
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK
k u l t u r á l i s  b e m u t a t ó  

NOVEMBER 2 4 . PÉNTEK

16 óra: Am atőr alkotók kiállításának megnyitása
17 óra: Am atőr előadók és csoportok

bem utatkozása

Ebben az évben im m ár 5. alkalommal hirdetjük 

meg Aszód város kulturális seregszem léjét

ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK
címmel.

A bemutatóra az alábbi kategóriákban várjuk a 

jelentkezéseket:

1. Irodalom : vers- és prózamondás, versek, 

elbeszélések, riportok írása, színjátszás.
2. Zene: népzene, klasszikus zene, modern

zene, ének.
3. Tánc: néptánc, balett, modern tánc, pantomim
4. Egyéb: paródia, bűvészkedés, akrobatika stb. 

Minden kategóriában együttesek és csoportok is

jelentkezhetnek.

Várjuk továbbá am atőr alkotók (faragók, szövők, 
festők, fazekasok stb.) munkáit is, amelyekből a 

kulturális bemutatóra

KI ÁLLÍ TÁST
rendezünk.

Jelentkezési határidő: 1995. n o vem b er 17. 

Jelentkezni lehet a Helyőrségi és Városi 

Művelődési Házban.

A rendezvényt tám ogatja az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány is.

Szívesen vesszük intézmények, vállalkozók 

anyagi vagy eszközbeli felajánlásait, am elyeket a 

résztvevők jutalm azására fordítunk. 

Városunk valam ennyi lakóját szeretettel várjuk 

a bemutatóra és kiállításra!

Helyőrségi és Városi Művelődési Ház

RESZERE

AZ 1995. ÉVI

ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK

ALKOTÓI ÉS KULTURÁLIS BEMUTATÓN VALÓ 

RÉSZVÉTELÉRT.

ASZÓD, 1995. NOVEMBER 24.

V Ö R Ö S  L Á S Z L Ó

V É C S E Y  H E L Y Ő R S É G I  

É S  V Á R O S I

M Ű V E L Ő D É S I H Á Z  IG A Z G A T Ó J A

B A G Y IN  J Ó Z S E F

A S Z Ó D  V Á R O S  

P O L G Á R M E S T E R E

S z e n t  A ndrás havában  

tyÉikmonyat és m ézet 

egyél, nem  árt a  tehénhÉis 

és a  gyümölcs; a  fürdő  

nem  hasznos, békét hagyj 

V énusnak, sem m i állatnak  

a  fe jét m eg ne egyed, 

keveset igyál, italodba 

álljon borsfű, zsálya, és  izsók; főtt italt galganum m al, 

fahéjjal, spikával, gyöm bérrel és ezerlevelű  fűvel; 

purgáczióval is élhetsz.

így próbálták a  mi eleink, hogyha a  hideg vagy m eleg  

te let előre érteni akarták, levágtak a  nyers bükkfáról egy  

nagy forgácsot, ha s zá ra z  volt m eleg telök fordult, ha 

nedves volt a  forgács, hideg telök lett.

Ö rvendezhet boldog S zen t A ndrás, mert drága,

becsületes, nem es bölcseket, okosokat, takarékos

életűeket és  jó elm éjűeket szül e világra, minden  

dolgaiban jám bor, tökéletes, hű s igaz, istenfélő, 

igazságszerető , barátságos, jó, szerencsés gyerm eket 

szül, ha őtet valam i m esterségre fogod, b izonyára rövid 

nap jó gyüm ölcsét látod.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. szeptember 
13-i soros ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:

1. Galgamenti Víziközmű Kft. beszámolója
Előadó: Ritecz György ügyvezető igazgató 
A képviselő-testület Ritecz György ügyvezető igazgató előter
jesztését a Galgamenti Víziközmű Kft. gazdasági helyzetéről 
elfogadta, tudomásul vette.

2. 1995. évre várható többletbevétel és megtakarítások fel- 
használása
Előadó: Bagyin József polgármester 
A képviselő-testület az 1995. évi várható többletbevétel és 
megtakarítás felhasználását az alábbiak szerint mondta ki:
-  GAMESZ haszonjármű beszerzése 1.600 eFt
-  Építési terület kialakításához AK. vásárlás 1.000 eFt
-  2. sz. Óvoda kavicsolt lemezfedés teljes cseréje,

bádogosszerkezetekkel együtt 2.500 eFt
-  Polgármesteri Hivatal belső felújítási munkái 1.000 eFt

Egyéb várható kiadások tartaléka 100 eFt
- 1  .sz. Óvoda foglalkoztató pvc. 

burkolat javítása 300 eFt
-  Fő tér rendezési munkái

(tervezés, szintalatti munkák) 3.000 eFt
-  Városréti úti szennyvízgyűjtő csatorna összekötő

szakasz építés 500 fm. csatlakozás Kossuth L. úti 
gerincre 6.000 eFt

-  Útkarbantartási munkákra 900 eFt

3. Vásár és Piacrendelet
Előadó: Kissné Kulybus Gizella jegyző

A képviselő-testület A 12/1995/IX.13) ÖR. rendeletével elfo
gadta, s jogérvényesnek mondta ki vásár és piacrendeletét. 
(Lásd: melléklet!)

4. Szakorvosi Rendelőintézet és Tűdőbeteggondozó Intézet 
fűtéskorszerűsítési ügye
Előadó: Bagyin József polgármester 
A képviselő-testület a Szakorvosi Rendelőintézet kérelmére a 
Tüdőbetggondozó Intézet és a Szakorvosi Rendelőintézet gáz- 
szerelési munkáira 3 millió Ft finanszírozást mondott ki a la
kásértékesítési számla lekötött, 1996. október 25-én felsza
baduló pénzeszközéből. Az elvégzett fűtéskorszerűsítésből 
eredő megtakarításból az intézmény 1996. végéig a 3 millió 
Ft-ot visszafizeti az önkormányzatnak. Erről a Polgármesteri 
Hivatal és a Szakorvosi Rendelőintézet külön szerződést köt.

5. Evangélikus Gimnázium területrendezése
Előadó: Bagyin József polgármester 
A képviselő-testület kimondta, hogy a szerződés alapján a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnázi
umának építéséhez biztosítja -  térítésmentesen -  a 20.941 m2 
nagyságú építési ingatlant.

A létesítendő gimnáziumhoz szükséges 2.850 m2 nagyságú plusz 
területrészt az önkormányzat térítés ellenében biztosítja a Magyar- 
országi Evabgélikus Egyház számára. Az ingatlan megosztás után 
külön szerződéssel kerül az Egyház tulajdonába.

A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött kamatmentes szo
ciálpolitikai támogatások odaítélésében, lakásvásárlási kérelmek
ben, valamint a MÓL részvények értékesítése ügyében.
Az önkormányzat a képviselő-testületi döntés értelmében az önkor
mányzat tulajdonában lévő MÓL részvényeket a M0L RT. privatizá
ciójáig nem értékesíti.

M Ó N I  F O T Ó
AGFA GYORSLABOR

Aszód Kossuth L. u. 38. Tel.: 06-20/416-256 
NYITVA TARTÁS: hétköznap 9-17-ig, szombaton 8-12-ig

Igazolványképét 1 perc alatt elkészítjük! 
Továbbá vállalunk:
-  műtermi esküvők
-  portrék
-  gyermekfotók
-  tárgyfotók
-  riportfotók készítését

N Á L U N K  M IN D E N  M EG VÁ S Á R O LH A TÓ>, A M I A Z  A M A TŐ R  ÉS PROFESSZIONÁLIS F O T Ó Z Á S H O Z  KELL: 

fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, fotóalbumok, fotótáskák, alkáli és lithium elemek, videó- és 

audiokazetták, fekete-fehér előhívó vegyszerek, papírok stb.

SZOLÍD ÁRAK, SZUPER MINŐSÉG

Akár 1 óra alatt is kidolgozzuk

Ön választhat: képkidolgozáskor 

százdarabos ajándékalbumot 

vagy színes filmet!

y
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ötvenéves Í1ÁZASSÁ51 évforduló
Szeptember 28-án igen szép emlék- 

ünnepélyre jöttünk össze evangélikus 
templomunkban. Barlai Béla, volt kán
torunk és Margócsi Edit 50 évvel eze
lőtt esküdtek örök hűséget egymásnak. 
Sokunk akkor is ott volt a kedves ese
ményen, a zsúfolásig megtelt templom
ban, hisz szeretett kántorunk esküvője 
volt. Azt hiszem kevés szem maradt 
szárazon e mostani ünnepen. A közös 
ének után Detre esperesünk köszön
tötte őket, felelevenítve az elmúlt 50 
esztendőt. Majd egyházunk énekkara 
után jöttek a köszöntések. Gondnok
nőnk megható szavakkal emlékezett, 
majd átnyújtotta a szeretet virágait. Két 
régi tanítványa sokunk nevében lépett 
hozzájuk, keresetlen, s szívből jövő gra
tulációval emlékezve a régi sok szép 
együttlétre, vallásos estékre, kirándulá
sokra, rendezvényekre, aratási hálaadó 
ünnepélyekre, felvonulásokra stb... 
Majd ők is könnyes szemmel adták át 
szeretetük jelképét, a hatalmas kosár 
virágot. Az énekkar is meghatódottan 
köszöntötte őket kedves szép virágai
val, ezután még sok résztvevő gratulá
cióit fogadta az ünnepelt pár.

Engedjék meg, hogy pár mondattal 
én is megemlékezhessek.

Sok szép emléket őrzünk, mint kán
torunkról, ki lélekben mindig meg
maradt egyházunk kántorának. Bár a 
sors másfelé irányította, de ott is szere
tettel állt helyt, amiért ma is tisztelettel

veszik körül személyét. Mint tanítóra is 
generációk em lékeznek  rá, a nagy 
szeretettel és áldozattal végzett munká
jára. Életében három cél lebegett: egy
ház, család, festészet. Mindhárom téren 
példamutatóan élt. Városunk is méltán 
részesítette kitüntetésben. De meg kell 
említenem még az egyházunk énekka
rában való hosszú éveken át tartó rész
vételét, szépen csengő, képzett hang
jával. Bátran merem írni, hogy nevét 
örökre bevéste városunk történetébe. 
Hálás szívvel m ondunk köszönetét 
mindezekért. Hogy ez így lehetett, eb
ben nagy része van feleségének, aki év
tizedeken át jóban, rosszban mellette 
állt és nagy szeretettel, ragaszkodással, 
áldozatos munkával terem tett mindig 
békés szeretetteljes családi légkört, 
mint feleség, édesanya és most már 
mint nagymama is. Szívből kívánunk 
mindkettőjüknek továbbra is Istentől 
áldott életet, egymás iránti szeretetben, 
békességben.

Bizonyára volt még ezévben több 
ilyen kedves évforduló. Ismeretlenül is 
minden kedves házaspárnak, akik ötven 
évet együtt tölthettek, szeretettel gra
tulálok, hogy még továbbra is együtt 
élhessenek egészségben, szeretetben 
családjuk és mindannyiunk örömére.

Befejezésül az ünnepeltek fogadják 
jószívvel a következő nagyon kedves 
verset:

A  legnagyobb művészet...
(németből fordította: Varga Gyuláné)

A legnagyobb művészet tudod mi?
Deríis szívvel megöregedni!
Pihenni ott, hol tenni vágyói,
Szó  nélkül tűrni, ha van k i vádol.
Nem lenni bús, reményt vesztett,
Csendben viselni a  keresztet...
Irigység nélkül nézni végig 
M ások erős, tevékeny életét...
Kezed betenni öledbe 
S  hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tu d tá l régen,
B evallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre mos m ár nincsen erőd.
Nem vagy olyan, m int azelőtt...
S  já rn i amellett vidám an 
Istentől rádszabott igában...
De ezt a békét honnan vesszük,
Onnan, ha ezt erősen hisszük...
H a a teher, m it vinni kell,
A z égi honra készít el!
E z csak a végső sim ítás 
A szívem , semmi más.
E z old  fe l minden köteléket,
H a a világ még fogna Téged!
A z Úr nem szűnik meg tanítani,
E zért kell sok harcot v ívn i...
Idősen is, míg csendesen 
A szív  az Úrban megpihen...
S  kész vagy az 6  kezéből venni,
Hogy minden 0 , s Te nem vagy senki!

