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B enjám in László

ELESETTEK
Lánctalpakon, egyenruhában jö tt a HÁLÁL értetek.
Szerelem, munka, remény, jó  és rossz már tőletek elvétetett. 
De már emléketektől is veszik el a becsületet.

Élők és holtak: fosztogatónak Titeket gyaláz, aki
Ezt a szomorú országot utolsó kincseitől akarja megfosztani.
Hát jöjjön a lánctalpas Hatalom! Szivünket fossza ki!

Agyúszó, könnyűzene búcsúztatja az elesetteket, nem sírás. 
Mi lesz velünk? Már csak a sírban a szabadulás?
Nincs felelet. Csak a vér van, csak a gyász.

(1956)
(Bohanek Miklós felvételei)
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T öredékek  a m agyar nép történetéből
(Válogatás a  millecentenárium alkalmából)

VIII. rész: Bocskai István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós évszázada

A török kiűzésére indított s végül sikertelen tizenöt
éves háború, az erőszakos ellenreformáció, a magyar 
főurak ellen a Habsburg uralkodó álta l (I. Rudolf 
1576-1608) kezdeményezett hűtlenségi perek robban
tották ki 1604-ben a Bocskai István által vezetett Habs
burg ellenes felkelést. Bocskai 1557-ben született, kö
zépbirtokos családban. A bécsi udvarban volt apród, 
1592-től váradi kapitány és a törökellenes párt egyik ve
zéralakja. Bekapcsolódott a török ellen a tizenötéves 
háborúba, de osztrák segítség hiányában nem tudott a 
török felett teljes győzelmet aratni, sőt egyre jobban te
ret vesztett. I. Rudolf politikájában csalódva, hosszú töp
rengés után szembefordult korábbi politikai nézeteivel s 
Erdély jövője érdekében korábbi ellenfelével, a törökkel 
is hajlandó együttműködni. Bethlen Gábor is a felkelés
re biztatta. Bocskai István a hajdúk segítségével a csá
szári csapatok ellen fordul s 1604. október 15-én Ál
mosénál jelentős győzelmet aratott felettük. A magyar- 
országi rendek és a jobbágyok is Bocskai mellé álltak s 
ezzel a felkelés országos méretűvé szélesedett. 1605. 
áprilisában a szerencsi országgyűlés Magyarország fe
jedelmévé választotta. A törökök nemcsak szövetséget, 
de a királyi koronát is felajánlották Bocskai Istvánnak, ő 
azonban az utóbbit elutasította. A felkelés sikere I. Ru
dolfot a tárgyalóasztalhoz kényszerítette, s végül 1606. 
június 23-án a bécsi békével a felkelés befejeződött. A 
béke vallásszabadságot adott a protestánsoknak (a me
zővárosok és a falvak kivételével), megerősítette a rendi 
alkotmányt s elismerte az önálló Erdélyt. A béke aláírá
sa után egyre romló egészségi állapota miatt Bocskai 
politikai végrendeletet készített, amelyben a független 
Erdély fontosságát hangsúlyozta. Még ugyanebben az 
évben meghalt.

Erdély aranykora Bethlen Gábor fejedelemségével 
kapcsolódik össze. 1580-ban született. Tiszántúli neme
si családból származik. Báthori Zsigmond fejedelem ud
varában nevelkedik. Később a császáriak elől török föld
re menekült. Ő bírta rá Bocskai Istvánt a Habsburg-elle- 
nes felkelés vezetésére. 1613-ban a kolozsvári ország- 
gyűlés Bethlent fejedelemmé választotta. Nagy célja az 
ország újraegyesítése volt. De reálpolitikusként felis
merte azt a tényt, hogy a török még jelentős erőt képvi
sel, s így fenntartotta a kapcsolatot a Portával. Gazda
ságpolitikája hatalmas eredményeket hozott mind Er
dély, mind saját vagyonának gyarapításában. Megnö
velte birtokait. Szabályozta Erdély árukivitelét. Monopó
liumot vezetett be a higany, méz, viasz, marha exportjá
ra s ezzel a fejedelemség bevételi forrását kibővítette. A 
gazdasági szerkezetben is változásokat eszközölt. Fej
lesztette az ipart, külföldi mesteremberek betelepítésé
vel. Bányászokat is hívott Erdélybe. Állandó hadsereget 
hozott létre, a közigazgatást modernizálta. Külpolitikai 
téren is aktív tevékenységet folytatott. Bekapcsolódott a 
harmincéves háborúba (1618-1648), mely segítségével 
a független magyar állam visszaállításának lehetőségé
ben bízott. 1620. augusztusában a besztercebányai or
szággyűlésen Magyarország királyává választották, de 
ő mégsem koronáztatta meg magát. Terve azonban

nem valósulhatott meg. Külső és belső okok miatt 1621- 
ben kénytelen volt II. Ferdinánd császárral Nikolsburg- 
ban békét kötni, így az ország továbbra is megosztott 
maradt. Bethlen Gábor a tudomány és a művészet párt
fogójaként is ismert. Gyulafehérvárott protestáns főisko
lát alapított elsősorban a tehetséges magyar ifjúság ta
níttatása céljából. Az itt folyó oktatómunkát jelentősen 
segítette a fejedelem által szervezett gazdag anyagú 
könyvtár is. Igyekezett visszaszerezni a töröktől a Biblio- 
théca Corviniana megmaradt köteteit is. Támogatta a 
művészeteket is. Balett és opera előadások, zenei 
hangversenyek színesítették az erdélyi udvari kultúrát. 
1629. őszén politikai végrendelete elkészülte után, rö
viddel meghalt.

Zrínyi Miklós a későbbi költő, hadvezér, politikus 
1620-ban született. Nevelését szülei halála után Páz
mány Péter irányította. 1647-ben horvát bán lett. Csalá
di hagyományokat folytatta, amikor rendszeresen hadba 
indult a török ellen. Hamar felismerte azonban, hogy a 
Habsburgokra nem számíthat a török elleni háborúban, 
ezért nemzeti pártot igyekezett szervezni ennek érdeké
ben. Császári tilalom ellenére várat építtetett: Zrínyi- 
Újvár, melynek feladata a török megállítása volt. I. Lipót 
császártól a magyar sereg főparancsnoki címét kapta 
1663-ban. Az 1663-1664. évi törökellenes hadjárat so
rán jelentős sikereket ért el. Több várat elfoglalt s fel- 
gyújtatta az eszéki hidat, amellyel a törökök utánpótlá
sát megnehezítette. A bécsi udvar ennek ellenére főpa
rancsnoki beosztásából felmentette, s Montecuccolit 
bízta meg a sereg vezetésével. Az 1664. augusztus 1- 
én Szentgotthárdnál lezajlott csatában a szövetségesek 
győzelmet arattak a török fősereg felett. Ennek ellenére 
a Vasváron megkötött béke értelmében a császári ud
var az előző évek minden hódítását a szultán kezén 
hagyta. Még ugyanebben az évben Zrínyi Miklós egy 
vadászbaleset áldozata lett. A politikusi és hadvezéri 
eredményei mellett ki kell emelni irodalmi munkásságát 
is. Szigeti veszedelem című eposz, Tábori kis tracta, Vi
téz hadnagy, Az török áfium ellen való orvosság, Má
tyás király életéről való elmélkedések sokoldalú írói te
hetségét bizonyítják.

A témához felhasznált és ajánlott irodalom:

1. Kalmár János: Magyarország története a 16-18. században 
Ikva 1990. Korszerű történelem... sorozat 97 p.

2. Ki kicsoda a történelemben 

Laude kiadó é.m. 414 p.

3. Erdély története a kezdetektől 1606-ig 

Akadémiai kiadó 1986. 611 p.
4. Erdély története 1606-tól 1830-ig  

Akadémiai kiadó 1986. 1185 p.

5. Magyarország története 1626-1686 l-ll. kötet 
Akadémiai kiadó 1985. 1962 p.

6. A  magyarság története Pannon Enciklopédia 
Dunakanyar 2000 Bp. 1994. 379 p.

7. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711  
Magyarok Európában II.

Háttér Lap- és Könyvkiadó 1990. 268 p.

Koncz István
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IBULÉLiÚÍK ©IMéSmS ÉL...
OKTÓBER 6-ÁN EMLÉKEZÜNK 

AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

MÁRTÍRJAIRA

Az évszázadok múlásá
val az ünnepek megfakul
nak az időben, ha m ár 
nincs senki és semmi, ami 
a rég i korok lelkét, 
szívmelegét és szenvedé
lyeit megidézné.

Az aradi vértanúk emlé
ke örökké él a magyar nép 
szívében. A szabadság- 
harc mártírjai új hitet ön
töttek a hazafiak szívébe.
Ez a hit éltet bennünket 
ma is.

Lázár Vilmosnak a fele
ségéhez írt levelével tisz
telgünk az évfordulón em
lékük előtt. A sorokból 
nemcsak az elmúlás zúz- 
marás lehelete árad, ha
nem a halhatatlan szeretet 
melege is. Mintha még itt 
lennének, közöttünk...

