem ami emberi, ezt még görögül is tudtam 
valamikor, de most mélységesen felháborodtam.

Majd én így, meg úgy! Igen! De kinek, kiknek?
Tessék folytatni a gondolatsort...
Mindenért nem lehet felelős ? sem x, sem y, sem xyz. 

A Rendőrség? Más gondjuk is van, főleg mióta nem va
gyunk rendőrállam.

Aztán meg lemeszelni sem szabad, még baj is lehet 
belőle, valamilyen cég bérli ezt az Euromicsodát (Ez már 
Euro), nem lehet csak úgy felelőtlenül meszelgetni sen
kinek és itt abbahagyom... 1995. szeptember 11., hétfő.

Séta visszafelé, egy héttel később.
Nincs már Graffiti, ha lassan is, de érvényesül a jobbra 

törekvés itt is és az iskola előtti rács hiányt is befedték.
Egy kis odafigyelés kellene még, néhány apró dologban 

és akkor nem okvetetlenkedne az újság szerkesztője sem.

Szeptember 21.

Dinnyés László

AZ ERDŐ
Ha meghalljuk e szót, a szemünk előtt egy fákkal be

nőtt, vadregényes terület jelenik meg, amely sok állat és 
növény számára jelenti az élő környezetet. S persze em
berek keresik fel túrázás, kikapcsolódás céljából. S van
nak olyan emberek is, akiknek az erdő jelenti a munkát, 
a megélhetést. Az erdő a vadállománnyal és a fákkal 
foglalkozók munkahelye, akiknek szívében feltehetően 
ott él az erdő szeretete.

Az erdők és a mezők az év minden szakában bőven 
nyújtanak látnivalót, mikor mit. Itt van a tavasz, amikor 
az erdők, mezők élővilága újra éled. A fák kivirágzanak, 
majd termést hoznak. Lassan megjelennek a gombák is. 
Néhány állatnál ez a párzás és a vedlés ideje. Madárdal 
hallik mindenütt és visszatérnek a vándormadarak is. A 
tájban megjelennek a juhászok nyájaikkal. Megkezdődik 
a földek művelése. A természet lerázza magáról a tél 
bilincsét, s minden újra virít. Az idő lassan melegszik, 
majd fokozatosan átlépünk a nyárba.

Ahogy beköszönt a nyár, egyre több emberrel lehet 
találkozni kint az erdőben. Sátortáborozók, fürdőzők, na
pozók élvezik a nyár melegét, a csodálatos természetet. 
Érdemes megfigyelni az állatvilág életét. A madarak fi
ókáikat tanítják. Ilyenkor van az őzek üzekedési idősza
ka. A virágok pompáznak, sok fa gyümölcsöt, erdei bo
gyókat érlel. De sajnos az idő gyorsan száll, s az egyre 
rövidebb nyár után hamar megérkezik az ősz.

Az ősz olyan, mint az embereknél az öregség, azzal a 
különbséggel, hogy míg az emberek ilyenkor fakóbb, 
szürkébb színekbe öltöznek, addig a természet ősszel ölti 
fel legszebb színét.

A határban megkezdődik az aratás, a betakarítás. So
kan ilyenkor végzik el a házikert csinosítását. A sok fi
nom gyümölcs beérik. A kökény viszont akkor válik ehe
tővé, amikor az első dér már megcsípte. Az állatok is 
örülnek még az utolsó őszi napsütésnek. A költöző ma
darak lassan elindulnak dél felé, hiszen egyre hűvöseb
bek lesznek a reggelek, majd a napok is, s lassan bekö
szönt a tél.

Nem is értem, miért fekete a halál színe, a fehér pedig 
a mennyegzői szín. A fekete szín az erdő egyik szép színe, 
míg a fehér az elmúlásé. Igaz, a mennyegző alkalmával 
is elmúlik valami, a leány-, és a legényélet.

Télen a vadak alig találnak élelmet. Sok állat elpusztul. 
A vadállomány etetése igen komoly feladat és munka.

Lassan behavasodik a táj. Sok madár az emberek kö
zelébe húzódik az élelem reményében. Bizony sok madár 
az állatszerető embereknek köszönheti életét. De ha már 
elkezdtük a madarak etetését, csináljuk folyamatosan, 
ugyanis a madár hűségesen visszajár arra a helyre, ahol 
élelmet kapott, s ha egy idő után nem talál azon a helyen, 
éhen pusztul. Ha valaki nem tud egész télen át etetni, 
jobban teszi, ha bele sem kezd.

A tél beálltával elcsendesedik minden. Itt-ott gyermekzaj 
töri meg a nyugalmat. A gyerekek örülnek a hóesésnek, 
önfeledten játszanak, hógolyóznak, síelnek, korcsolyáznak.

Soha ne feledjük el, hogy az erdő környezetünk tüdeje. 
Sajnos fokozatosan tesszük tönkre, s lassan az erdő is 
egy dohányzó, beteges ember tüdejéhez fog hasonlítani. 
Óvjuk és védjük az erdőket, a természetet! Környezetün
ket mi is örökségként kaptuk. Gondoljunk az elkövetke
zendő nemzedékre is!

Masznyik Károly

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