H. Zsemberovszky Erzsébet

TISZTELT SZÜLŐK, 
LEENDŐ DIÁKJAINK!

Az E vangélikus Egyház A szódi 
Petőfi G im názium a FELVÉTELT 
HIRDET A HAT- ÉS NÉGYOBZ- 
TÁLYOS GIM NÁZIUM I O SZTÁ
LYAIBA AZ 1996/97-es tanévre A 
JELENLEG HATODIKOS ÉS NYOL
CADIKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TANULÓK SZÁM ARA.
A JELES ÉS KITŰNŐ ELŐMENE
TELŐ TANULÓKAT FELVÉTELI 
VIZSGA NÉLKÜL ISKOLÁZZUK BE. 
A JÓ RENDŰ TANULÓKAT A 
FELVÉTELI VIZSGÁN (ÍRÁSBELI, 
SZÓBELI) NYÚJTOTT TELJESÍT
MÉNYÜK ALAPJÁN VESSZÜK FEL.

A felvételi időpontja:
1995. November 25. (szombat) 
délelőtt 10 óra.

A vizsga helye:
1 . s z . Általános Iskola (2170 Aszod. 
Csengey u. 30.)

Felvételi tárgyak:
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 
MATEMATIKA. (A VIZSGA KITER
JED A TANULÓK ÁLTALÁNOS MŰ
VELTSÉGÉRE IS.,
A JELENTKEZÉS! LAPOK A HELY! 
EVANGÉLIKUS l.ELKÉSZI HIVATA
LOKBAN ÉS A GIMNÁZIUMBAN 
SZEREZHETŐK BE.

A jelentkezés határideje:
1995. November 15.

A JELENTKEZÉSI LAPOKAT
KÉRJÜK A GIMNÁZIUM CÍMÉRE 
KÜLDENI. VAGY SZEMÉLYESEN 
LEADNI AZ ESPERES! HIVATAL
BAN (2170 ASZÓD, SZONTÁGH 
LÉPCSŐI.

Dr. fíoncz Béla 
igazgató

Az Evangélikus Egyház Aszódi 
Petőfi Gimnáziumának története a 
XVIII. sz. húszas eveiben kezdődik. 
Ekkor hozták létre a Pest megyei

esperességet, s vele együtt párhu
zamosan beindult Aszódon az alsó- 
fokú latin iskola, amely a mai közép
iskolának közvetlen elődje. Az álla
mosításig eltelt több mint kétszáz év 
alatt sok neves és kevésbé ismert 
diák került ki az iskolából, amelyben 
számos kiváló egyéniség dolgozott. 
1994. szeptember 1-jén nyitotta meg 
kapuit az aszódi evangélikus gim
názium, amelyben már négy osztály
ban 107 diák tanul.

Jelenleg az intézmény az aszódi 
1. sz. Általános iskolában működik. 
Elkezdődtek már egy új, impozáns 
épület felépítésének előkészületei. A 
tervek szerint legkésőbb 1997. szep
temberében már az új épületben 
folytathatja munkáját az evangélikus 
gimnázium.

Reményünk szerint méltó örökösei 
lehetünk a több mint kétszáz éves 
hagyományokkal rendelkező intéz
ménynek. Bízunk abban, hogy törek
véseink, az iskola szellemisége egy
re több diákot vonz.

A z  isko la  tanári kara
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Negyvenkétezer új vonal Vácott 1E?
Jövőre 42 ezer új telefonvonal átadását tervezi a Digitel 2002 

Távközlési Rt. a Vác-Gödöllő körzetben. Ez azt jelenti, hogy jövőre 
fél évnél rövidebb időre csökken a telefonra várakozás ideje az 
igények 90 százalékánál. A koncessziós szerződés szerint 1997- 
ben 28 ezer, 1998-ban pedig 14 ezer új vonalat adnak majd át az 
összevont körzetben, és ezzel jelentősen bővítik a jelenleg 24 ezer 
vonalas hálózatot.

György Renáta
NÉPSZAVA

A távközlési tö rvény m e g s zü 
letése előtt 1 991 -b en  140  millió 
forint a lap tőkével hozták létre a 
100 százalékosan önkormányzati 
tu la jd o n b a n  lévő  D ig ite l 2 0 0 0  
Távkö zlés i R t-t. A tö rvény é le t
belépése után 1993-ban az izraeli 
T a l-G ilte k  b e lép ett a távkö zlés i 
társaságba, és 290  millió forintos 
alaptőkével létrehozták a Digitel 
2001 Rt.-t, am ely tavaly február
ban n y e rte  el a k o n c e s s z ió t a 
Vác-Gödöllő körzetben.

1994-ben nem csak az új kon
cessziós terv, hanem  egy m egál
lapodás is szü le te tt egy új tá r 
saság lé tre h o zá s á ra . A m e g á l
lapodás 40 százalékos közvetlen  
részesedést biztosított az  önkor
m ányzatoknak abban az új cég 
ben, am elyhez a Digitel 2001 Rt.

20  százalékkal, a Tal-G iltek és a 
fra n c ia  C G  S a t cég  4 0  s z á z a 
lékka l tá rs u lt s je g y e z te te tt  be 
Észtáv Rt. néven.

A koncessziós pályázatot ugyan 
a Digitel 2001 nyerte el, de a szer
ződést m ár az Esztávval írta alá a 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium. Ebben a m egállapo
dásban tízezer új vonal bekötése 
szerep e lt. A z É sztáv  s ze rző d é 
sében 870 millió forint koncesszi
ós díj kifizetését vállalta, melyből 
170 milliót egyből teljesített.

Ezután azonban bonyolulttá vált 
a helyzet, az  is felmerült, hogy a 
Vác-Gödöllői körzet visszakerül a 
Matávhoz. A bíróság véget vetett 
a zavaroknak, és bejelentette az 
Észtáv Rt. megszűnését.

1995. június 27-én  Lotz Károly 
m in is z te r  a lá ír ta  a z t a m e g á l
lapodást, miszerint a Digitel 2001 
R t. új k o n c e s s z ió s  tá rs a s á g o t

hozhat létre. A megállapodás sze
rint az új társaságot, mely a Digi
tel 2002 Rt. nevet viseli, 10 száza
lékban  az  ö n ko rm án yza to k , 15  
százalékban a  pályázatot elnyert 
Digitel 2001 Rt, 75  százalékban  
pedig a Lasm ont BV a lko tja . A 
Lasmont BV 62 százalékig a fran
cia CG Sat, 38  százalékban pedig 
az izraeli Tal-G iltek tulajdona. Az 
önkormányzatok nem közvetlenül, 
hanem  a Tel-Holdingon keresztül 
tu la jd o n o s a i a 10 s z á z a lé k n y i  
részvénynek.

Henri Piganeau, a Digitel 2002  
Rt. vezérigazgató ja szerint nincs 
túl nagy jelentősége annak, hogy 
a külföldi tulajdonosok túlnyomó  
részesedéssel szerepelnek a cég
ben, h iszen a z  önkorm ányzatok  
vétójoggal élhetnek az alapító oki
rat m ódosítása esetén vagy tőke
emelésnél.

Az 1995-96-os fejlesztési tervek 
megvalósításához jelentős anyagi 
fedezet szükséges. A M atáv-va- 
gyont 1,4 milliárd forintra becsül
ték, ezzel szem ben áll a 700 mil
liós koncessziós díj elmaradása. A 
tervezett 42  ezer új vonalhoz 6,5  
m illliá rd  fo r in tra  v an  s zü k s é g . 
E z e k h e z  4 0 - 5 0  m illió  d o llá r  
EBRD-hitelre szám ít a társaság.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) részére kialakított 

hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet novemberi beosztása az alábbiak szerint alakul:

November 4-én 8 órától november 6-án 8 óráig Dr. Soós Endre
Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62

November 11-én 8 órától november 13-án 8 óráig Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

November 18-án 8 órától november 20-án 8 óráig Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207

November 25-én 8 órától november 27-én 8 óráig Dr. Szőke Pál
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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T Á J É K O Z T A T Ó  
az 1995. évi Aszód Fesztivál pénzügyi 

elszámolásáról

Mint ismeretes, minden évben megrendezi városunk 
augusztus 20.-i Fesztivált.

A pénzügyi lebonyolítást az Aszód Városért Alapít
vány végzi.

A lebonyolítás kiterjed a fesztivállal kapcsolatos min
dennemű be-, illetve kifizetésre.

Az alábbiakban ismertetem a rendezvény kiadási,
illetve bevételi oldalát.

A fesztivál bevételei: Ft
Nyitó pénzkészlet: 43.052.-
Aszód Önkormányzata 300.000.-
INNOTERV RT. 200.000.-
ÉSZAK Mo. Sörért 100.000.-
Pap Árpád 5.000.-
Péter Lajosné 5.000.-
Suzuki Soós 20.000.-
Vurstli 70.000.-
Lipcsei Söröző, Hévízgyörk 5.000.-
Renomé Kft 10.000.-
Horváthné „Metál P.” 5.000.-
Dietrich „Könyv” 5.000.-
Malom 30.000.-
V+G BT. 10.000.-
Patakiné G. Ildikó 10.000.-
Csintó Kér. BT. 10.000.-
Mondok Istvánná 10.000.-
Tóth József, Kartal 5.000.-
Gohér János, Hévízgyörk 10.000.-
Geri Csaba, Aszód 10.000.-
Lamix Kft. 15.000.-
OTP reklám 50.000.-
Vécsey Károly Helyőrségi és
Városi Művelődési Ház 300.000.-
Póló értékesítés (fesztivál) 800.-
Dohánygyár 100.000.-
Zwack 25.000.-
Égkomplex Kft 24.500.-
Gála BT. 10.000.-
BUDMIL Márkabolt 12.000.-

Összesen: 1.400.352.-

A fesztivál kiadásai Ft
Fesztivál utcazenész plakát feladás 1.260.-
Színpad vasanyag 12.180.-
Áram számla 7.769.-
Fólia 20.000.-
Fenyő padló 52.080.-
Zászló anyag 24.000.-
Egyéb anyag ffesték, csavar stb.) 10.400.-
Majorette-pompon 3.168.-
Kötöző pompon 6.802.-

Gomb-textilia-raffia 1.947.-
Fesztivál zászló szitanyomása 8.400.-
Fesztivál műsor 596.960.-
Fesztivál műsor 50.000.-
Fesztivál műsor 89.600.-
Technika 150.000.-
Tűzijáték 250.000.-
ÉMASZ áram bekötés 15.773.-
Mezőgazdasági kiállítási anyag 1.621.-
Függöny 1.260.-
Anyag 4.800.-
Fesztivál plakát fénymásolás 2.780.-
Ursus BT fesztivál Bv. 73.304.-
Plakát készítés 16.250.-

Összesen: 1.400.354.'

A fent bemutatott kiadás, illetve bevétel mellett még 
felmerültek kiadások, melyeket a szponzorok közvet
lenül rendeztek.

Elsősorban a Galga Vezetésbiztosító ezred munkáját 
említeném, ami által lehetővé vált a Fesztivál megren
dezése.

Az utcabálok zenekarai a Mogyoródi, illetve a Dörge 
Happy Army, melynek költsége 150.000.- Ft, valamint a 
műsorban ingyen fellépők és szolgálatot teljesítők 
ebédbiztosítása, melynek értéke 88.750.- Ft. Mindkét 
összeget a Dropp BT. biztosította.

A divatbemutatók, melyek igen színvonalasak és 
látványosak voltak, az aszódi BUDMIL Márkabolt, 
valamint a GÁLA BT anyagi hozzájárulásával valósul
hattak meg.

A nagy sikert aratott Botafogó táncegyüttes műsora 
szintén a Galga Vezetésbiztosító Ezred közreműkö
désével jött létre.

T is z te lt P o lgárok!
Az elkövetkezendő évben ötödik ízben kerülhet meg

rendezésre az Aszód Fesztivál. Az eddigi tapasztalatok 
alapján el kell mondani, hogy szükséges a szervező bi
zottság még ez évi megalakítása és a szervezés elin
dítása. A nagy cégek jövő évi reklámköltségeit már eb
ben az évben tervezik és a kiadások között már szere
pelnie kell a Fesztiválnak.