Lázár Vilmos levele feleségének
Október 5-én, 1849.

Mindenem e földön, kedves szentem, Máriám! A 
lelkiatya, akinek kezeibe letettem vallomásomat -  
és kinek kitártam tiszta öntudattal bíró keblemet, át 
fogja neked adni kis gyűrűmet, szivartárcámat és 
evőeszközömet, melyet itt, fogságom  alatt hasz
náltam. Károlynál fogsz találni egy levelet és ked
ves arcképedet -  azonkívü l több holm it. Én ke
resztülvívtam az élet-halál tusáját -  én meg fogok 
halni, mint férfiúhoz illik. Szívem, a szegény, mely 
érted fog dobogni utolsó ütéséig, és tiszta szerel
mem nálad maradnak. Én nem akarom átkozni a

végzést, nem senkit -  én bol
dogító szerelmedben öt évet 
és majd két hónapot éltem, 
és ezen idő vigaszul szolgál, 
hogy már el kell hagyni e föl
di pá lyá t. Adj gye rm eke ink  
m indegyikének, ha kilép a vi
lágba, egy em léket tő lem  -  
élő jeléül annak, hogy az, aki 
becsületesen és tisztán élte 
egész életét -  nyugodtan bír 
m egha ln i, ha á rta tla n u l is, 
m int én. Te pedig, éltem véd- 
angyala, kinek kezében éle
tem tisztább és jobb lett -  Te
neked, kedves M arim , még 
egyszer az utolsó istenhoz- 
zádot mondom, és szolgáljon 
ezen vallom ásom  neked v i
gaszul, hogy annak oka, mi
sze rin t nyugodtan ha lhatok 
meg, Te vagy, és fe lteszem  
fe lőled, Te m indenem, hogy 

méltó fájdalmaidat nem lecsillapítani, mert azt tu
dom, hogy nem lehet, tudom magamról is, de kor
látolni fogod, és azzal bizonyítani, mily kedves em
lékem Teneked.

Köszöntsd, csókold nevem ben Árm int, Hermit, 
Lórit, Minát, Stainert és Menyánszkyt és különösen 
még Szom jasékat és m inden jó  ism erősöket és 
barátokat -  és rokonokat.

Csókold kedves gyerm ekeinket, és öleld forrón 
szívedhez nevemben, miként én Téged, Te kedves 
Marim, képzeletemben ölellek és szorítlak ezen utol
só percenetig érted dobogó szerelmes szívemhez.

Isten veled! Tied örökké, még a síron túl is a te hű

Vilmosod

(Válogatás: N.E./G.T.)
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ONKORMANYZATI HÍREK
Városunk képviselő-testülete az augusztus 7-i ülé

sén tárgyalt az első félévi pénzügyi teljesítésről. Az 
előterjesztést az idevonatkozó rendeletek alapján és a 
pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével 
elfogadták a képviselők.

A testület döntött arról, hogy a működési hiány álla
mi támogatással nem rendezhető összegének saját fe
dezettel való biztosítása érdekében az önkormányzat 
minden intézménytől és szakfeladaton a kiadás erede
ti előirányzatából 2,5%-ot elvon. A működési kiadás- 
csökkentés nem érinti az útkarbantartás és belvízren
dezés, vízelvezetés szakfeladatokat. (Az önkormány
zat a beadott 32 m illió Ft-os központi támogatási 
igényre 20 millió Ft-ot kapott.)

A képviselők megvitatták azt az ütemtervet, amely 
tartalmazza a város területén megoldásra váró műsza
ki feladatokat. Ennek alapján az alábbi út- és járda-, 
valamint vízelvezetési munkák valósulnak meg ebben 
az évben:

*A z 1995-ben épült, a lakosság által készített járdák 
hiányzó részeinek befejezése,

* Aszfalt burkolatú utaknál kátyúzás,
* A Falujárók útja 5/19. épülethez bekötőjárda építése,
* A gimnázium melletti lejárólépcső újjáépítése,
* A Városréti út végén lévő víznyelőrács lesüllyesztése,
* Mély út rendbetétele,
* Az Erdy János utcában makadám útalap készítése,
* Ősz utca lezárása a Kossuth u. 80 sz. felől,
* Régész út meredek részén gyalogjárda és korlát épí

tése,
* Petőfi utcai feljáró rendbetétele a Csengey útig,
* Miskolczi közben új gyalogos feljáró készítése.

A továbbiakban a testület megvitatta a GAMESZ ké
relmét, amely egy darab T-130-as dózer vásárlásához 
kért önkormányzati jóváhagyást. Emellett a GAMESZ 
kérte a szemétszállítással foglalkozó dolgozók munka
bérének emelését a megnövekedett feladatokkal indo
kolva. A testület úgy döntött, hogy a GAMESZ a meg
növekedett kiadást az ottlévő többletbevétel terhére fi
nanszírozhatja.

A testület döntött a nevelési segélykeret felosztásá
ról is. A 885.000 Ft nevelési segély-kiegészítés címén 
kapott előirányzatot az alábbiak szerint osztotta fel:
* felsőfokú nappali oktatásban résztvevők egyszeri tá-

VÁROSUNK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 
ALÁBBI IDŐPONTOKBAN TART ÜLÉST:

Október 16.
November 6.

November 27.
December 18.

A testületi ülések szerdai napokon, délután 
15 órakor kezdődnek a Városháza nagytermében.

mogatása: 8.000.- Ft
* alsó- és középfokú oktatásban tanulók tankönyvtá

mogatása: 1.000.- Ft
‘ kisegítő tagozatos tanulók tankönyvtám ogatása

100% .

Az önkormányzat tagjai döntöttek a Páskomban lé
vő, önkormányzati tulajdonú zártkertek értékesítéséről. 
A bérlők kérése alapján a testület a jelenlegi bérlőknek 
eladja a kerteket 94.- Ft/m2 áron. A vevők az adásvétel 
aláírásakor kötelesek kifizetni a vételár 50%-át. A 
fennmaradó 50%-ot 12 havi részletben egyenlítik ki a 
vevők.

A testületi tagok tá jékoztatót hallgattak meg az 
Aszód Fesztivál addigi anyagi helyzetéről, a beérke
zett, illetve lekötött támogatási összegekről.

Ugyancsak az ülés napirendjén szerepelt a tervezett 
tiszakécskei üdülőfaluban üdülési jog vásárlásának le
hetősége. Miután az intézmények vezetői sem tartot
ták szerencsésnek az örökös jog vásárlását 100.000.- 
Ft/fő összegért, a testület úgy döntött, hogy nem csat
lakozik a programhoz. Több képviselő javasolta vi
szont a domonyvölgyi és a balatonlellei tábor helyzeté
nek tisztázását.

A képviselők megtárgyalták a tanuszoda fűtéskor
szerűsítését és ezzel összefüggésben további üzemel
tetését. A testület az uszoda gázfűtésre történő átállí
tásával az Energiaszervíz Kft-t bízza meg. A kivitele
zési költséget a kivitelező kft. fedezi. A kivitelező cég 
10 évre szóló üzemeltetési lehetőséget kap bérleti díj 
megfizetése nélkül. A kivitelező köteles az éves kar
bantartási munkálatokat is elvégezni.

A testület arról is határozott, hogy a Kossuth u. 72. 
sz. alatti épület teljes felújításához biztosítja a pénzügyi 
fedezetet az önkormányzat tulajdonát képező részvé
nyek értékesítésével. Így várhatóan jövő év tavaszára 
elkészül a teljes épület és a szolgálati lakás is.

A képviselő-testület pályázatot ír ki az aljegyzői állás 
betöltésére. A pályázat kiírása az ide vonatkozó ren
deletek alapján történik.

A testület a továbbiakban döntött kamatmentes szo
ciálpolitikai támogatás odaítéléséről, bérlőkijelölésről 
és lakásvásárlásról. Ezt követően jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határozatokról és döntött egye
di kérelmekben.

(Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a testületi ülé
sek jegyzőkönyvei teljes terjedelemben megtalálhatók 
a Városi Könyvtárban.)

országgyűlési képviselő

fogadónapjai az év hátralévő részében: 
október 4., november 8., december 6.

A képviselőnő pénteki napokon, 
délelőtt 9 órától áll választói rendelkezésére

♦  ♦  ♦  . ♦  ♦  ❖
A képviselőnő részére üzenet, 

levél hagyható - lezárt borítékban -  

a Polgármesteri Hivatal titkárságánl
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PEST MEGYE
Ugye már Ön is hallotta, hogy a Digitel 2002 Rt. az elmúlt 

néhány hónapban több ezer telefonvonalat kötött be a
térségben?

A közeljövőben újabb településeket kapcsolunk rá 
hálózatunkra.

Alakossági igények kiszolgálása érdekében a bekapcsolásra kerülő területeken néhány 
hétre ideiglenes ügyfélszolgálati irodát nyitunk.

Ha az Ön lakóhelye az alábbiakban felsorolt települések egyike, akkor most 

ÖNNÉL IS HETEKEN BELÜL MEGSZÓLAL A TELEFONKÉSZÜLÉK!
S Ő T !