A kiadások és bevételek tervezetét a bizottságnak 
időben el kell készíteni, a képviselő-testületnek el kell 
fogadni, hogy ne az utolsó órákban kelljen még szpon
zorok felkutatásában tevékenykedni.

A fesztivál lebonyolításának sikerességét eldönteni nem 
a mi feladatunk, de úgy érezzük, hogy ezt a hagyományt 
nem szabad abbahagyni, de segíteni kell abban, hogy a 
szervezés és lebonyolítás minél gördülékenyebb legyen.

A pénzügyi beszámolót összeállította Mankovicsné 
Masznyík Katalin, az Aszód Városért Alapítvány pénzü
gyi vezetője.

T olm ácsi M iklós 
G A M E SZ  veze tő
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j jp i

„Egy kiállítás képei
z3S|

A nagy sikerrel zárult G alga-vidék és kör
nyéke első mezőgazdasági-termékbemutató és 
vásár statisztikai adatai:

A kiállításra 29 galgavidéki te lep ü lés  te r 
melői kaptak m eghívót. A Galga eredetétől, 
Becskétől Boldogig, Szirák és Aszód közötti 
községek, va lam in t Z sám bok és V ácszent- 
lászló. Külön meghívót kapott a Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem.

4= Aszódi Malom és Sütöde 

& Kószó János mezőgazdasági bolt, Aszód

❖  Matej csők József szeszfőzde, Aszód

❖  Máté Lajos sütöde, Boldog

❖  Gergely Jánosné ostyasütő, Bag

❖  Gergely János házitészta készítő, Bag 

& Szilágyi László serfőzde, Bag

Végül 17 település képviseletében 45 kiál
lító term ékeit tek in thették  meg a látogatók.

Köszönet illeti a kiállítás szponzorait:
Az itt közölt képek  a kiállítás volt látogató

iban bizonyára kellem es em lékeket idéznek 
fel.

Padiért Károly
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BEMUTATJUK AZ ÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGAIT
Ezzel a címmel sorozatot indítunk az újság

ban, amelynek az a célja, hogy az olvasók job
ban megismerhessék a képviselő-testület mel
le tt m űködő bizottságok m unkáját, bővebb 
információt kapjanak az önkormányzati m un
ka egyes fázisairól, s talán jobban eligazodja
nak az egyes rendeletekben.

Mostani számunkban az ügyrendi bizottság te 
vékenységéről ad számot a bizottság vezetője.

Szerk.

T iszte lt A szód i P olgárok!

Az 1994. évi helyi képviselők választása óta 
közel egy év telt el.

A választások után a törvény rendelkezései 
alapján az önkormányzat 1994. decem ber 21- 
én megtartotta alakuló ülését.

Az alakuló ülés elkészítésében már a mega
lakulásra váró ügyrendi bizottságnak dolgoznia 
kellett, hiszen ez a testü let az, amelyik felü
gyel az ügyrendi kérdésekre, és elsőként tör
ténő megválasztása után már konkrétan részt 
vesz a többi b izo ttság  és az alpolgárm ester 
megválasztásában, a szavazatok összeszámolá
sában.

A bizottság elnöke: Tolmácsi Miklós 
tagjai: Honig Antal 

Kvaka István

nem képviselő tag: dr. Kovacsik Erzsébet.

A bizottság fontosnak  ta rto tta  azt, hogy a 
megalakult önkormányzat ismerje meg azokat 
az önkormányzati rendeleteket, melyek a köz
ponti jogforrások keretei között szabályozzák a 
helyi viszonyokat.

Közel 30 db a ha tá lyban  lévő re n d e le tek  
száma, mely évről évre változik a m unka so
rán.

A te ljesség  igénye nélkü l néhány  legfon 
tosabb:

-  a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos 
rendeletalkotás;
-  Három rendelet szabályozza a helyi adókat; 
vannak olyan rendeletek, amelyek

-  a tem ető rendjét,
-  az állatok tartásának módját,
-  a lakóépületek házirendjét,
-  a köztisztaságot,
-  a közterület használat módját szabályozza.

-  Rendelkeztünk:
-  a város címeréről, zászlajáról,
-  a helyi kitüntetésekről,
-  nyersanyagnormákról,
-  szociális igazgatásról,
-  lakások, helyiségek bérletéről,
-  víz és csatornadíjakról.
Az önkormányzati törvény alapján, az előírt 

határidőn belül készü lt el az önkorm ányzat 
m űködését szabályozó Szervezeti és M űkö
dési Szabályzat, és ennek mellékletei.

A bizottság a Szervezeti és M űködési Sza
bályzat, v a lam in t a b izo ttság o k  m űködési 
ren d jé t m eghatározó ügyrend szerin t végzi 
munkáját.

K özrem űködik a ren d e le tek  előkészítésé 
ben, a képviselő-testület munkaprogramjának 
összeállításában.

Folyam atosan ügyel a kép v ise lő -tes tü le ti 
ülések törvényes rendjének betartására.

Munkaprogramjában meghatározott rendsze
rességgel bizottsági ü lé sek e t tart, m elynek 
száma az elm últ időszakban 8 ülés.

T isztát Polgárok!
Bizottságunk fő feladata, hogy munkájával 

minél jobban segítse a képviselő-testület tevé
kenységét, és ebben segítenek képviselő tár
saim, a bizottság külső tagja, valamint a Pol
gármesteri Hivatal szakapparátusa.

Tolmácsi M iklós 
ügyrendi bizottság dnöke



8 ASZÓDI

V á r o su n k  Z e n e isk o lá ja
Emberekkel beszélgetve, többször tapasztaltam azt, hogy 

sokan összetévesztik a zenei általános iskolát a zeneiskolával.
A zenei általános iskolában a tanulók minden nap énekórái 

képzésben részesülnek, kóruspróbákon vesznek részt, zene- 
irodalmi, zeneelméleti, énektechnikai és alapfokú furulyais
meretet sajátítanak el. Ha ez a módszer jól működik, a tanulói 
évek befejeztével az értékes zenére is fogékony, érzelmileg 
gazdag emberkék hagyják el az iskolát.

A zeneiskolai képzésre megadott időszakban lehet jelent
kezni. Növendékeink zongora, hegedű, cselló, magánének, 
klarinét, trombita, fuvola, szolfézs és népzene szakon ké
pezhetik magukat. A hangszeres oktatás heti két alkalommal, 
délutáni időszakban történik. Az órákon egyéni foglalkozás 
folyik, a zenepedagógus egyszerre egy növendékkel fog
lalkozik. A zenei tanulás nem korhoz kötött. Tanulóink között 
- óvodástól a felnőtt, kétgyermekes apáig - minden korosztály 
megtalálható.

Aszódon 1958 szeptemberétől beszélhetünk intézményesí
tett hangszeres zeneoktatásról. Önálló életet azonban csak 
1988-tól kezdhetett. Ettől kezdve örvendetesen megnőtt ta
nulóink száma. Sorra létesítettünk kihelyezett tagozatokat: 
Bagón, Ikladon, Hévízgyörkön, Galgamácsán, Püspökhatvan
ban, Túrán és ez év októberétől Domonyban. Kartalon évek 
óta sürgetik zeneiskolai tagozat létesítését, de amíg nem ta
lálunk megfelelő pedagógust, addig ez nem lehetséges. Az 
anyaiskolában és a kihelyezett tagozatokon összesen 21 pe
dagógus dolgozik és a jelenlegi növendéklétszámunk 321.

Ha csak a mennyiségi fejlődést nézzük, örvendetes tény, 
hogy két év alatt több mint háromszorosára em elkedett a 
hangszeres tanulók száma Aszódon és vonzáskörzetében. A 
növendéklétszám növekedésével egyre több, átlagosnál tehet
ségesebb tanuló került a zeneiskola falai közé. Ezekkel a ta
nulókkal részt tudunk venni a megyei és országos versenye
ken, bemutatókon, találkozókon. Csak néhányat említve:

1991. Veszprém, Országos Zeneiskolai Zenekari Fesztivál I. díj
1993. Salgótarján, Országos Zeneiskolai Zenekari Fesztivál I. díj
1993. Zalaegerszeg, Országos Trombitaverseny-döntő
1994. Tiszaújváros, Országos Klarinétverseny-döntő
Zongoristáink állandó résztvevői a Balassagyarmati Országos

zongora négykezes találkozóknak.
Évenként vannak zeneművészeti szakközépiskolába, vagy 

más zenei intézményekbe felvételiző növendékeink, akik 
nagy százalékban megfelelnek a követelményeknek. Ezek 
természetesen a kiemelkedő képességű, a zenei pálya iránt 
érdeklődő tanulók.

Iskolánk növendékeinek nagyrésze megtanul valamilyen 
szinten (egyéni képességhez mérten) muzsikálni, képessé vál
nak a társaszenélésre és talán nem kapcsolják ki a rádiót, ha 
Vivaldi: Négy évszak c. művét sugározzák.

Hangszerállományunk jó közepes szinten áll.
Az utóbbi években a régi hangszereket próbáljuk felújítani, 

hiszen a kialakult árviszonyok mellett, csupán egy-két új 
hangszert tudunk évente beszerezni. Az állami támogatás 
mértéke nem emelkedik, a városnak nincs anyagi lehetősége 
nagyobb segítésre, a hangszerárak viszont a „csillagos égig” 
nőttek, legalábbis a mi költségvetésünkhöz mérten.

Egy fúvós hangszer ára 40 ezer - 200 ezer, egy vonós 
hangszer ára 50 ezer - 200 ezer, egy pianinó ára 160 ezer - 600 
ezer Ft között mozog, és régóta nem is álmodom zongo

ravásárlásról, ami 1.5 millió forintnál kezdődik. Azt viszont 
tudomásul kell vennünk, hogy az eredményes zenetanulás 
alapfeltétele a megfelelő minőségű hangszer, ennek hiá
nyában elég nehéz a zenét a művészetek oldaláról megköze
líteni.

Növendékeink félévenként tandíjat és hangszerhasználati 
díjat fizetnek, amit a 3/1989. MM és a 3/1990 MKM rendelet 
szabályoz. Ennek emelése csak a törvény szabta határokon 
belül lehetséges, tehát nem ez fogja a zeneiskola anyagi gond
ját megoldani.

A városban működik egy zeneiskola, de nincs a zeneiskolá
nak épülete, mely megfelelő helyet biztosítana ennek a 
speciális képzésnek. A jelenlegi „tantermek” és környezete 
egyre kevésbé szolgálja a művészetoktatás céljainak és fela
datainak megvalósítását. Növendékeink „esztétikai érzé
kenységének” kialakításához minden oldalról pozitív él
ményre van szükség, melybe beletartozik az oktatási órán 
kapott élményanyagon kívül a közvetlen környezeti hatás is.

A tanulónak a zeneiskola kapuját átlépve olyan érzelmi ha
tást kellene kapnia, mely segítené a zeneóra művészeti tevé
kenységének befogadását. Nem utolsósorban a zeneiskola, 
mint zenei kultúránk egyik jelképe, rangot, elismerést jelent a 
városnak és úgy gondolom pedagógusaink munkája ered
ményeként minden aszódi polgár jogos büszkesége lehet.

Rónai Lajos 
igazgató
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N A G Y C SA L Á D O S HÍREK
„Meghívó egy szép őszi családi napra99

így invitálta tagjait a NAE (Nagycsaládosok Aszódi 
Egyesülete). Szeretettel hívták és várták a szervezők a 
családokat a püspökszilágyi kiképzőbázisra.

A meghívást örömmel fogadtam én is, és kíváncsian 
vártam, vajon kik jönnek, hány család vesz részt, meny
nyire lesznek aktívak a szülők és a gyerekek, hiszen a 
program versenyeket, vetélkedőket és vidám együtt- 
létet ígért.

Egy különjáratú autóbusz vitte a családokat a bázisra 
szeptember 30-án. Az időjárás nekünk kedvezett, hét
ágra sütött a nap, s a délelőtti szél sem tudta elrontani a 
kedvünket, megzavarni terveinket.