MOST KEDVEZMÉNYES FIZETÉSI FELTÉTELEKET BIZTOSÍTUNK!

Igény esetén második vonal is beköthető!

EGY ÜZLETHELYISÉGBE TÖBB VONAL IS BEKAPCSOLHATÓ!

így telefax készülékéhez külön fővonalat is kapcsolhat!

CSÖMÖR, Művelődési Ház, Vörösmarty u. 1., Nyitva: h-p. 11.00-18.00, sz-v. 8.00-16.00 
FÓT, DIGITEL2002 Rt. épülete, Szent Benedek u. 13., Nyitva: h-p. 8.00-18.00, sz-v. 8.00-16.00 
GÖD, Polgármesteri Hivatal udvara, Pesti út 81., Nyitva: h-p. 8.00-18.00, sz-v. 8.00-16.00 
ISASZEG, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 46., Nyitva: h-v. 8.00-16.00 
KEREPES, Polgármesteri Hivatal udvara, Vasút út 42., Nyitva: h-p. 11-18.00, sz-v. 8.00-16.00 
KISTARCSA, Széchenyi u. 11. előtt, Nyitva: h-v. 8.00-16.00
MOGYORÓD, Polgármesteri Hivatal, Dózsa György út 40., Nyitva: h-p. 11.00-18.00, sz-v. 

8.00-16.00
NAGYTARCSA, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi út 4., Nyitva: h-v. 8.00-16.00 
PÉCEL, Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 1., Nyitva: h-p. 11.00-18.00, sz-v. 8.00-16.00 
ASZÓD, Kossuth Lajos u. 1., Nyitva: h-v.: 8.00-16.00

■ ■ ü

Í-T:

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 15. Tel.: (06) 28 310-000, (084), Nyitva: h-p. 8.00-19.00 
2120 Dunakeszi, Verseny u. 8-10, Tel.: (06) 27 349-500, Nyitva: h-p. 8.00-19.00 
2600 Vác, Posta park 2., Tel: (06) 27 310-144, (084), Nyitva: h-p. 8.00-19.00

Az 1996-ban bekapcsolásra kerülő településekről folyamatosan tájékoztatjuk Önt. Ke
resse az Önnek szóló információkat szórólapjainkon, plakátjainkon és újsághirdetése
inkben!

■

HÍVJON MINKET, hogy HÍVHASSON MÁSOKAT!

fi DIGITEL 2002 RT.
TÁ VKÖZLÉSI É S IN F ORMA TIKAI KONCESSZIÓS R T.
H-1138 Budapest, Váci út 202/c.
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E gyütt a gyen
együtt a gyet menetiéft

Hónapokkal ezelőtt született meg a gondolat, hogy 
szükség van egy olyan helyre, amely biztosítja a még 
közösségbe nem került gyermekek számára is az 
együttlét, a közös játék örömét, a fejlődést.

Az Aszódi Fiúnevelő Intézet igazgatója -  Szarka Attila 
jóvoltából megoldódott a helyiség kérdése, ugyanis köz
vetlenül az intézmény bejárata mellett kaptunk egy nagy 
termet erre a célra.

A szülők kérésére még mielőtt a játéktár anyagi fede
zete megteremtődött volna, megalakult és megkezdte 
működését a CSIRIBIRI-JÁTSZÓHÁZ, egyenlőre csak a 
családok által felajánlott játékokkal. Közben pályázatok
kal, levelekkel, személyes kapcsolatok építésével meg
próbáltam támogatókat, szponzorokat keresni. Legha
marabb az Aszód lljúságért Alapítványtól érkezett tíz
ezer forint támogatás. Majd nemrég visszajelzés érke
zett a Miniszterelnöki Hivatal Gyermek- és Ifjúsági Alap
program Titkárságától, miszerint a játéktár beszerzésé
hez százezer forinttal járul hozzá. Az anyukákkal együtt 
nagyon örültem ennek a támogatásnak, hiszen jó minő
ségű, tartós, biztonságos, formában és színben ízléses 
játékok bizony nem olcsók, viszont a gyermekek testet- 
lelket építő és gyönyörködtető módon játszhatnak velük.

A játék ugyanis minden gyermek fejlődésének fontos 
segítője, hiszen segíti a mozgásfejlődést-, a gondolko
dást-, az esztétikai érzéket-, bővíti a gyermek ismereteit 
-  hiszen megtanul tárgyakkal, eszközökkel bánni-, ala
kulnak általa az emberi viselkedési szabályok, fejleszti a 
gyermek fantáziáját, alkalmas a benne lévő feszültsé
gek oldására, örömteli tevékenység... és még sorolhat
nám pozitív hatásait.

A szűkös anyagi lehetőségek miatt az igazán jó játék
hoz csak kevés gyermek jut hozzá, és mivel játszótere

ink is alig vannak (ami van is, hiányosan felszerelt) -  fő
leg, míg közösségbe nem kerül a gyermek, a jó játék, a 
közös játék örömét a szülők közül csak kevesen tudják 
biztosítani gyermeküknek. Ezért jött létre a CSIRIBIRI- 
JÁTSZÓHÁZ, ami minden csütörtökön ingyenesen nyit
va áll, ahol a gyermekek szüleikkel együtt, a többi gyer
mek társaságában, gyönyörű játékokkal tölthetik a dél
előttöt. A szülők számára ezalatt az idő alatt általam vé
dőnői szaktanácsadásra is lehetőség nyílik. További 
szolgáltatásunk, hogy a hét többi napjára játéktárunk 
egy része kölcsönözhető. Az ebből befolyt összeg újabb 
játékok vásárlását teszi majd lehetővé. De ezentúl is 
bárki, aki hozzá tud járulni -  akár néhány forinttal is -  já
téktárunk bővítéséhez, az Aszód Ifjúságért Alapítvány 
számlaszámára: 11742166-20113403, az OTP-ben te
heti ezt meg, feltüntetve: “A CSIRIBIRI-JÁTSZÓHÁZ 
JAVÁRA”. Mindez sok kis apróság örömét és fejlődését 
fogja szolgálni!

A gyermekek fejlődésének feltételeit csak mi felnőttek 
tudjuk megteremteni, segítsük hát közösen hozzá gyer
mekeinket, hogy boldog gyermekkor révén, kiegyensú
lyozott, boldog felnőttekké váljanak!

Szeretettel várok mindenkit!

Kissné Rúzsom Szilvia 
eü.védőnő

1996. október 05 (szombat) 15-18 óráig 
Nagyszabású játékkiállítás és vásár 

a CSIRIBIRI-JÁTSZÓHÁZBAN! 
cím: Aszód, Baross u. 2. FIÚNEVELŐ INTÉZET

r

HÉRA
ALAPÍTVÁNY

L evé lc ím : H -1251  B udapest, Pf. 34.

Az a lapítvány je lle g e :  közcé lú  ka rita tív  cé la lap ítvány .

Az a lapítvány cé lja : a zoknak  az állam polgároknak a tá 
mogatása, a k ik  az ene rg ia á ra k  növekedése  m ia tt sú lyo s  he ly 

ze tbe  k e rü ln e k  (n a g y c s a lá d o s o k , n y u g d íja s o k , pá lya ke zd ő k , 

c sö kke n t m unkaképességűek , m o zg á sko rlá to zo tta k  s tb .)

Az a lapítvány adományozói: bá rk i te rm é sze te s  és jo g i sze

m é ly , m a g ya r v a g y  k ü lfö ld i. Az a d o m á n yo zó  igazo lá s t kaphat 

a b e te tt ö ssze g n e k  az a d ó a la p já b ó l tö r té n ő  le írása  cé ljá b ó l. 

A m e n n y ib e n  erre  ig é n y t ta r t,  a nevé t és a levelezési c ím é t a 

b e fiz e té s k o r e g y é rte lm ű e n  kö z ö lje . Az a d o m á n y  leh e t pénz: 

fo r in t ,  va lu ta , deviza, tő ke , kam a t, já radék , é rté kp a p ír: jo g  (va 

g yon i é rtékű , szerző i, haszná la ti va g y  tu la jd o n ), tevékenység . 

Fe la ján lást lehe t te n n i az a la p ítvá n y  cé ljáva l összhangban  á lló , 

az a d o m ányozó  á lta l .k ie m e lt, m e g h a tá ro zo tt cé lra  (cé ltá m o 

ga tás) is. A cé ltá m o g a tá s  e lfo g a d á sá ró l a k u ra tó r iu m  dön t.

A z a d o m á n y  a P o s ta b a n k  és T a k a ré k p é n z tá r  R t. 2 1 9 -  

9 8 6 3 6 /0 2 1 -1 8 1 3 4  HÉRA A la p ítvá n y  szám la  javá ra  fize th e tő  be 

á tu ta lá s s a l va g y  m a g á n s z e m é ly e k  ré szé re  cse kke n . A nem  

pénzbe li, ille tve  cé ltá m o g a tá s  fe la ján lása  esetén az A lap ítvány  

titk á rs á g á t ké rjü k  m e g ke re sn i te le fo n o n  va g y  levé lben.