A kezdeti elfogódottságot hamar felváltotta a vidám
ság, s a társaság kacagása elűzte a csendet a táborból. 
Felnőttben, gyerekben egyaránt az az erős vágy élt, 
hogy mindenki jól érezze magát. Ennek érdekében ki
ki megtette a maga tennivalóját. Az apukák felderítet
ték a vállalkozó kedvű gyermekekkel a terepet, az 
anyukák stílszerűen (!) birtokba vették a konyhát, az 
alkotni vágyók pedig a gyurmát és a színesceruzát.

A játékvezetők előkészítették a kellékeket a verse
nyekhez. Ovisok-kamaszok egyaránt jelentkeztek a 
tréfás feladatok megoldására, s ebből a szülők sem ma
radhattak ki, mert a gyerekek gondoskodtak erről.

A jutalomtárgyak, édességek nagy sikert arattak. 
Szerencsére bőven volt, mindenkinek jutott (hála az 
adakozóknak).

Az ebéd nagyon finomra sikerült (ebben az esetben a 
sikerült kifejezés nem helytálló, mivel ennyi ügyes 
háziasszony mellett nem is történhetett másképpen).

A délutáni időszak is szolgált meglepetéssel, mint 
például a zsákbanfutás több kategóriában, kötélhúzás 
(az egész csoport részvételével), labdapattogtatás, hulla- 
hoppkarika-verseny, foci, séta (termésgyűjtéssel össze
kötve) stb.

Az elkészített „gyurmaműveket” pártatlan zsűri értékelte. 
A csodálatos alkotások készítői értékes jutalmat kaptak.

A játék hevében észre sem vettük, hogy elszaladt az 
idő, az indulásra kitűzött 16 óra már régen elmúlt.

Útban hazafelé még felidéztük a nap eseményeit, jó
kat derültünk még utólag, de lassan azért úrrá lett raj
tunk a fáradtság.

Tudom, sok mindent kihagytam az élménybeszá
molóból, s nem szóltam arról sem, ki-mindenki se
gítette, támogatta a családi nap létrejöttét (voltak bő
ven)... Azt is tudom, hogy több nagycsaládos kimaradt 
ebből a kirándulásból azért, mert nem is hallott róla. 
Biztosan vannak még olyan több gyermeket nevelő 
családok, akik még nem hallottak az egyesületünkről, s 
az itt folyó munkáról, programjainkról.

A Tükör olvasói már néhányszor találkozhattak a 
nagycsaládosokról szóló híreinkkel. Hamarosan itt van 
az egyesület alakulásának egyéves évfordulója, egy bi
zonyos számadás napja.

Nem feladatom, hogy értékeljem az egyesület mun
káját, de azt gondolom és ki is mondom: jó ötlet volt a 
megalakítása. Köszönet érte!

„ Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál,
hogy a mítosz igazabb a történelemnél,
hogy az álmok hatalmasabbak a tényéknél,
hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett,
hogy a nevetés az egyetlen gyógyír a bánatra.
És hiszem, hogy a szeretet erősebb a halálnál. ”

(R óbert Fulghum)

Nyemeczné Andó E dit 
NAE pártoló tag

▲ $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A

A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete ezúton mond 
köszönetét mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a 
szeptember 30-i püspökszilágyi rendezvényünk létre
jöhessen.

Köszönetét mondunk Sztán István ezredes úrnak a 
helyért, valamint az autóbuszért, amely a felnőtteket és 
a gyermekeket a helyszínre és visszaszállította.

Pártoló tagjaink közül Balogh Jánosné, Erzsiké (l.sz. 
Óvoda vezetője) szervezési munkáját köszönjük, Ko
vács Dezsőné, Erzsiké néni (2. sz. Óvoda vezetője) által 
a vetélkedőkhöz, játékokhoz biztosított eszközöket, 
sportszereket, valamint Nyemeczné Andó Editnek, az 
általa összeállított és lebonyolított játékos vetélkedőket.

Rendezvényünket Makkai István vállalkozó (lakóte
lepi videotéka) egy nagy zsák pattogatott kukoricával 
támogatta, ami osztatlan elismerést aratott a gyerekek 
körében.

Köszönjük valamennyiüknek, hogy hozzásegítettek 
ahhoz, hogy egy felejthetetlenül szép napot tölthessünk 
el együtt.

A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete 
nevében

Balázs Józsefné 

elnök
Buzásiné Szentiványi A liz 

titkár
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Köszönetnyilvánítás
s

A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda 
köszönetét m ond a LAMIX Kft. 
5.000 Ft értékű, speciális tisztító- 
szereket és illatosítókat tartalmazó 
támogatásért, amellyel jelentősen 
hozzájárult a gyermekfürdőszobák 
higiénikus ápoltságához, gyerme
keink jó közérzetének fokozásához.

Szintén köszönetünket fejezzük ki a 
lakótelepi FESTÉK és TAPÉTA- 
BOLT-nak, amiért 5.000.- Ft értékű 
ajándéktárgyaival lehetővé tette az 
óvodai Sportnap versenyeinek jutal
mazását, nagy lelkesedést és felejt
hetetlen öröm et okozva ezzel az 
óvodásoknak.

Mind a két tám ogatás közvetve 
hozzájárult gyerm ekeink egész
ségének védelméhez. Még egyszer 
hála és köszönet érte.

S z a m o s v ö lg y in é  

R ó z s a h e g y i  E d it  
2 .  s z .  N a p k ö z io t th o n o s  Ó v o d a

S Z M K  v á la s z tm á n y á n a k  e ln ö k e

| EJNYE!
Okt. 2-án reggel derékba törve 

találtunk a berek felőli kertünkben 
két gyümölcsfát. Ki volt az, aki a 
kerítésen átmászott, s a második 
őszét élő cseresznye- és szilvafának 
az egész koronáját letörte? Nem 
tudjuk.

Nem kellett a gyenge ág neki, - 
l otthagyta. Nem volt útjában, hi

szen csak állt szerényen, védte- 
I lenül a négy kis fa.

Minden csoport ültetett tavaly 
l ősszel egy-egy gyümölcsfát, ame

lyet ápolgatni, locsolgatni, megfi- 
l gyelni szeretett volna. Most két 

csoportnak tönkretették az örömét. 
I Idén már virágzott, jövőre megmu

tatta volna a termését a csemete. 
I Most ebből nem lesz semmi!

Megmutattam az óvodásoknak a 
l letört ágat. Azt mondták: „csúnya 

volt” , „gonosz volt” , „buta volt” , 
aki tette. Igen. Gyümölcsöt nem
érdemel, goromba lelkű az illető.■ //

Ősszel újabb fákat ültetünk. 
Kérem, a kerítésen belül ne bántsa 
senki a növényeinket!

K o v á c s  D e z s ő n é
a

2 .  s z .  Ó v o d a  v e z e tő je

őszi sportnap a 2. sz. Óvodában L J
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A nyári tábor
1995. július 13-tól 19-ig táboroztunk Szlovákiában egy 

Hacsava nevű falucskában.
Legnagyobb élményeink közé tartozik a Szlovák 

Paradicsom, ahol patakban gázoltunk, miközben az eső 
zuhogott. Köveken lépkedtünk, a vizes fatörzseken 
egyensúlyoztunk, de aztán már mindegy volt, hogy 
vizesek vagyunk-e vagy sem. Sziklafalakhoz erősített 
vaslétrákon - zuhogó vízesések mellett - szorongva - 
izgulva - másztunk egyre feljebb. Nagy megkönnyeb
bülés volt, mikor megláttuk a forrást, ami azt jelentette, 
hogy túl vagyunk a nehezén.

Bár locsogó cipőkben, ázott „verebekként” értünk 
haza, - de nem bántuk.

Jártunk Dobsinán a jégbarlangban is, ahol hatalmas 
jégszobrokat, szánkózásra való lejtőket láttunk (sajnos 
nem próbálhattuk ki).

Krasznahorka vára is csupa izgalom volt - pl. a kínzó
terem a régi kínzóeszközökkel, a fegyverek, páncélok, 
valamint Andrássyné mumifikálódott holtteste.

Az éjszakai túra is felejthetetlen.
Elemlámpa nélkül a holdvilágnál botorkáltunk - majd 

igyekeztünk hazafelé. Arkon-bokron, búzatáblákon - 
kanyargós, meredek utakon értünk a faluba. Volt öröm, 
mikor Misi bácsi, a vezetőnk rávilágított a Hacsava falut 
jelző táblára. Örömünket csak tetézte, hogy Éva néni a 
falu kocsmájában fizetett nekünk 1-1 pohár üdítőt. Ez 
erőt adott, hogy hazavánszorogjunk és eldőljünk az 
ágyon.

Kassán sétáltunk a városban - vásároltunk, megnéztük 
a „Rodostó” házat - ami mása az eredeti Rákóczi ház
nak - innen Jászóra utaztunk a cseppkőbarlanghoz.

Szomorúan vettük tudomásul, hogy eljött a búcsúest. 
tábortűznél versbe szedtük a tábori élményeinket, 
énekeltünk, mókáztunk. Indulás előtt utolsót sétáltunk 
a faluban és elbúcsúztunk szlovák barátainktól. 
Nagyon fájt a szívünk, hogy ott kellett hagyni Hacsvát, 
a Szlovák Paradicsomot és a többi érdekességet, de 
megfogadtuk, hogy jövőre visszajövünk.

Köszönet Szendrei Éva néninek, aki megszervezte 
nekünk ezt az élménydús tábort.

Turcsán Aliz 
Dobay Laura 

Csobán Gyöngyvér 
Sápi Katalin 

Krecsmarik Timea 
Makkai Krisztián 

az összes táborozó (40 fő) nevében.

Utóiratként: Eszembe jutnak az én tábori élményeim, 
remélem Nektek is felejthetetlen emlék lesz ez is, mint a többi 
tábor.

Köszönjük mega szülőknek, hogy lehetővé tették a részvételt, 
az Aszód Ifjúságért Alapítványnak, a Népjóléti Bizottságnak

- akik anyagilag támogattak bennünket, és mindenekelőtt 
köszönet kecskeméti kollégáinknak: Csordás Mihály, Nagy 
Tibor, Szűcs Jánosné - akik az oroszlánrészt vállalták - hisz 
ezeket a csodálatos programokat megszervezték - szívvel, 
lélekkel velünk voltak és vezettek minket.

Remélem, jövőre újra találkozunk.

Szendrei É va

„Eligazítás” a Nagy Túra előtt (Szucha Béla)

Tálas vízesés
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A  J ó ra  is  e m lé k e zzü n k !
Augusztus első napjaiban becsengetett hoz

zánk a postai kézbesítő, mindenki nyelvén a 
postás. M eglepett, hogy nem a megszokott 
postásunk, hanem egy másik, akit egyébként is 
ismerek, Masznyik József úr. Közölte, hogy 
nem hozott ugyan semmit, de kötelességének 
tartja bejelenteni, hogy augusztus hónapban ő 
fogja helyettesíten i a mi postásunkat, aki 
szabadságon lesz. Nem mutattam ki zavaromat, 
csupán megköszöntem a tájékoztatást. Mint 
telefontulajdonos is kapcsolatban állok a posta- 
hivatallal, az ott dolgozókkal és róluk is de a hi
vatal ablakainál dolgozókról is csupán elisme
rően tudok nyilatkozni. Emberi magatartásuk, 
udvarias munkavégzésük elismerést és köszö
netét érdemel.

Augusztus hónapban Masznyik úrral egy má
sik meglepetés is ért, amit nem tudok eléggé 
értékelni.

Valamilyen pénzösszeget kézbesített a ré
szemre és 72 Ft volt apróban, melyet felaján
lottam részére (bizonyára ez adóm entes). 
Masznyik úr közölte, hogy a felajánlott össze

get teljes egészében nem fogadhatja el. Ügy 
értékelem, hogy ez a tisztesség egyik fokmérő
je.

Eljött augusztus vége és Masznyik úr beje
lentette, hogy holnap már nem ő fog járni. 
Tette ezt olyan udvariasan, mint ahogy tette a 
hónap elején.