Az a lapítványi támogatás form ái:
* E n e rg ia ta k a ré k o s  h á z ta r tá s i e s z k ö z ö k  ju t ta tá s a  in g ye n  

vagy  kedvezm ényesen (fé n y fo rrá s , ab laksz ige te lés  s tb .)

* E gyszeri p énz tám oga tás  az e ne rg iaszám lán  jóvá írva

* Ingyenes szaktanácsadás a ta ka ré ko s  energ ia fe lhaszná lás  

cé ljábó l

* E gyszeri gáz tám oga tás  az ene rg iaszám lán  jóvá írva .

A pályázónak hoznia ke ll:
- N év -  e g yü tt é lők  szám a, jöve d e lm e

- E nerg iaszám la  -  k é rt tá m o g a tá sh o z

H atá ridő : 1996 . o k tó b e r 31 .

T á m o g a tá s i ig é n y lé s  b e n y ú jth a tó : G á sp á rn é  C sókás  R ita  

K örze ti V ö rö ske re sz t

Ü gyfé lfogadás: m inden  héten kedd, c s ü tö r tö k  8 .0 0 -1 4 .00 -ig

Aszód, Polgármesteri Hivatal

I Í e h A
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EMBERSÉG VAGY 
HASZON?

Teljesen megértem özv. Gyebnár Sándorné felhá
borodását, hisz őt súlyos sérelem érte. Úgy is fogal
mazhatnánk az előző számban leírtak alapján, hogy 
megalázták. Mélységesen elítélem a vállalkozó ma
gatartását.

Levele panasznak is felfogható, de vajon lesz-e 
valaki, aki meghallja?

A lakótelepi élelmiszerbolt és a mellette lévő újsá
gos dolgozói szívesen te ljesítik  a hozzátartozók 
ilyen irányú kérését, mindezt teljes természetesség
gel megteszik, az ilyenkor szokásos részvétnyilvá
nítás mellett, hisz ők emberi kötelességüknek tekin
tik és érzik ezt.

Úgy gondolom, hogy egy temetkezési vállalkozó
nak ez a vállalkozásával együtt járó kötelessége 
lenne, még akkor is, ha “mint ahogy a cikk írója 
megjegyzi, a temetkezési szolgáltatásokat nem ott 
veszi igénybe. Sajnos ez a válla lkozó is csak a 
hasznot tekinti.

Köztársasági elnökünk II. János Pál pápa fogadá

sakor arról beszélt, hogy sajnos nálunk a pénz ke
rült előtérbe. A pápa Győrben elmondott beszédé
ben kifejtette, hogy a vadkapitalizmus kiöli az embe
rekből a tiszteletet, a becsületet. Mégiscsak igaz, 
hogy az ember embernek farkasa!

De vannak még tisztességes és becsületes em
berek is! Augusztus 29-én vásárolni mentem a lakó
telepi henteshez. 7000 Ft volt nálam, amelyből 500 
Ft-ot vásároltam el. A videotéka előtt jártam már, 
am ikor a hentes k iabált utánam, s fe lm utatta a 
pénztárgép mellett hagyott pénztárcámat a benne 
maradt 6.500 Ft-tal. Tudta, hogy az enyém, mert 
rajtam kívül senki sem tartózkodott akkor az üzlet
ben. Persze el is tehette volna a pénztárcát, s ne
kem még egy szavam sem lehetett volna. De ő nem 
ezt tette.

Magatartása példaértékű. Ha megjutalmazni nem 
is tudom, de a történet közreadásával még egyszer 
köszönetemet fejezem ki emberséges viselkedésé
ért.

Ezen történet is bizonyítja, hogy nem minden vál
lalkozóra igaz az a súlyosan elítélendő viselkedés, 
amit tanúsított a temetkezési vállalkozó a cikk írójá
val szemben. Az emberség még nem halt ki min
denkiből.

Dancs Antal

A HARMADIK 
ESZTENDŐ ELÉ

A magyar oktatás ezredik évében, szeptember el
sején kezdte az újraindított evangélikus középiskolánk 
harmadik tanévét.

Immáron hat osztállyal, összesen 145 tanulóval indí
tottuk a tanévet. A szépen gyarapodó tanulólétszám 
mellett folyamatosan növekszik a tanári kar is. A ma 
már 7 főállású oktató mellett 13 mellékfoglalkozású, 
óraadó kolléga segíti oktató-nevelő feladataink egyre 
színvonalasabb ellátását. A tanári létszám lehetővé te
szi a tanórán kívüli, fakultatív foglalkozások és szakkö
rök bővítését. Az idei tanévben már indítunk versenyző
ket az országos tanulmányi versenyeken.

A tanév első félévében iskolai kirándulást szervezünk 
Ópusztaszerre. Ott leszünk az evangélikus iskolák 
bonyhádi találkozóján, ahol hagyományosan tantárgyi 
és sportvetélkedők szerepelnek a programban. Tanul
mányi kirándulást tervezünk Münchenbe a technikatör
téneti múzeum meglátogatására. Az év végén ismét sor 
kerül a hagyományos erdélyi körutazásra.

Iskolánk elhelyezése ebben a tanévben is megoldott. 
Köszönet érte a város vezetőinek és a Csengey Gusz
táv Általános Iskola vezetésének és nevelőtestületének.

Reményeink szerint ez lesz az utolsó esztendő, ame
lyet albérletben kell eltöltenünk. Jól látható módon épül 
az evangélikus templom közelében az új iskolánk. Az 
építkezés a tervek szerint halad, így bízunk abban, 
hogy a jövő év augusztus 26-án átadásra kerül a kor
szerűen berendezett, tágas, az oktatás igényeit maxi
málisan kiszolgáló épület. Igazi ünnep lesz ez az iskola
közösség számára, de az evangélikus egyháznak is,

amikor szeptember 6-án megnyitja kapuit - 
osztállyal -  az új iskola.

immár nyolc

dr. Roncz Béla 
igazgató
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A  ©  k i  &  k  3 —  Szubjektív jegyze t a telefonról!

Jelen sorok írója a Digitel 2001 tevékenységét már a kezdet kezdetén ellenszenvvel és értetlenséggel fo
gadta. Mindehhez később gyanakvás is társult. Jól megfértek együtt.

Sokszor csitítgattam magam, -  vedd már tudomásul Dinnyés László, hogy megbukott a tervgazdaság. Itt 
most piacorientált szabadgazdaság van, amely miközben önmagát és az érdekeket szabályozza, soha 
nem látott magaslatokba visz majd bennünket, és utolérjük Európát. (Nem Amerikát; az egy más korszak 
volt.)

Az értők is megmagyarázták nekem, hogy a MATÁV a pályáztató. A koncessziót a Digitel nyerte... . Ed
dig mindig értettem a történetet, de azt már nem tudom követni, hogy izraeliek, meg franciák, meg ÉSZ
TÁV. Én csak szélhámosságot, gazemberséget, meg impotenciát láttam. Akinek megvannak az A.T. régi 
számai, olvashatja is kesernyés telefonmeséimet a “Telefonjáték 1001”-ről.

Mostanság, amikor a tévében nézegetem az Új Reflektor Magazin műsorát, ismét mélységes szomorúsá
got érzek. Magyarságomban érzem magam megbántva. Már nincsenek itt az oroszok, és mégis milyen or
szág lettünk, mi!? Itt évekig lehet lopni, csalni, hazudozni, s szinte büntetlenül. A szegény jó Ivanics a ma
nipulációival tulajdonképpen amatőr volt.

DE! Most már legalább ásnak! VIVÁT DIGITEL 2002!
2002 ? Remélem, ez nem egy évszámot jelöl?

V_________________________________________________________

V É G TE LE N -E  A  TO LER A N C IA ?
Egy állampolgárnak nagy öröm, ha városában a gázrendszer lefektetése után a telefonhálózat kiépítésére 

is sor kerül. Az öröm azonban csak nehézségek árán érhető el (!?). Törvényszerű, hogy minden építés 
pusztítással jár?

Véleményem szerint nem, csak szükség van emberségre, megértésre, figyelemre, együttérzésre és még 
sorolhatnám...

A lakosságtól elvárják a toleranciát, de mi, aszódiak, nem várhatjuk el, hogy ne tegyék lehetetlenné a min
dennapi életünket? Talán túlzásnak tartják egyesek az előző szavaimat, de ők még nem álltak tanácstalanul 
a földkupaccal elzárt kapujuk előtt, s nem kényszerültek bokáig érő sárban üzletbe, templomba vagy egyéb 
helyre menni.

Azt gondolom, jogunk van hozzá, hogy emberhez méltón tudjunk közlekedni.
Józan paraszti ésszel azt hinné az ember, hogy egy munka megrendelése előtt a megbízó és kivitelező 

megbeszélik, mi az, amit meg kell tenni, és mit nem tehet az “építő” brigád.
Vajon tudják a földmunkások, hogy nem emberséges a járdára lapátolni a földet, ha azt máshová is lehet 

dobni? Elmondta-e a munkavezető a dolgozóinak, hogy nem tisztességes bemászni más portájára és az al
mafát megfosztani gyümölcsétől? Ismerik-e azt a szlogent, hogy nem illik szemetelni városszerte? A kérdé
sek megválaszolását önökre bízom.

Azt mondom, türelem, türelem. Bíztatom a szomszédokat, talán már nem tart soká. Csak ne essen! - fo
hászkodunk kórusban. Az eső nekünk most katasztrófa. A járda ragad a sártól, agyagtól, s csúszik, jobban 
mint a banánhéj.

Azt mondaná a tisztelt olvasó, ha olyan nagyon ragaszkodunk a tiszta járdához, miért nem takarítjuk le. 
Hát megpróbáltuk, de jött egy másik brigád, lapátoltak egy kicsit, és mi újból a sárban járunk.

Türelem?
Na jó, de meddig, hol a határ?

Ny.A. Edit
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Figyelj és hallgass meg

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg

és Te tanácsot adsz,

nem teljesíted  a kérésemet.

Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg érzéseim et 

és Te elm agyarázod m iért rossz, 

hogy így érzek, 
akkor rám tiportál.

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg  

és Te úgy érzed, hogy valam it tenned kell, 

hogy a problém ám  megoldódjon, 

bocsáss meg, de én úgy érzem, 

hogy Te süket vagy.
Nem kértem mást, csak, hogy fig ye lj rám  

és hallgass meg.
Nem kértem hogy tanácsolj, sem  hogy tegyél, 
nem kértem mást, csak, hogy hallgass meg.

Nem vagyok tehetetlen, 

csak gyönge és elesett.

Amikor teszel valam it helyettem, 
amit nekem kell megtennem, 
csak m egerősíted a félelm em et és 

gyöngeségemet.

D e ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek 

még ha ez az érzés szám odra érthetetlen is, 

lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam  

és értelm et adjak az érthetetlennek.
Ha ez megtörténik, a válasz világossá válik  

és tanácsra nincs szükség.

Talán azért használ sok embernek az imádság, 

mert Isten nem a d  tanácsot, sem  megoldást, 

fig ye l és meghallgat, a  többit ránk bízza.

Tehát Te is, kérlek fig ye lj rám és hallgass meg. 

Ha szólni akarsz, várj egy ideig  

és akkor m ár én is tudok R ád  figyelni.

Á L L A T I S K O L A
Arichmetic Teacher, 1977. december 

Vol. 25. No 3.3 p.

Volt egyszer egy állatiskola. Ebben az iskolában 
négy tantárgy volt: futás, ugrás, repülés és úszás. 
Mindegyik állat minden tantárgyat tanult.

A kacsa úszásban volt jó, szó mi szó a tanárnál 
is jobb. Futásból és repülésből elégségese volt, az 
ugrás pedig egyáltalán nem ment neki. Éppen 
ezért elengedték neki az úszást annak érdekében, 
hogy több időt fordíthasson az ugrásra. Hamaro
san úszásból is közepes lett. De a közepes még 
mindig nagyon jó jegy, így emiatt senki sem aggó
dott -  csak a kacsa.

A sast nagy bajkeverőnek tartották. Ugrásban 
mindenkit messze túlugrott, de a stílusa egyéni 
volt, olyan, ami a szabályokkal ellenkezett. Iskola 
után mindig ottfogták, és ötszázszor leíratták vele, 
hogy “Csalni csúnya dolog!”. Ez visszatartotta a 
felszárnyalástól, amit imádott. De a legfontosabb a 
tanulás.

A medve megbukott a vizsgán, azt mondták rá, 
hogy lusta -  különösen télen. Neki a nyár lett vol
na a legjobb évszak, de ekkor nem volt nyitva az 
iskola.

A pingvin sohasem járt iskolába, mivel nem tu
dott eljönni otthonról, és ahol ő lakott, ott nem nyi
tottak iskolát.

A zebra sokat lógott. A pónik csúfolták a csíkos
sága miatt, ami nagyon elszomorította.

A kenguru kezdetben a legjobb volt a futásórá
kon, de később elbátortalanodott, mert ő is úgy 
próbált futni, mint a többiek -  négy lábon.

A hal otthagyta az iskolát, mert unatkozott. Szá
mára mind a négy tantárgy ugyanaz volt, de ezt 
nem értette meg senki. Mert ők sose voltak halak.

A mókusnak ötöse volt ugrásból, de a repülésta
nár azt erőltette, hogy a földről induljon, ne a fa te
tejéről. Az elrugaszkodás állandó gyakorlásától 
annyira fájtak a lábai, hogy hamarosan ketteseket 
kapott ugrásból és egyeseket futásból.

Ám a legnagyobb problémát a méhecske okoz
ta. Olyannyira, hogy a tanár elküldte őt Bubó dok
torhoz, vizsgálja meg. A doktor megállapította, 
hogy a méh szárnyai túl kicsik a repüléshez, s rá
adásul rossz helyen is vannak. De a méhecske 

nem látta Bubó doktor diagnózi
sát, s ki tudja hogy, de repül.
Azt hiszem, én is ismerek egy
két méhecskét.
És ön?

Ágnes Beguin

Közreadja: Ny.A.E.
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Í J  N Ö V É N Y E I N K

Többfajta növény ismeretes hazánkban, így váro
sunkban is. Vannak például szobai és kerti virágok, az 
ezzel foglalkozók örömére. Vannak mezei, tóparti és 
erdei virágaink is, amelyeket sokan gyűjtenek és cso
korba rendeznek. Sokan viszont úgy gondolják, hogy 
ezek a szabadban nyíló virágok csak kórók és értékte
len gazok. Igaz, hogy ezek nem olyan pompázatosak és 
ismertek, mint a kerti virágok, de egy erdőt, mezőt já
rónak ugyanolyan kedvesek és szépek lehetnek.

A kirándulás, túrázás során gyűjtött vadvirágok is le
hetnek a lakás díszei. Jellegzetes illatuk, nemes egy
szerűségük szemet gyönyörködtető. Az év minden sza
kában találhatunk különböző mezei virágokat. Vannak 
olyanok, amelyek alkalmazkodtak a téli hideghez is. 
Ilyen például a varjúköröm (körömvirág), melyet a 
Fürkész könyvek sorozatban megjelent Vadvirágok 
című könyv mutat be részletesen.

Vannak olyan virágok is, amelyek már kora ta
vasszal virítanak. Ilyen a martilapu, amelynek arany
sárga virágaiban már februárban gyönyörködhetünk. 
Ez a virág az ország legtöbb vidékén megtalálható, 
míg a narancssárga virágú varjúköröm inkább csak a 
sík területeken és a dombvidéken nyílik.

Sok vadon élő növény gyógyító hatásáról ismert. 
Aztán számos növényt különböző gyógyszerek alap
anyagaként használnak fel. Az egyik legismertebb 
gyógynövényünk a kamilla, amelyik május és június 
hónapban virágzik.

Sok vadvirág nemesített változatával találkozhatunk 
kertjeinkben. Az ibolya és a hóvirág mindannyiunk 
kedvelt virágai, a tavasz hírnökei.

Milyen jó lenne, ha a kertben pompázó virágok mel
lett a vadvirágokat is védenénk, hiszen kipusztulásuk
kal a bennünket körülvevő természet is szegényebbé 
válik. A természet díszei mindig elbűvölik az embert. 
Hosszasan lehet gyönyörködni bennük, mint ahogy az 
egyre növekvő szeméthegyekben is. A természet érték! 
Tegyünk érte!

Masznyik Károly

TÁBOR KEM ENCÉN
Augusztus hó 12-17-ig huszonegy aszódi, tizenhárom 

hévízgyörki és tíz ikladi gyerek, Gáspárné Csókás Rita irányí
tása mellett táborozott a kemencei Bence szállóban a Bör
zsöny vidékén. A szociálisan hátrányos gyermekek táboroz
tatására a fedezetet a Vöröskereszt Aszód Körzeti szerveze
te az Önkormányzat támogatásával biztosította.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályának pá
lyázatán 200.000.- azaz kétszázezer forintot kaptak, melyet 
az Aszód Ifjúságért Alapítvány a 21 fő részvételére 5.000.- 
azaz ötezer forinttal, az önkormányzat Népjóléti Bizottsága 
4.000.- azaz négyezer forinttal egészített ki.

Hévízgyörk Polgármesteri Hivatala, valamint Iklad Polgár- 
mesteri Hivatala a gyerekek teljes ellátását biztosította.

Mozgalmas életük volt a gyerekeknek a Börzsöny gyönyö
rű tájain. Hétfőn reggel indultak a szálláshelyükre autó
busszal, délután a gyerekek játszottak, másnap falukirándulá-

Vége van a nyárnak

E lsápadt a nyár.
A nosztalgiák dómként lebegnek felettem . 

Csupa cseppfolyós az emlék, 

amely valamikor m ég szín volt, 

m ost egybefolyt folyóként.