Kár, hogy az ember ereje és élete véges. Úgy 
tudom, hogy 4 év múlva, becsületességgel, 
tisztességgel, emberséggel gazdag munkában 
eltöltött évtizedek után nyugállományba vo
nul.

Kívánjuk előre is, hogy mint nyugdíjas, az 
élet nehézségeivel küszködve, de abban a jól
eső érzésben és tudatban éljen, hogy becsü
lettel kitartott, tisztességgel állt helyt minden
kor, amikor munkájára szükség volt.

Dancs Antal 
Aszód

Szerkesztői megjegyzés: Időközben megtudtuk, 
hogy Masznyik József október 9-én, a Postai 
'Világnap alkalmából igazgatói dicséretben részesült.

Magyar Posta
Budapest-vidéki 

Postaigazgatóság 
ASZÓD POSTA

NYITVATARTÁSI RENDJE

Minden hónap első és második
hétfőjén 8.00-17,00

PÉNZTÁR 8.00-16.00
16.30-17.00

minden további hétfőn 8.00-16.00
PÉNZTÁR 8.00-15.00

15.30-16.00
kedd-péntek 8.00-15.00

16.30-17.00
szombat-vasárnap Z Á R V A

A PO STÁN VÁSÁROLHATÓ:

Az EDDA MŰVEK, valamint a MESTER ÉS 
TANÍTVÁNYAI egy kazettán és CD-n. 

KONICA VHS kazetta (195’580.-Ft
(240’ 670.- Ft)

KONICA audio kazetta (60’ 120.- Ft
90’ 150.- Ft)

FORTE színes film (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
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Ismét temetőben jártam ...
Múlt hónapban írtam szomorúan a temetőben 

tett látogatásomról. Két hét múlva ismét ki
mentem, s ha lehet, még nagyobb döbbenet
ben volt részem. Meg kell, hogy írjam! Közvet
lenül édesanyám sírja mellé ismét szemetet 
hordtak. De amit nem bírtam józan ésszel 
felfogni: vödörből kiöntött emberi ürülék is 
volt. Azóta sem volt erőm kimenni a sírhoz... 
Múlt hét szombatján, piacról hazafelé jövet, egy 
kedves ismerős asszony megállított, akinek a 
mi sírunk felett van a hozzátartozójának a sírja. 
Elmondta, hogy férjével kint jártak a sírnál. 
Látva, hogy sírunknál ismét van szemét kiönt
ve, férje hazament gereblyéért, kapáért és elta
karította a szemetet. De kérte feleségét, ne 
menjen oda, mert rettenetesen bűzlik a szemét. 
Végtelenül jólesett cselekedetük, amit ezúton 
is hálás szívvel köszönök meg. Elmondta, hogy 
többekkel összefognak; megbeszélték, figyelni 
fogják, ki az, aki ilyen embertelenül tud bánni 
a temetőben nyugvó szeretteink sírja körül. 
Másnap, vasárnap ismét kimentem, de beval
lom, kissé félve, hogy netán megint szemetet 
találok ott. Végtelen nagy öröm, meglepetés 
ért... Csodálatosan szépen megtakarították a 
területet a gaztól, szeméttől egészen a kerítésig, 
de onnan túl is az árokig.

Hálás szívvel köszönöm meg újságunkon ke
resztül mindenkinek, aki fáradozott e nagy 
munkában. Nagy örömmel, megnyugvással 
vetettem papírra soraimat. Megnyugvással, bi
zakodással készülünk, készülök halottak napján 
a temetőben fekvő szeretteink tisztelgő láto
gatására.

H. Zsemberovszky Erzsébet

Az evangélikus gimnázium tanulói takarítanak a temetőben

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATOM A 

VÁLLALATOKAT ÉS A 
VÁLLALKOZÓKAT, HOGY A 
89/1995. KORM. RENDELET 

ÉRTELMÉBEN -  
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁSRA SZERZŐDÉST 
DR. MÉSZÁROS ISTVÁN 

FOGLALKOZÁS
EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKORVOSNÁL LEHET 
KÖTNI.

Aszód, Falujárók u. 4/d. 
Tel.: Aszód 98 vagy IMI KFT. 

Iklad Orvosi Rendelő:
Tel.: 28/330-440/104 m. 

28/310-775/104 m.

s c v á c i  jézscr
v illa n y s ze re lő  m e s te r

Épület villanyszerelés, 
riasztóberendezések  
telepítése, szerelése, 

érintésvédelmi mérés, 
hibaelhárítás!

I  czületeh. és lakcssae részére  
e s v a rá n t! E losztószekrények  
előszerelést m egrendelésre  

v á lla lo m .

Telephely:
217C A szód. M a d á c h  té r  13.
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ID Ő S E K

V ILÁ G N A P JA
1995. 0KTÓ8ER1.

Az idei évben már szinte hagyományként, negyedik 
alkalommal rendeztük meg az IDŐSEK VILÁG
NAPJÁT.

Az egész napos programmal szeretettel köszöntöttük 
az idősebb nemzedék minden tagját, az édesanyákat, 
édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, dédiket.

Jó volt látni a kisimult arcokat és hallgatni az önfeledt 
nevetést, amely ritkán adatik meg rohanó világunkban.

Az Idősek Világnapja nem azt jelzi, hogy csak ezen a 
napon kell idősebb társainkat észrevenni és köszönteni, 
hiszen mitsem ér egy jó nap, ha 364 rossz követi. A 
Világnap egy lehetőség, hogy megismerjük egymást, 
együtt szórakozzunk, de lehetőség arra is, hogy a szürke 
hétköznapokon nyitottabbak legyünk egymás iránt, és 
öröm mellett a bánatot is észrevegyük.

A Világnap megrendezésében nagyon sok lelkes em
ber segített.

A Typovent nyomda a meghívókat ingyen készítette, 
a posta dolgozói pedig térítésmentesen juttatták el a 
meghívottaknak.

Vörös László és munkatársai, a szervezésben és a műsor 
zavartalan lebonyolításában nagy segítségünkre voltak.

Dropp és Társa szolgáltatta kedvezményes áron a 
finom ebédet. A Malom Ipari Rt. által adományozott 
pogácsák mellett nagyon sok finom házi sütemény is 
került az asztalokra, mellyel nyugdíjasaink ked
veskedtek egymásnak. Csobán Tibor felajánlásaként, 
minden évben ingyenesen készül videofelvétel a Világ
nap eseményeiről. Külön kiemelném Dalik Gézát, 
állandó segítőnket, aki egész évben önzetlenül segíti 
munkánkat.

Csak címszavakban utalnék a Világnap néhány 
eseményére, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövő 
évben még többen megtisztelnek jelenlétükkel.

Már szeptember 29-én megkezdődött az ünnepi 
hangulat. Á 2. sz. Óvoda kicsinyei az óvónénik veze
tésével köszöntötték az Idősek Klubja tagjait. Október 
1-jén a Világnap nyitó műsorát nagyon szépen és szín
vonalasan a 2. sz. Általános Iskola tanulói adták, Pardi 
Lászlóné és Pánker László vezetésével. Kedves színfolt 
volt az 1. sz. óvodások szívet melengető műsora, Oláh 
Károlyné, Mártikával az élen.

Sok idős szemébe könnyeket csalt a gyermekek kö
szöntője, hiszen sok nagymama és nagypapa ült a néző
téren jobban izgulva mint a szereplők.

Megható jelenetre került sor ezután. A Vöröskereszt 
ajándékaként minden idős kezébe szegfű került, majd 
Balogh Jánosné az aszódi Vöröskereszt titkára köszön
tötte gyémánt diplomájuk alkalmából Kovács Istvánná, 
Klári nénit és Micsnai Józsefné Lenke nénit. Ezúton is 
nagyon jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek.

A zenét, mely keretbe foglalta az egész világnapot, 
Varga László szolgáltatta a tőle megszokott magas szín
vonalon.

Az idősebb nemzedék képviselői sem maradtak le a 
fiatalok mögött. Huszár Erzsiké néni szép versmondása, 
a nyugdíjas klub előadása, a leányfalusi vendégek 
műsora sokáig emlékezetes marad.

A déli órákban, pihenésképpen ebéd következett, 
mely Gyimesi Józsefné, Veronka néni kezét dicsérte.

Délután egy órakor családja körében köszöntöttük 
Aszód legidősebb polgárát, Egervári Józsefnél, Irma 
nénit, aki ebben az évben ünnepelte 98. életévét.

Délután Pere János népdalénekes és Fehérváry Márta 
operaénekes műsora szórakoztatta a vendégeket.

Nagy sikere volt a Szellemi Totónak. A Múzeumból 
kölcsönzött népművészeti ruhák nevének kitalálása 
nagy fejtörést okozott.

Nincs ünnepi program tombola nélkül. Idén 400 
tombolatárgyat tudtunk begyűjteni. Ez a szám Aszód 
város vállalkozóit, kereskedőit dicséri, hiszen meg
keresésünkre szívesen adományoztak, és ezzel nagy 
örömet szereztek sok kisnyugdíjasnak.

-  Szabadság-téri Patika
-  Szent István Patika
-  Könyvesbolt
-  Péter Jánosné Élelmiszer
-  Rivalux Festék-illatszer
-  Farkas Imre Festékbolt
-  Szovics Pál és neje Gála BT.
-  Nagy Zoltán Wirlpool
-  Renáta virágbolt
-  Geri Mihályné virágbolt
-  Bangó Istvánné virágbolt
-  Kárász Pálné Ajándék-Játék
-  Borkesz Tibor Rövidáru
-  Péter Ferencné vállalkozó
-  Péter Lajosné Vegyesbolt
-  Győri Jánosné Élelmiszer
-  Kollár László vállalkozó
-  Gódor Lajos Vegyesbolt
-  Rácz Tiborné Élelmiszer
-  Maros István Korona cukrászda
-  Lamix Élelmiszer
-  Gubis Gábor Dohány- és vegyeskereskedés
-  Gáspárné Csókás Rita Terület Vöröskereszt
-T rink DUÓ Kft.
A hosszú felsorolás is mutatja, hogy Aszód szinte min

den vállalkozója szívesen segített. Köszönöm.
A köszönetnyilvánítás után szeretném még egy fontos 

dologra felhívni a figyelmüket:
Közeledik a Karácsony. Felméréseink szerint sok csa

lád él a létminimum alatt. Ezeknek a családoknak nem 
tudjuk a jövedelmét magasabbra emelni, ez illúzió 
lenne, de könnyíteni a helyzetükön megpróbálhatunk. 
A meleg kabát, meleg leves, sokszor életmentő lehet. 
Az üzletekben eladhatatlan áru még jól hasznosítható 
karitatív célokra.

Aszódon működik néhány segélyező csoport, aki a 
felajánlásokat eljuttatja a rászorult embereknek.

Minden felajánlást szívesen fogadunk, legyen az 
ruhanemű, élelmiszer, játék.

Köszönöm figyelmüket:

Varga Jánosné 
Gondozási Központ vezető
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H o g y a n  t o v á b b  K a m a r a t e á t r u m ?

Magyar Zoltán és Asztalos 
Tamás kiválása a művészeti 
csoport éléről, akárhogy is 
nézzük a dolgot, de törést 
okozott a folyamatos mun
kában.

M agyar Z o ltán  re n 
dezőnek sajátos egyéni stí
lusa és karizm ája volt, 

melynek értékelésére elég a három bemutató szak
mai és közönségsikere.

Mit csinál most a csoport, mit várhatunk ez év
ben?

-  Mikor e sorokat írom, a TV-ben Arthur Miller 
(,,A M arylin fé r je ” ) arról beszél, hogy náluk 
(Broodway, USA) az idén két bemutató volt össze
sen (okt. 16.).

Jól állunk, bár az a valószínű, hogy A.M. ősbemu
tatókról beszél, de akkor is jól állunk.

Idén nálunk Barabás Tamás és Aranyos Peti már 
megcsinálta az Ételliftet -  még Kartalon -  a ván
dorszínház egyik jelentős állomásán.

Más utat választottak, mint a Molnár Ferenc féle 
sikerdarabokat üdébbé tevő Magyar Zoltán.

Az Étellift (Harold Pintér) abszurd. Azt nem me
rem leírni, hogy dráma, mert nem az, erről azonban 
a darab megszemélyesítői nem tehetnek. Láttam 
már a „L if te t” színm űvészeti főiskolások előa
dásában is, gyengébb volt mint a miénk. A mi bér
gyilkosaink hitelesebbek és ez itt nem a reklám 
helye. Azonban ez sem segít az egyszerre vérsze
gény és vérgazdag sztoryn.

Kicsi ez a város, sekély a műveltségünk, kevés itt 
a vájt-fülű. Nekünk mese kell, szeretni akarjuk a 
hőst, még ha néha lop is. A hősnőt is szeretni akar
juk, még ha volt egy kis előélete is neki, meg a 
virágot is szeretjük, ha szerény az...), ha pezsgőt 
ittak a cipőjéből a huszárok, na és...

Próbalesésen a régi sikereim színhelyén, a Fiú
nevelő Intézetben:

-  Igen, ebben a teremben én is rendeztem vala
ha, még 1978-ban, „felbújtóm” Puskás Géza volt.

A Kis herceget adtuk elő. Az egyik kis herceg a 
„H em üveg” nevű bentlakó volt, egy „kerékpár 
specialista”, 17 darabig jutott el, mire feltűnt, hogy 
a környéken már senkinek sincs kerékpárja. Silány 
kor, silány bűnesetek.

-  De hagyjuk az idősíkokat, a nosztalgiát, marad
junk a mánál.

A kam arateátrum új rendezője, Fodor Mihály 
szépen, kulturáltan beszél, magyaráz, indokol,

előjátszik. Színvonalas rendezői munka folyik. Én 
a folyosón hallgatódzom. Szeretném súgni neki: 
M isikém, te itt nem Fodor M ihály igazgató úr 
vagy, egy országosan is kiemelkedő színházi ren
dező, fesztiválok abszolút helyezettje. Itt más mu
zsika kell!

De nem szólok semmit. Ezek a sorok is csak lát
hatatlan betűkkel íródtak, és lehet, hogy nincs is 
igazam. Majd jön a pudingevés.

Csak a gyengébbek kedvéért, mostanában angol 
közmondásokat idézünk, nem cirillbetűseket.

A készülő puding most Peter Schaffer BLACK 
COMEDY-je (Játék a sötétben). Közönségsikerre 
számítanak. A darab ma is műsoron van Pesten a 
József Attila színházban.

A mi teátristáink februárra tervezik a darab be
mutatóját, s ha minden jól megy, ebben a terem
ben. ígéretet kaptak egy színpad építésére is. El- 
ábrándozok ebben a szép, a gyerekek kerámiáival 
díszített teremben arról, hogy mennyire alkalmas 
lehet ez a hely a híd szerepére az intézet és a város 
között.

Szarka Attila, igazgató úr, Probocskai Laci ! -  
segítsetek ebben!

Megérdemli ez a csapat, hogy végre megszűnjön 
„vándorszínpadi” jellege.

Ok ugyan igyekeznek alkalmazkodni. Aranyos 
Peti és Gyögyő arról tájékoztatnak, hogy a további 
műsorterveikben olyan darabok is szerepelnek, 
amelyekhez nem kell színpad.

Készül egy verses összeállítás „Megfúvom fűz
fa lan to m at” cím m el, m eg e lőveszik  T abaren 
mestert is, a régi gyógyszerárust, minden reklám- 
szakember ősatyját, aki úgy árulta portékáját, hogy 
közben burleszkszerű mutatványokat, nevettető 
monológokat adott elő, jóval nagyobb tehetséggel, 
mint a mai reklámbárgyúságok kiagyalói.

Az eddigi műsorterveken kívül készül még egy 
Harold Pintér mű is Barabás Tamás rendezésében.

Várjuk a bemutatókat, teátristák! Fodor Mihály, 
László Ferenc, Barabás Tam ás, Györfi János, 
Aranyos Péter, Dúzs Márta, T ó th  Andrea, Kiss 
Judit, O dler Zsolt, Katona Erika, Rehorovszky 
Krisztina, Katona László, Katona Lászlóné, Tóth 
Attila, Sóvári Péter, Sziráki Béla (Péter Balázs, 
Módos Tibor).

És! Zoli, Tamás, Karcsi, Móni, Ildi, Ramóna, 
Heni! Ti is drukkoljatok nekik, hiszen megérdem
lik. Nem m entetek ti még egészen el, és jövőre 
„Olimpiai” év lesz.

D .L
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az Aszódi Tükröt, m int a város lapját. M indez 
helyes is és rendjén való. Ezen vélem ényem et 
a Tükör megbízott szerkesztője - bizonyára a 
szerkesztőség egyetértésével „Levél az olva
sónak” című cikkében, (T ükör szeptem beri 
száma) el is ism erte. Várják a T ü k ö r m egje
lenését, de bírálják a kiadót, amennyiben egy 
napot is késik  a m egjelenése. Tudom , m ert 
többed magammal Én is ott állok az újságos 
bódé e lő tt, a b írá lók  k ö zö tt. A m eg b ízo tt 
szerkesztő, ahogy írja, köszönette l veszi és 
venné a bírálatokat és bizonyára értékeli is és 
h aszn o sítja  is azo k a t. T e rm é sz e te s , hogy 
am ennyiben nem  ért azokkal egyet, írásban 
vissza is u tasíthatja  azokat, csak ne m inden 
in te lligenc iá t nélkü löző , hanem  ugyanúgy, 
mint eddig, érthető emberi hangon.

El kell ismerni, hogy a lap a m egjelenését 
követően sem, de a jelenben sem pártoskodó, 
nem részrehajló, úgy tájékoztat, ahogy a város 
a maga köz- és emberi é letét éli. Véleményem 
szerint a Tükörrel, a szerkesztőséggel szem 
beni eddigi bírálatok nem  voltak rosszindu- 
latúak, inkább segítőkészek. Mi olvasók vi
szont nem tudjuk, helyesebben szeptemberig 
nem  tu d tu k , hogy a szerkesztőség , maga a 
szerkesztő  is társadalm i m unkában  végzi a 
megbízatását. Teszik ezt jó szívvel, a város és 
an n ak  lakói é rd e k é b e n  ab b an  az id ő b en , 
ab b an  a k o rb a n , am ik o r m ár tá rsad a lm i 
munkában nem  lehet sem iskolát, sem rende
lőintézetet felépíteni, m ert a társadalmi m un
kának sem értéke, sem becsülete nincs.

E m unkáért a lap szerkesztősége, legalább a 
lap tulajdonosától, a várostól, az olvasóktól 
kapna, eg y éb k én t á lta lu k  nem  várt köszö
netét. Ezért a m unkáért legalább a köszönet 
férjen bele ebbe a nagy piacgazdaságba. Nem  
v á d o lh a tó  a lap  azzal sem , hogy  s z e m é 
lyeskedő annak ellenére nem , hogy ilyenek 
néha e lkerü lhetetlenül előfordulnak. Ilyen a 
volt szerkesztőség idején is előfordult. Em lé
kezzünk csak arra a k é t em ber közti vitára, 
melyekhez a városnak semmi köze nem volt,

nem is érdekelte az olvasókat, mégis m egje
lentették, persze egyik félnek sem növelte a 
tekintélyét. Az viszont a szerkesztő joga, hogy 
melyik cikket jelenteti meg és melyiket nem.

A szerkesztő maga is egyetért Dr. Asztalos 
István ..A lapot olvasgatva” cím ű cikkével, 
kivéve a „szegényesebb” jelzőt vitatja. E cikk 
megjelenése után magam is úgy éreztem, hogy 
e megállapítás kicsit helyesbítésre szorul. Igaz 
m indent lehet magyarázni és megmagyarázni. 
E szegényesebb jelzőnél figyelem be kellene 
venni, hogy az infláció „ jó indu la ta” a lapot 
sem kím élte, nem  kerü lte  el és ennek  elle 
nére, a lap árának drasztikus em elése nélkül, - 
m elyre m inden bizonnyal szükség lenne - a 
lap megjelenik és tudósít.

M egfogalmazódott annak igénye is a lappal 
szem ben, hogy kevesebb h irdetést közöljön, 
hogy több hely m aradjon egyéb cikkek szá
mára. A hirdetéseket figyelve viszont az a vé
leményem, hogy annak a nagy része hivatalos, 
a város lakosságának tájékoztatására szolgál, 
tehát nem fizetett. A fizetett hirdetésekre vi
szont a lap fenntartása és egyéb költségeinek 
fedezetére szükség van.

Ami a lap tartalmi szegényességét illeti, nem 
róható fel a lap szerkesztőségének. Csak azok
ból az írásokból tud válogatni, közlésre alkal
m asakat, m elyek hozzá é rkeznek  és te rm é
szetes, hogy a Szerkesztő a jogával élve, nem 
m indet tartja közlésre alkalm asnak, főleg a 
névtelenül érkezetteket nem. Az is tény, hogy 
nem tud annyi cikknek szánt írásból válogatni, 
m int pl. a N épszava Szerkesztősége, így be 
kell érnie azzal, ami van. Aki tud valami job
bat, a Szerkesztő úr bizonyára örömmel fogad
ná a javaslatát, hisz a cikkében maga is meg
jegyzi, hogy „általában a közöny sivataga viszi 
vakvágányra a Tükörhöz hasonló helyi kiad
ványokat”. Tehát nem akkor kellene tollat ra
gadni, amikor úgy érezzük, hogy sérelem ért 
bennünket, m ert ilyen cikk is olvasható, ha
nem más esetekben is.

Igen találó a Szerkesztő azon megjegyzése,
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hogy neki tesznek javaslatot, hogy mit hogyan 
kellene megírni. Ilyen javaslatokat én magam 
is kapok, de a javaslatot tevő hozzáteszi, hogy 
ő maga is tudna írni, de nem  akarja, hogy a 
neve szerepeljen. Ilyen és hasonló hozzászó
lással nem  lehet egy lap színvonalát emelni, 
de azzal igen, ha eleget tennénk a szerkesztő 
többszöri kérésének és több, m indenkit érintő 
cikket jelen tetnénk meg.

A város lapja igen sok cikket közöl, melyek 
közösséget é rin tenek , észrevé te leke t tarta l
maznak, főleg a Polgárm esteri H ivatal felé. 
E lvárnák az olvasók, hogy e c ikkek  alapján 
tö rtén n e  valam i in tézk ed és , vagy legalább 
választ kapna rá a közösség. M indezzel igen 
sok kósza hírt lehetne megelőzni, m int ami a 
volt szovjet laktanya és az o tt lévő lakások 
eladása körül van. D e ilyen az is, hogy pl. a 
város összes közútjának fenntartására 900 ezer 
Ft., míg a Szabadság tér felújítására 3 millió 
Ft. ju to tt és m indez az önkormányzati hírek
ben nem szerepel.

M erem javasolni a lap Szerkesztőjének, hisz 
ehhez joga is van, hogy kérdezzen rá az illeté
keseknél az ilyen kérdésekre, mert ezzel a sok 
jó k ezd em én y ezése  eggyel gyarapodna és 
egyúttal eleget is tenne az olvasó kívánságá
nak.

A város lapjáról lévén szó, a szerkesztőcsere 
után azt vártuk, én magam is, hogy a megbí
zott szerkesztő - lévén kulturális szakember, a 
lap nagyobbik részét majd kulturális cikkek 
tölti ki. Tapasztalhattuk, hogy a kulturális cik
kek sem kapnak elsőbbséget a lapban, m int 
bármilyen más támájú cikkek.

Én bízom benne, hogy a Szerkesztő „Levél 
az olvasónak” és egyéb hasonló témájú cikkei 
alapján a lap olvasói is vélem ényt fognak mon
dani a lapról, hisz ezzel is elő lehetne segíteni 
a lap színvonalának em elését, amit egyébként 
h iányoltak  és mi olvasók ezzel is b izonyí
tanánk, hogy valóban sajátunkénak érezzük a 
lapot és ezt fejezzük ki azzal is, hogy köszö
netét m ondunk a szerkesztőségnek az elisme
résre méltó „társadalmi m unkájukért”.