A lelkemben m ár távolságok honolnak, 

az érzés volt bölcsője minden óhajomnak.

A virágok karzatként hajolnak fölém , 
illatukkal búcsúznak a nyártól, 
érzik az ősz közeledtét.

*  *  *

Séta

K éső  álmaim veled  já rn ak  

a tántorgó hold alatt.

Az ajkad illatát fú jja  felém  

a szél.
"Halld csak ” -  mondod, 

imádlak én.

Csobog a  kis patak, 
csak ró lad  és rólam regél.

Probocskai E rzsébet

són jártak, ahol a gyerekek képeslapot írtak a szüleik részére. 
Délután sportvetélkedők voltak, ahol minden csoport kapott 
ajándékot. Szerdán “megtámadták” a visegrádi várat, utaztak 
autóbusszal, komppal, gyalogoltak, boboztak. Megkeresték a 
forrást a kemencei völgyön, jártak pataktúrán, kisebb na
gyobb szerencsével, ami a vízbeesést illeti. Fürödtek a lepen- 
cei strandon.

Volt születésnapi buli tortával, fogyasztottak kürtőskalácsot. 
Aki nem fáradt még el, a labdarúgásban és kidobóverseny
ben is részt vehetett. Este a discóban is jól szórakozhattak a 
gyerekek. Táborzáráskor tábortüzet raktak a tábor “férfi” 
tagjai. Hazaindulás előtt a gyerekek tombolahúzáson vet
tek részt. Mint volt népművelő különösen jó ötletnek tartom 
a tombolát, hiszen a szerencsére bízták, ki milyen emléket 
vihet haza.

Reméljük, jövőre is lesz emlék, lesz mit hazavinni.

Dinnyés László
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T A L L Ó Z Á S

Gödöllői autósbanda • Terveket sütöttek a pizzériában

RENDŐRÖKÖN KATTANT A BILINCS
Többrendbe li lopásra  va ló  fe lb ú jtá s  a lapos 

gyanú ja  m ia tt szerdára  v irra d ó  é jje l ő rize tbe  
vették a G ödöllő i Rendőrkapitányság két zász
lósát. A rendőrök használt já rm űvekre spec ia li
zálták magukat.

j£ )  P. Gál Judit

Mint dr. Túri Andrástól, a 
Fővárosi Ügyészségi Nyo
mozóhivatal csoportvezető 
ügyészétől megtudtuk: kö
zel egy hónapja a BRFK 
gépjármű-felderítési osztá
lyának nyomozói autólopá
son értek tetten egy férfit. 
Az illető kihallgatása során 
egészen a hét elejéig hall
gatott mindarról, amit a Gö
döllő közeli kisvárosban 
történtekről tudott. Ekkor 
azonban elmondta, hogy a 
helyi pizzéria tulajdonosa

két rendőrnek közvetített 
rendszerint nyolc-tíz éves 
lopott autókat. Ő beszélt a 
tolvajokkal, akiknek meg
mondta: melyik kocsi ér
dekli, s hogy hova kell szál
lítani az autókat.

- Először azt terveztük, 
hogy egy lopott autó átadá
sakor fogjuk el a gyanúsí
tottakat. Mivel ez nem jött 
össze, úgy döntöttünk, 
hogy mindenekelőtt beszé
lünk a vendéglőssel -  avat 
be a részletekbe a csoport- 
vezető ügyész.

Tizenöt nyomozó és 
ügyész indult el a kisváros

ba. Fl.Z.-t a pizzériában 
fogták el. Azonnal beisme
rő vallomást tett. így derült 
ki, hogy az ügyben szerep
lő két rendőr a 33 éves V.J. 
és a 36 éves B.A. Előbbit 
otthonában, egy Heves 
megyei faluban vették őri
zetbe. Ő is azonnal beis
mert mindent. Nem is tehe
tett mást, miután házának 
garázsában egy lopott VW 
Golfot és egy másik autó 
alkatrészeit is megtalálták. 
B.A. másodállásban épp 
éjjeliőrként dolgozott. Ami
kor elfogták, saját, jellegze
tes Ladájában ült. A hal
ványkék autó feltűnően ha
sonlatos volt a hivatalos 
rendőrautókhoz, márcsak

azért is, mivel olyan, úgy
nevezett “vakantennák” 
voltak a kocsin, melyeket 
csak rendőrautókon látni.

A két zászlós eddig négy 
-  összesen egymillió forin
tot érő -  autó ellopását val
lotta be. Azt is megmond
ták, hogy ki vásárolta meg 
az alkatrészeikre szétsze
dett autókat. A férfi azon
ban kihallgatásakor közöl
te: ő nem kételkedett ab
ban, hogy a két megbe
csült rendőr “tiszta” árut 
visz hozzá.

A rendőrség H.Z., a nyo
mozóhivatal pedig a két 
rendőr előzetes letartózta
tását javasolta a bíróság
nak.

A MAI NAP 1996. szeptember 7 -i 
számában olvastuk.

G é p p is z to lly a l tá m a d ta k
Fegyveresek támadtak rá az aszódi II. Fiúnevelő Intézet előtt egy csepeli kft. 

ügyvezetőjére és három alkalmazottjára. Szerencsére senki nem sérült meg. A ti
zenkétmilliót tartalmazó diplomatatáskát sikerült elrabolniuk a bűnözőknek.

Információink szerint 
hetekkel ezelőtt egy fiatal 
nő, Rychlyk Erzsébet üz
leti ajánlattal kereste fel a 
csepeli céget. Színesfé
met ajánlott megvételre. 
Nem sokkal később a fiú
nevelő intézetnél találko
zót beszéltek meg az állí
tólagos eladók és a vállal
kozás vezetői. Utóbbiak 
egy pillanatig sem kétel
kedtek, amikor a fiúnevelő 
intézet egyik hátsó udva
rát színesfémáruk lera- 
kataként mutatták meg 
nekik. Ugyanide beszéltek 
meg találkozót tegnap 
délelőttre. A megállapo
dás szerint tizenkétmillió 
forint értékben vettek vol
na színesfémet. Ám ezzel 
szemben, pillanatokkal 
azután, hogy a csepeliek

Opel Astrája leparkolt az 
intézet előtt, egy piros Au
di 100-as érkezett. A ko
csiból három fegyveres 
férfi ugrott ki. Egyikük fi
gyelmeztető lövést adott 
le. Az egyik szemtanú, az 
intézet portása, Farkas 
János lapunknak nyilat
kozva elmondta:

- Hatalmas durranásra

figyeltem fel. Kimentem az 
épület elé. Egy géppiszto- 
lyos férfi fordult felém, és 
rám ordított, hogy “menj 
be!” Engedelmeskedtem, 
de ugyanakkor bentről 
hívtam a rendőrséget. Mi
re visszamentem, már 
csak az Opel volt kint. Ak
kor tudtam meg, hogy egy 
férfit és egy nőt magukkal 
vittek a rablók.

Az ügyben a Pest Me
gyei Rendőrfőkapitányság 
életvédelmi alosztálya 
nyomoz. Mint megtudtuk, 
az elhurcolt férfit a bagi 
elágazásnál szabadon en
gedték. Rychlyk Erzsébe
tet, aki a kft. tagjaival 
ment Aszódra, azóta sem 
találják. Róla kiderült, 
hogy együttműködött a 
rablókkal. A rendőrség el

F e lfig y e lt a d u rran ásra

Fotó: Szabó Gabriella

fogatóparancsot adott ki 
ellene. Kérik, aki tud hol
létéről, a 111-7272-es te
lefonszámon jelentkez
zék.

P. Gál
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9{em mese ez...
Egyszer volt, hol nem volt, az Újtelep közepén volt 

egy kopott, vakolat-potyogtató, színét vesztett 30 éves 
általános iskola. De jó lenne, ha végre erre járnának jó
tékony manócskák, és újjá varázsolnák 200 gyermek 
“házacskáját”’’! De jó lenne, ha a 30. születésnapra 
megépülne az iskola új kapuja!

A mese, -  a varázslat ilyen gondolatokkal kezdődött
1995. szeptemberében. Az Aszódi Városszépítő Egye
sület -  Asztalos Tamás vezetésével -  adta meg a lehe
tőséget, hogy az iskola egyik kívánságát teljesíti, és vál
lalja a Jánosi János által tervezett bejárati kapu elkészí
tését. De ha nincs új kerítés, hogyan legyen új bejárat? 
Nincs mese, mindezek megvalósításához útra kell indul
nunk, segítséget kell kérnünk, hogy tarisznyánkat meg
töltsük pénzzel, amiből téglát, festéket, építőanyagokat 
vásárolhatunk. Hol lesznek a jótékony manócskák, lesz
nek-e elegen, bírjuk-e idővel, energiával, pénzzel?