Dancs Antal 
Aszód

Szerkesztő'/ észrevétel
Nem mellébeszélésnek szánom, de úgy érzem, 

hogy a felvetett kérdésekre, már kitértem a „Levél 
az olvasónak” címmel.

Újólag megerősítem, a város közéletének kritikusi 
szerepét a továbbiakban is csak mérsékelten kí
vánom felvállalni.

Ha csak nekem fáj valami, az az én ügyem. Ha 
majd két, három embernél többen leszünk, akkor, 
talán.

Azt meg teljességgel járhatatlan útnak tartom, 
hogy primátust élvezzen a lapban a szerkesztő eset
leges szakterülete.

A kulturális területről való állásfoglalásom sem vál
tozott, itt egyébként jelenleg nincs szükség a téma 
kiélezésére. Értesüléseim szerint elmozdul néhány 
dolog a holtpontról:

Remény van a Kossuth L. u. 72. felújítására, re
mény van a Kamarateátrum vándorszínpadi jel
legének megszűnésére. Ezenkívül én még nem 
veszítettem el a reményem egy közös működtetésű 
Művelődési Házra sem.

Mindezeken kívül, bár ez sokaknak ellentmondá
sosnak tűnik, én hiszek az Asztalos Tamás által 1994- 
ben felvázolt városi művelődési modell megvalósu
lásában is.

A.T. tévedése az én véleményem szerint az volt a 
területen, hogy nagyot akart lépni, neki csak a mo
dellt kellett volna felvázolnia, és amikor már húsz 
ember érti is Aszódon, akkor kellett volna (jó pár év 
múlva) nekikezdeni az elfogadtatásának.

Dinnyés László

Hétvégi
gyermekfelügyeletet vállal 

okleveles óvónő.
Név és cím a Városi 

Könyvtárban!

Ady Endre utca 29. szám 
alatt 340 n-öl telek eladó.

Érdeklődni lehet: 
Zelenai Béláné 

Aszód, Szabadság tér 8/a.
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fi FH
Nyelvtanilag rövid e szó, de biológiailag hatalmassá 

nőhet e név viselője.
De van-e olyan ember, aki elgondolkodik azon egy fa 

vásárlása során, hogy ez a fa miket érhetett meg.
Az emberek elültetik őket, néhányan nevelik és gon

dozzák, és sajnos vannak olyanok, akik ártanak neki, 
már csemete kora óta. De milyen is egy fa élete? Sok 
embert sajnos nem érdekel, pedig ha beszélni tudna, 
sok mindent mondhatna.

Emberek sok helyre ültetnek fákat (utak mellé, 
parkokba, erdőkbe), amelyek később használatra kerül
nek. De addig is mi minden történik velük?

Mag vagy csemete korban elültetésre kerülnek. Ha 
magként kerül a földbe, rövid időn belül a földből 
előbújik és csemetévé fejlődik. Először egy gyenge fa, 
majd erősödni és terebélyesedni kezd. Agakat hajt már 
fiatal korától, melyek először szintén gyengék, majd 
erősödni kezdenek.

Fiatal korában az ágain már megjelennek a madarak 
különböző fajtái, károsak és hasznosak. Később, mikor 
is öregedni kezd, a madarak fészket raknak rá. S néhány 
fa alkalmas odú készítésére. Megjelennek a fák dok
torai, a fakopácsok is. Találó a fák doktorai elnevezés, 
hisz a fákat kopogtatva egy-egy fát károsító rovarra 
akadnak, s a fát ezektől megmentik. Néhány madár - 
főleg az öreg fákat - megfigyelőnek használja. Mások 
katedrálisnak, dobogónak, ahonnan messze hallatják 
hangjukat.

Néhány fa kellemes árnyat nyújt a nagy melegben. Az 
emberek - tisztelet a kivételnek - ezt úgy hálálják meg, 
hogy egy-egy ágát letörik. A fák sok ideig elélhetnek, s 
egy-egy jellegzetes fa, a táj szépségét adja. S ha a fák 
beszélni tudnának, mennyi anekdotát és történetet 
mesélhetnének. Jól tudjuk, hogy Petőfi itt tanult né
hány évig és ki-ki járhatott a határba. S lehet, hogy járt 
erre más híres ember is, igaz csak átutazóban, amikről 
csak a fák tudnak. Rengeteg féle fa van, ami a vidéket 
lakja, benépesíti. Milyen fajtájú fák léteznek e vi
déken?

Vannak vadon termő gyümölcsfák (vadalma, vackor), 
amelyeket nemesítettek, és lehet, hogy így kerültek be 
a házakhoz. Vannak lombhullatók (tölgyek, cserek, aká
cok) és tűlevelűek (fekete-, erdeifenyő). S itt vannak a 
fák kistestvérei a cserjék és bokrok (kökény, csipkebo
gyó, áfonya).

A fák néhány helyen erdőt képeznek, mely a vadak 
élőhelye. S néhány ember az erdőből él meg. Pl. a mé
hészek. Ha virágzás van, olyan fák alatt helyezik el kap
táraikat, amelyek értékes mézet adnak.

Vihar idején mindenki hazasiet az oltalmat adó tető 
alá. A fák még ilyenkor is kint állnak. Az időjárás 
szeszélyének téve ki magukat, s harcolva az időjárással. 
Ha a viharnak vége, egy pár fa megdőlve, tépázva kerül 
ki a viharból, mutatva a vihar nyomát.

A fákat sok helyen használják fel pl. szerszámnyél
ként, téli tüzeléskor és még más egyéb helyeken.

Tehát ha lehet, ne tegyük tönkre őket, hanem véd
jük, óvjuk és gondozzuk. Szükség esetén a tönkretevés 
helyett gyógyítsuk. Előbb-utóbb meghálálják.

M asznyik Károly

ÓVJA, VÉDJE A  KÖRNYEZETÉT! 

INKÁBB HIRDESSEN

AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

MEGBÍZHATÓBB, KULTÚRÁLTABB, 

PONTOSABB, BIZTOSABB!

HIRDETÉSFELVÉTEL 

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

SZERDA KIVÉTELÉVEL NAPONTA  

A NYITVA TARTÁS IDEJÉBEN

Aszódi T ü k ö r  

Szerkesztősége
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r Volt egyszer egy 
Új Tükör...

Egy képes hetilapot neveztek így, még a régi világ
ban, amely egy országos klubmozgalomnak is nevet 
adott.

A lap a kádári konszolidáció terméke volt, három 
pártonkívüli író szerkesztette, meg Sugár András, akit 
később kiutáltak maguk közül. Nem tudták még, 
hogy két évtized múlva milyen nagy „hazafi” lesz 
belőle.

Az egyik renitens író Fekete Sándor volt, akinek 
már az apja is részt vett a munkásmozgalomban. O 
maga kilenc évet érdemelt ki „Hungaricus” című 
röpiratáért annak idején, 1958-ban. A folyóirat nem 
volt ellenzékieskedő, még a sorok között sem, több 
volt annál. Emberi értékeket hirdetett, és olyan ma
gyar szellemiséget, mely senki ellen nem irányult.

A lap a rendszerváltás első áldozatai közé sorolható, 
nem bírta el a piaci viszonyokat.

Fekete Sándor nem tudta magáévá tenni a hangos
kodó hazafiságot, meg az új stílust sem. Nem rakatta 
Cicciolinát a címlapra, még Lili Muratit sem. Való

színűleg a „Pampers” reklámok is idegenek voltak 
számára.

De maradjunk az U.T-klubmozgalomnál. Abban az 
időben nem jártunk spanyolba, meg törökbe, de 
voltak barátaink Hungaryban, Sárospatakon, Balassa
gyarmaton, Kiskunhalason, meg Kőszegen...

Az aszódi klub külön színfoltnak számított a többi 
között. Érdekes volt az összetétele. Volt köztünk ipari 
tanuló, tanár, mérnök, óvónő, gimnazista, egyik 
tagunk még a Himaláját is megmászta. Koncz Pisti 
volt a vezérünk és a Turcsán, később a Sáhó Éva, 
meg a Klausmann Rózsi. Jó volt Új Tükrösnek lenni. 
És jó volt barátok közt lenni, újra találkozni egymás
sal, megnézegetni a régi fotókat, a régi sikerekről.

Négyszer voltunk kiváló Ú.T. klub országosan.
A találkozó külön örömét azok a régi tagok 

szerezték, akik elszármaztak ugyan Aszódról, de most 
eljöttek. Eljött a Babi (Japkáné), a Cipó, meg a 
Bartók Kati, Herr Rozika a világ végéről küldött le
velet.

Végül köszönet a könyvtárnak meg az A.T-nak a 
vendéglátásért.

Jövőre veletek ugyanitt, talán?
Dinnyés László

NIKÉ
A győzelem istennője. Az erőkultusz istennője.
A Nikét úgy kaptuk.
A győzelem istennőjét nekünk azért most sike

rült legyőznünk.
Darabokban hever.
Érdekes sorsa volt nálunk.
Egy bizonyos semlegességet képviselt egy 

ideig. Ezalatt azt éreztem, hogy rosszabbat is 
kaphattunk volna. Mondjuk, más nemzetiségűt. 
Ez mégiscsak európai, görög.

S egy időben m egpróbáltuk menedzselni. 
Akkori ünnepeinken őt koszorúzzuk, a teme
tőkbe csak egy-egy koszorú kerüljön. Ezt a ja
vaslatot azonban nem fogadták el.

Későbbi sorsa ismeretes. Rossz helyen állt. 
Valóban. A világháborús emlékmű lebontása 
nem helyi kezdeményezés volt. Én tudom. De 
rajtam kívül is vannak néhányan, akik ezt tudják.

De a NIKE is ártatlan mindenben. Meg kellene 
találni a helyét. Legalább is méltóbb helyet, mint 
ahol most van.

D . L.
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A VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI M ŰVELŐ DÉSI H Á Z  

PROGRAMJAI NOVEM BER H Ó N A PB A N

5-én (vasárnap) 10 órától

7-én (kedd) 10 és 1 5 óra

10-én (péntek)

15-én (szerda) 18 órától

23-án (csütörtök) 15 órától

24-én (péntek) 16 órától

25-én (szombat) 19 órától

A  G - Ö D Ö L L Ő I

Ö M W Q M T

Aszód-Dunaharaszti megyei sakk csapatbajnokság

MESESZÍNHÁZ -  Mátyás király meg az ördög 
Belépés bérlettel, illetve 100 Ft-os jeggyel

TiNIDISZKÓ Belépődíj: 50 Ft

SZIGORÚAN TITKOS -  a KGB együttes koncertje 
Belépődíj: 250 Ft (Jegyek már elővételben válthatók)

A Városi Nyugdíjasklub rendezvénye

Aszódiak az Aszódiaknak kulturális bemutató

ERZSÉBET-KATALIN BÁL
Játszik: JACK PÓT TRIÓ Belépődíj: 300 Ft
(Jegyek már elővételben válthatók)

A T / 1 I 8 A
P E T Ő FI SÁ N D O R M Ű V ELŐ D ÉSI KÖZPONT 

2 1 0 0  GÖDÖLLŐ, SZA B A D SÁ G  Ú T  6 .

: m o j T EL .: 2 8 /3 2 0 - 9 7 7

DIÁK FILMKLUB November 14. 15 óra

N ovem ber 3 .1 5  óra E u  R ó  P A C A L C U T T A  T R I Ó
Ft.: LARS VON TRIER K O N C E R T J E

November 24.15 óra ÁRNYÉKSZÁZAD; R.:
Belépődíj: 

200 és  100 Ft
DÉR ANDRÁS

KORTÁRS FILMKLUB
November 6 .1 9  óra

November 17.17 óra 
APRÓK TÁNCA

ELVESZETT GYERMEKEK VÁROSA Belépődíj: 50.- Ft
R.: JEAN PIERRE JEUNET ÉS

MARC CARO 18 óra:
November 13. 19 óra MAGYAR TÁNCHÁZ

ÁLMAIM ASSZONYA Belépődíj: 100.- Ft
R.: NICOLAS KAZAN Tanítanak:

November 20 .19  óra ISZONYAT Széphalmi Zoltán és
R.: ROMÁN POLANSKI Benedek Krisztina

November 27 .19  óra Muzsikál:
MURIEL ESKÜVŐJE a FIX STIMM zenekar

R.: P.J. HOGAN

S Z Í N H Á Z

November 20-án 10 és 15 órakor; 21-én 
9 és 11 órakor 

B O l t L K  A N Y Ó
A Pécsi Bóbita Bábszínház vendégjátéka 

Belépőjegy: 120.- Ft

November 23-án 19 órakor
A NYÍREGYHÁZI MÓRICZ ZSIGM0ND 

SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA 
GOGOL: A  REVIZOR

SZATÍRA
Rendezte: MEGYERI ZOLTÁN
Belépőjegy: 350 és 250.- Ft 
Jegyelővétel november 1-től

November 30-án 14.30 és 17 órakor
A HONVÉD MŰVÉSZEGYÜTTES 

VENDÉGJÁTÉKA 
J Á N O S  V I T É Z
Zenés-táncos mesejáték 

Rendező: NOVAK FERENC
Belépőjegy: 220.- Ft 

Jegyelővétel november 1-től
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K Ü 2 L E M É N T S K - H Í B E K
AZ ASZÓDI TANUSZODA 

VÁRJA VENDÉGEIT!
NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől - péntekig 
reggel 6.00-7.30 

délután 18.00 - 19.00 óráig 
Jegyárak:

Diákjegy 50.- Ft
Felnőtt jegy 100.- Ft 
Diákbérlet 350.- Ft 
Felnőtt bérlet 800.- Ft 

A  je g y á r a k  a z  ú s z ó s a p k a  k ö lc s ö n z é s i  

d í já t  i s  ta r ta lm a z z á k !

N y ír y  Z s o l t  

u s z o d a v e z e t ő

□  □ □

A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki azoknak a 
személyeknek, akik saját könyveiket ajándékozták a 

könyvtári állomány gyarapítására:
Angyal Attiláné, Balatoni Anett, Bank László, 
Frajna Miklós, Hagyó Dénes, Novák László, 

Probocskai Zita, Szendrei Éva, Takács Renáta, 
Veréb János.

□  □ □

MÁR CSAK AZ IDÉN VÁSÁROLHAT 
APEH KEDVEZMÉNNYEL 

PÉNZTÁRGÉPET

Szívesen állunk rendelkezésére, az alábbi 
szolgáltatásainkkal:

- fe lvilágosítás,
- pénztárgép eladás,

- betanítás,

- üzem behelyezés,

- garanciális és garancián túli javítás.

Kiss Károly Irodagép BT 
2170 Aszód, Vörösmarty u. 1/a.

Tel.: Aszód 424, vagy 06-30-489-020

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
ASZÓDI SZERVEZETE 

R U H A G Y Ű J T É S I  
A K C I Ó T

SZERVEZ NOVEMBERBEN ÉS 
DECEMBERBEN 
Ruhagyűjtő helyek:

IDŐSEK NAPKÖZIOTTHONA 
Petőfi utca 6.

Falujárók útja 5.

ADOMÁNYÁVAL SOKAT 
SEGÍTHET A RÁSZORULTAKON !

Balogh Jánosné 
VK. aszódi titkára

□  □ □

VÁCRA TÖRTÉNŐ 
BEJÁRÁSHOZ ÚTITÁRSAKAT 

KERESEK. KOCSI VAN!
Aszód, Hunyadi u. 6.

Érdeklődni a megadott címen este 
17 óra után lehet!

□ □ □

ELADÓ 700 m2 
KÖZMŰVESÍTETT 

ÉPÍTÉSI TELEK
Érdeklődni: 2170 Aszód,

Szőlő u. 16. (temetőnél)

Bányász Rudolf

□  □ □

ELAD Ó  ASZÓ D  KÜ LTERÜ LETÉN, A  
PÁSKOM BAN FEKVŐ 210 NÉGYSZÖGÖL 

ZÁ R TK E R T (SZŐLŐ)
Érdeklődni: Szalóky, Aszód, Falujárók u. 5J22.
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JEGYZET KERESTETIK!
Egy orvostan h allgató  e lk érte  

anatóm ia k ön yvem et és jegyzeteim et. 
M ost nekem  is  szükségem  len n e rá, 
azonban nem  em lékszem , k i v o lt a 

k ölcsön k érő .
M egköszönném , ha jelentkezne! 

á r . Jólesz József 
Aszód, A ra n y  J . u . 3.

□  □ □

A Z  A M E D IK  ALAPELLÁTÓ  
O R VO SSZÖ VETK EZET  

FELHÍVÁSA:

AZ ORVOSSZÖVETKEZET ELVÉGZI AZ 
ÚRVEZETŐI JOGOSÍTVÁNY 

MEGSZERZÉSÉHEZ, ILLETVE 
MEGÚJÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMP

LETTORVOSI VIZSGÁLATOT! 
Kérjük, érdeklődjön az AMEDIK orvosainál! 

(Aszód, Kossuth L. u. 84.

□ □ □

TISZTELT VÁLLALKOZÓK, 
C É G E K É S KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVEK!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy 
foglalkozásegészségügyi tevékenységet az 

AMEDIK Alapellátó Orvosszövetkezet is végez. 
Ezzel kapcsolatos felvilágosítást a szövetkezet 

elnöke ad.
dr. Lóska Izabella  

szöv. elnöke

□  □ □

Perzsa kismacskák törzskönyvvel eladók 
Érdeklődni: Laukóné, Iklad 

Tel.: Aszód 2., illetve 06-60-343-357

*

Hűtőgépek
szerelése
javítása

GARANCIÁVAL!

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

V___________ -___________J

OTP
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

A Z  A LÁ B B I SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
ÁLLU N K  TISZ T E L T  Ü G YFELEINK  

R E N D E LK EZÉSÉR E:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés

-  lakossági betét, lakossági 
folyószámla-vezetés

-  ATM -EC/M C ügyfélkártya

-  vállalkozói számla kezelés

-  értékpapír-kötvény forgalmazás

-  O TP garanciabiztosító 
szolgáltatásai

ŐI5
B A N K

ŐI5
B A N K



TÜKÖR 23

g y o g v a s z a t i

S € G € D € S Z K Ö Z Ö K

BOLTJA
Aszód, OTP ház

ITT KAPHATÓ:

TB által támogatott termékek:
-  térd, compressiós harisnyanadrágok,
-  járókeret, támbot
-  szoba WC, fürdőkád kapaszkodó, 

ülőke,
-  Tena comfort pelenkák, anatómiai 

gerinckímélő párnák, matracok,
-  csukló és térdvédő
-  medenceöv
-  mellműtöttek részére protézis, 

melltartók,
-  tolókocsik, stomás betegek kiszolgálása.

Tb által nem támogatott termékek:
-  Scholl papucsok, klumpák, anatomic és 

biopapucsok,
vérnyomásmérő készülékek

-  lábápolási szerek, reuma olajok, 
kenőcsök, tapaszok,

-  Arcus masszírozó termékcsalád,
-  Fogyókúrás italok, allergia párnák.

Anyukáknak és kisgyermekeknek:
-  anyatejgyűjtőzsák, szájkendő, 

terpeszbetétes pelenkázó nadrágok,
-  gyógycipők, szandálok, bundás cipők
-  fülvédő termo sapka

Sportolóknak
-  térd-, boka-, könyök-, csukló-, stb. 

védők, izomlazító krémek.

Kérje háziorvosa (szakorvosa) 
tanácsát!

T IS Z T E IT  ASZÓ D I LAKOSOK!

Gyógyászati segédeszközök szaküzletet nyitottunk Aszódon 
az OTP házban (Kossuth Lajos utca - Petőfi utca sarka)
Az üzletben található segédeszközöket az országos egész

ségügyi pénztár támogatja.
Szeretnénk minden hónapban egy-egy termékcsoportot be

mutatni, és információt nyújtani, hogy megkönnyítsük 
Önöknek a mindennapos betegápolást. Szeretnénk termé
keinkkel a beteg emberek életét komfortosabbá tenni.
E hónapban az ágybanfekvő betegápoláshoz szeretnénk se

gítséget nyújtani.
Üzletünkben kapható:
-  inkontinens betegeknek TENA COMFORT pelenkák, nadrá

gok,
-  állandó katétert viselőknek: katéter, vizeletgyűjtő zsák,
-  az állandó fekvés után a leggondosabb ápolás ellenére is 

kialakuló felfekvéses (decubitus) betegeknek: gondozó 
matrac, párna, különböző kényelmi gyűrűk, decubitus gon
dozó hab, törlőkendők,
-  ágytálak, kacsák, szoba WC-k.
Ezek az eszközök nagyon fontosak azoknak az embereknek, 

akik sajnos ágyhoz kötöttekké váltak.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Ők, a fekvő 

betegek minél hamarabb gyógyuljanak meg, hogy folytathas
sák addigi megszokott életüket.
Ebben idáig is nagy segítséget nyújtottak Önöknek a házi és 

szakorvosaik, és ebben szeretnénk mi is segítséget nyújtani 
Önöknek.
Kérje háziorvosa, szako_rvosa tanácsát, de az üzletben is szí

vesen tájékoztatom az Önökben felmerülő kérdésekkel, ter
mékeinkkel kapcsolatban.
Itt a lap hasábjain keresztül is szeretném megköszönni az 

Aszód és vonzáskörzeteiben dolgozó háziorvosoknak, szak
orvosoknak, hogy szeretettel és segítőkészen fogadtak.
Valamint azoknak az aszódi lakosoknak, aszódi polgárok

nak, akik segítettek és segítenek a kezdeti nehézségeimet 
megoldani.
Segítségüket, bizalmukat köszönöm.
Jó egészséget, a betegeknek pedig mihamarabbi gyógyulást 

kíván:
Petróczy Szidónia 

üzletvezető

November 12. (szombat) ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ 
VÁSÁR Aszódon a Vásártéren.

sz-------;---------- n
Ő szirózsa

Jelződ je lz i már a nyár 

múltát. Virágaid hideg 

éjszaf^íjnem  

Bántják

‘Kártaíi néniljélQ)iacol(gn 
áruljál̂
De tyr, hogy mindezt a 

góCyáljmár nem tatjáig

Jüzfahn) Qedeon

V  J

Lakótelepi új 
pavilon,
48 m2-es 

E L A D Ó .

Érdeklődni 
lehet nap- 

közban a 

lakótelepi 
virágboltban.
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Később is eldöntheti, hogy meddig marad!
A z  O T P  B a n k  k é t  i g a z á n  r u g a l m a s  b e f e k t e t é s i  l e h e t ő s é g e t  

k ín á l  r ö v id  é s  h o s s z ú  t á v ú  m e g t a k a r í t á s o k r a  

Egy hónapra is érdemes Kamatfizetés évente.
lekötni pénzét!

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.

vagy kamatos kamat!
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 -tői

28,5%
a  Letéti jegy kamata

OTP értékpapírok. Ne álljon hiába!
A GALGAMENTIVIZIKOZMU KFT. NOVEMBERI ÜGYELET

A Víziközmű Kft. működési területén 1995. október hónapban a műszaki irányítók az alábbi beosztás szerint látnak el lakáson
töltött műszaki ügyeletet:

Ügyeleti időszak: Ügyeletes neve: Lakcíme:
X. 30-XI.5. Tóth Tibor 2191 Bag, Széchenyi u. 1. Tel.: 06-30/497-031
XI. 6; XI. 12. Pásztor Gábor 2194 Túra, Tabán u. 20. Tel.: 06-60/343-991
XI. 13-XI. 19. Ritecz György 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 06-60/343-156
XI. 20-XI. 26. Bártfai László 2170 Aszód, Széchenyi u. 41. Tel.: 06-30/502-623
XI. 27-XII. 3. Tóth Tibor 2191 Bag, Széchenyi u. 1. Tel.: 06-30/497-031

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, Dózsa Gy. u. 20., Túra, Hatvani u. 13., Aszód, Szennyvíztisztító telep

Telefonokon: 06 28/320-524 crossbar-üzenetrögzítő 06 60/343-156, 06 60/343-991, 06 30/502-623, 06 30/497-031
Aszód: 178, Aszód: 164, Túra: 63

Ritecz György ügyvezető igazgató

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