Optimisták voltunk, bizakodtunk. így köszöntött ránk
1996. január, amikor dr. Asztalos Istvánnal, az iskola el
ső igazgatójával találkozóra hívtuk volt tanítványainkat, 
a szülőket, a város vezetését, elképzeléseink további 
megvalósítására. Meghívásunkat 30 fő fogadta el és így 
a történet folytatódott. Dr. Asztalos István felkérte a je
lenlévőket, hogy csatlakozzanak ahhoz a nemes fel
adathoz, hogy az iskola a 30. tanévre megújuljon, meg
szépüljön. A jótékony manócskák száma egyre szaporo
dott, az Aszódi Városszépítő Egyesület elkülönített 
számlaszámára gyűltek a befizetések, ki-ki pénztárcájá
hoz igazodva támogatta a felújítást.

Megkörnyékeztük Aszód város vállalkozóit is, akik 
éves szokásos báljuk tombola bevételét ajánlották fel. 
Nosza, tegyük érdekesebbé a tombolát, hogy gyűljön az 
összeg! Puskás Péter -  Fiúnevelő Intézet igazgató he
lyettese -  iskolánk egykori tanulója -  egy malackát aján
lott fel. Gyimesi Vera néni piros-ropogósra sütötte, a kis
malacka megköszönte (versben)

"Meghaltam Értetek ma reggel,
De a szívem nincs tele méreggel.
Fontos dologban jöttem közétek,
Hogy gyenge húsom még ma megegyétek.
Minden falatomból mély köszönet árad,
Hogy segítettétek kedves iskolámat. ”

(Részletek “Malacka” mellé 
tett bizonyítványból)

A tavasz hosszú, hideg és esős volt. A munkák elkez
dése egyre jobban elhúzódott, mintha egy nemlétező 
hétfejű sárkány akadályozná terveink megvalósítását. 
De nem adtuk fel. Április 27-én egy lelkes sportbarát 
csapat -  Huszár Mihály vezetésével -  lebontotta a régi 
kerítést, Seprős István kőműves mester szülők bevoná
sával beállványozta az iskola udvar felé néző frontját.

Bevallom, soha nem volt még csak hátsó gondolatom
ban sem, hogy átminősüljek építőipari vállalkozóvá, 
mégis ez történt. Szerencsére azonban kiváló segítőim, 
súgóim akadtak a munka kivitelezéséhez, irányításához. 
Köszönöm Farkas Imre segítségét, -  aki már az első 
megbeszélésen vállalta -  mint volt tanítvány és szülő is

- ,  hogy szerepet vállal -  a munkák megszervezésében.
Teltek-múltak a napok, és jótékony manócskáink már 

nem csak pénzt küldtek a tarisznyába, hanem személye
sen is megjelentek, és omlott a vakolat, gyűlt a megpu
colt tégla és május elsején elkezdődött az épület vakolá
sa. Átnéztük a régi naplókat, kerestük a volt tanítványa
inkból lett mesterembereket: kőműveseket, asztalosokat, 
festőket-mázolókat és segéderőket is, akik közül nagyon 
sokan jöttek is, és hétvégeken, szabad napjaikon reggel- 
től-estig dolgoztak.

Az időjárás is mellénk állt most már, és napsütéses, 
kellemes napokkal segítette munkánkat. Tulajdonkép
pen ekkor kezdett elérni a tudatomig, hogy mi minden 
kell egy tatarozáshoz. A megbontott fal egyre több prob
lémát adott, amit meg kellett oldani. Újra és újra át kel
lett gondolni: az iskolai költségvetésbe tervezett kevés 
pénz hogyan lesz elegendő a megkezdett tevékenység 
befejezéséhez. Tisztán látszott: az emberek önzetlen 
munkája kevés lesz a megvalósításhoz. A gondok mel
lett azonban örömet jelentett, hogy akit kértem, jött és 
dolgozott, ha kellett, anyagot szállított. A GAMESZ Tol- 
mácsi Miklós vezetésével szintén segítette munkánkat: 
tanáccsal és munkaerő biztosítással is.

De jó lenne, ha több kőművesünk lenne! Akkor gyor
sabban haladhatnánk, és a születésnapi ünnepségre el
készülhetne legalább az udvar felőli rész. És mint a me
sében, ismét megérkezett a jótékony manó -  most 
Búzás János személyében -  és teljesítette kívánságun
kat. János és az általa küldött emberek nemcsak pár 
napra érkeztek és dolgoztak, hanem a munkálatok vé
géig kitartottak. Köszönöm neki, hogy bátorított és segí
tett, amikor kilátástalannak tűnt a következő nap. Ő egy
szerűen csak ennyit mondott: “Megcsináljuk!”

Az utolsó két hét szinte hihetetlen serény munkával 
telt el. Az iskola előtti parkosítás Pardi Lászlóné irányí
tása mellett szintén szülői, nagyszülői segítséggel folyt. 
Az ácsok Kiss Viktor vezetésével még az utolsó napon 
is ácsoltak, Varga Marci zsindelyezett, a festők késő es
tig dolgoztak.

Az iskola belső folyosóin az anyukák, a nagymamák 
és a tanárnők serénykedtek: takarítottak, ablakot pucol
tak, szépítették belülről az épületet.

Tervünk jelentős része sikerült: a születésnapi ünnep
ségre -  június elsejére -  az udvar felőli rész, a kapu tel
jes pompájában várta a vendégeket. (Igaz, kis hiányos
ságok még akadtak.)

A gyors munka után a rövidebb oldal beállványozását 
Molnár József vállalkozó vállalta, aki hosszabb időre áll
ványait is kölcsönadta. A képviselő-testület is felajánlot
ta segítségét.

Rendszeres segédmunkát biztosított a Fiúnevelő Inté
zet erre az időre, és itt voltak állandó “munkásaim” is: 
Papp Árpád, Tóth Géza, Lajtos István, Bujdosó Zoltán, 
Media Zoltán és sokan mások.

A vakáció után újabb nagy lendülettel az utca felőli ol
dalra is sor került, és megtörtént a csoda, a nagy va
rázslat: elkészült az iskola! És ez már nem mese, ez 
már valóság: bizonyíték az emberi összefogásra, az ön
zetlen adakozásra -  és mindez 1996 őszén, Magyaror
szág egyik kisvárosában, Aszódon.

Itt még vannak manócskák, csak kérni kell a segítsé
güket: jönnek, adnak, dolgoznak a jó ügy érdekében. 
Becsüljük meg őket, köszönjük meg a közért végzett 
munkájukat csupa nagybetűvel.

Iskolánk tanulói, nevelői, dolgozói és a magam nevé
ben KÖSZÖNJÜK!

r
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K Ö S Z Ö N J Ü K !
Köszönjük név szerint is mindazoknak, akik segítettek:

Fizikai munkával:

Balatoni Zoltán 
Bankó József 
Bányánszki Pál 
Bán József 
Barta József 
Bobály József 
Boér István 
Boromisza Károly 
Bujdosó Zoltán 
Búzás János 
Búzás Pál 

' Chugyik János 
Éliás József
Fiúnevelő Intézet növen
dékei
Fehér József 
Gazsó Pál 
Gál Antal 
Haraszti Péter 
Hibó Attila 
Hibó Péter 
Huszár Mihály 
Illés Imre
Karácsondi Sándor 
Kiss Viktor 
Kinka Pál 
Kovács Ágoston 
Kovács Sándor 
Lajtos István 
Langa Mihály 
Lipták László 

^  Maros István 
Masznyik László 
Masznyik János 
Masznyik Márton 
Media Zoltán 
Miklós József 
Molnár József 
Nagy Rudolf 
Neczpál Gábor 
Németh József

Papp Árpád 
Papp Béla 
Papp József 
Pardi László 
Pesti István 
Pirk Tibor 
Puskás László 
Sápi János 
Seprős István 
Stvorecz Sándor 
Szabó Attila 
Szabó István 
Szamosvölgyi István 
Széles Zsolt 
Szentiványi Csaba 
Tankó László 
Toldi János 
Tóth Géza 
Tukora János 
Varga József 
Varga Márton

Anvaai támogatók

Dr. Asztalos István 
Bartók Gábor 
Bartók Krisztián 
Bóna Sándor 
Bárdiné Szilágyi Aranka 
Bobály Péter 
Buzásiné 

Szentiványi Aliz 
Babinyec László 
Búzás János 
Czifra Gabriella 
Csobán Pál 
Dunai Andrea 
Deme Imréné 
Dorner György 
Deszk János 
Drop Gábor 
Ecker Dánielné 
Franka László

Füleki Magdolna 
Fehér József 
Farkas József 
Farkas Imre 
Gulyás Krisztina 
Grandelisz László 
Horti Kitti 
Hrncsár Pál 
Iván László 
Jeney László 
Juhász Attila 
Karácsondi Sándor 
Kiinka Pálné 
Kómár László 
Kmety Lászlóné 
Lőrinczi Ervin 
Lőrincz Andrea 
Lajtos Istvánná 
Leitli Ferenc 
Lehoczki Mihály 
Molnár Józsefné 
Media Zoltán 
Medveczki Sándorné 
Molnár Ilona 
Maros István 
Márton Anna 
Nagy János 
Puskás László 
Pásztor Attila 
Pálfi István 
Rácz Béláné 
Seprős István 
Szamosvölgyi István 
Sápi Ferencné 
Szabó Attila 
Sztanó Szilvia 
Sztán István 
Szűcs István 
Takács Sándor 
Truzsi Miklósné 
Tatár János 
Tóth Zs. Mihályné

Tóth Tamás 
Varga János 
Makkai István 
Bagi Gusztáv 
Geri Mihályné 
Masznyik Márton 
Bagyin József 
Tolmácsi Miklós 
Frajna Miklós 
Kvaka István 
Honig Antal 
Kovács Tamás 
2. osztály tanulói 
(1995/96. tanév)

A be jára ti kapu anvaai 
támogatói

Aszódi Városszépítő 
Egyesület 

Búzás János 
Bangó Istvánná 
Cuki Fagyizó -  

Adamek Lajos 
Dobák Józsefné 
Hatalyák Jánosné 
Kiss Viktor 
Kővágó János 
Kővágó Jánosné 
Kurucz János 
Péter Lajosné 
Rácz Tibor 
Szamosvölgyi István 
Szovics Pál 
Szovics Pálné 
Rosenbrot Kft.
Takács László 
Takács Sándor 
Pergamen Text Bt.

Jeney Lászlóné 
igazgató
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Hogy milyen legyen Aszód város Fő tere?
- ez a kérdés

jellege továbbra is megmaradt.A választ nem akarom kikerülni, csupán mielőtt a 
gondolataimat közzé tenném, szeretném körüljárni 
még egyszer (és most már utoljára) a témához kap
csolódó városfejlesztési változásokat.

Aszód területi kialakulásában az idők folyamán az 
alábbi változások történtek:

-  Az Óváros (mondjuk így!) az Ikladi -  a Pesti -  és 
a Hatvani utca (a Suba közig!) közötti területen he
lyezkedett el a XVIII. század közepétől a XIX. század 
végéig. Központja a Fő tér (kastélyokkal). Létezett 
még egy kis terecske, mégpedig a római katolikus 
templom előtt, az ún. Tabán tér. -  A múlt század má
sodik felében lezajlott úrbérrendezés után a paraszt- 
gazdák felszámolták a mai Kondoros téren elterülő 
szérűskertjeiket és itt is megkezdték a lakóházépí
tést. Időközben az állatvásárteret is ide helyezték át. 
S bár ekkor már működött a Városszépítő Bizottság, 
a Kondoros tér tervszerű kialakításával, rendezésé
vel nem foglalkoztak. Az igazsághoz tartozik, hogy a 
területet átszelő s több alkalommal árvizet okozó 
Breda-árok rendezése meghaladta a település anya
gi erejét. Sajnos az elmúlt évszázadban a település 
vezetői nem fordítottak gondot a Kondoros tér fe j
lesztésére. Pedig lehetett volna a fő tér kiegészítője, 
egy korszerű piaccal és körülötte kialakított szép üz
letsorokkal ellátott kereskedelmi központ.

Persze mindenekelőtt a Breda-árkot már régen le 
kellett volna fedni, a ronda faházakat lebontani, a kö
zelmúltban felhúzott üzletházakat más rend szerint 
telepíteni és megfelelő utakat, parkolókat létesíteni.

-  E század elején a Podmaniczkyak egykori földjét 
m egvásároló és azon több évtizedig gazdálkodó 
Brünnauer felszámolta gazdaságát és kihasználva a 
nagyközség súlyos lakásgondjait felparcellázta és el
adta a településhez nyugatról kapcsolódó földjeit. Ez 
a Széchenyi u. -  Berkes u. közötti falurész, amit ré
gebben, kissé gúnyolódva Varjú telepnek neveztek.

-  A lélekszám szaporodásával továbbra sem eny
hültek a községben a lakásgondok. Ekkor a Nagyatá
di-féle földreform részeként, mivel Aszódon ekkor 
már nem élt nagybirtokos, tehát nem volt kitől és mi
ből kisajátítani kiosztandó földet, a Bag határához 
tartozó Rétszél dűlőből (ez br. Schossberger Lajos 
tulajdona volt) hasított ki egy darabot az Országos 
Földrendező Bíróság. Ezt felparcellázták és házhe
lyekként osztották szét a rászorulóknak. Így kezdett 
beépülni az Újtelep, amelyet közigazgatásilag csak 
1930-ban csatoltak Aszódhoz.

Mint látjuk, 1945-ben az Óvároshoz kapcsolódtak 
ugyan újabb településrészek, ám a Fő tér központi

A város szerkezetében az első jelentős változás 
akkor történt, amikor -  hosszabb folyamat eredmé
nyeként -  megépült a Lakótelep. Ma már nyilvánvaló, 
hogy a telep megépítőinek a korszerű városépítésről 
sejtelmük sem volt. A kor (keletről beszivárgó) ízlése 
szerint “pottyantották” egymás mellé a szögletes, 
egyhangú, sivár és ráadásul a magyar éghajlati vi
szonyokba egyáltalában nem illő lapos tetejű, több
szintes házakat. Valamiféle központi teret ugyan ki- 'f* ' 
hagytak, amelynek egyik szeglete közepébe a gyári 
óvodát, bölcsődét, míg a másik részébe egy “közért
kombinátot” (a fűszerüzlet mellett hús- és zöldséges 
boltot is nyitottak, amiket aztán folyamatosan átépí
tettek) és egy szórakozóhelyet (Honvéd) létesítettek.
A közöttes területeken részben utakat, részben olaj
kutat, MÍG repülőt, busz-várót -  de milyent! -  építet
tek, javarészt ötletszerűen, más részeket gaz borított 
vagy éppen sár. Az utóbbi időkben gombamód kis 
(egyébként takaros) üzietházak bújtak ki a tér más
más pontján, nehezen következtethető rend szerint, 
mert közöttük gyenge minőségű gyalogutak kígyóz
nak és természetesen továbbra is mindenfelé “virág
zik” a gaz és esős időben a kóborló autók sáros la
tyakká gyúrják a kopár teret. -  Ezen városrészben te
hát, amelynek lakóit tekintve lassan öregszik, soha
sem alakult ki egy valóságos kis tér. Olyan tér, ame
lyet megterveztek, amelyet az itt felépített házak és 
lakóik megérdemeltek volna. ^

-  S végül napjainkban bontakozik ki Aszód legif
jabb városrésze, az egykor Szabadosok dűlőjében, 
amelyet népiesen Papi földeknek neveznek. Nem
csak azért fiatal ez a telep, mert a felépített házak 
újak, szinte egyik sem nőtte még ki a gyermekkort, 
hanem azért is, mert lakóik fiatalok. Örvendetes, 
hogy egyre több utcát nyitnak meg, ahol gombamód 
nőnek ki a szebbnél-szebb családi házak. Példamu
tató a tiszti házak környéke. A múltat mintegy háttér
ként az evangélikus templom szép barokk épülete és 
a felújított zsidó temető patinás mauzóleuma adja 
meg. Már épül a jövő, a korszerű evangélikus gimná
zium. Csak remélni lehet, hogy a Papi földeken már a 
megvalósulás stádiumában van egy tér kialakítása, 
ahol majd üzletek látják el az itt lakókat, ahol a tágas, 
levegős térségen, korszerű keretek között lehet meg
rendezni évente, a most már az egész Galga vidékre 
kiható, nagyszerű Fesztivált.

Nem véletlenül sorakoztattam fel Aszód település- 
történetében a terek, városrész-központok torz szüle
tését, csonka kialakulatlanságát, felemás fejlődését.
Talán tanulnak a múlt hibáiból a ma és a jövő veze-
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tői?! -  Másrészt pedig e sok lehetőség mellett mind
máig a legszebb, a legjobb, a legtöbbet ígérő (immá
ron 250 ével), az alig elrontott óvárosi Fő tér.

A történelmi múlt, az ősök megbecsülése és a ma 
szükséglete is azt követeli, hogy előbb tegyük rendbe 
a Fő teret és aztán majd vegyük sorba a városrész- 
központok kisebb tereit is.

De hát mit is kell tenni a Fő (Szabadság) téren?

Mindenekelőtt tudomásul venni és eldönteni, hogy 
minden magára valamit is adó városnak -  lennie kell 
egy olyan térnek, ahol a nemzeti és a helyi ünnepe
ket megtarthatják, ahol a város polgárai találkozhat
nak egymással, ahol a hivatalok, nagyobb üzletek, a 
vendéglátás egységei, a kultúra házai a város lakói 
és az ide látogató vendégek igényeit kiszolgálják. 
Ilyen funkciójú tér volt már az ókorban (hogy a legne
vezetesebbet említsem) a Fórum Romanum, de ilyen 
Egerben a Dobó István tér, Szegeden a Dóm tér, és 
ilyen terek találhatók a felvidéki, az erdélyi, az auszt
riai, a németországi kis- és nagyvárosokban. Több 
város esetében e terek a heti piacok színterei is.

Ezek a terek különböző kőburkolattal fedettek. Fák, 
bokrok alig találhatók itt, mert e tereknek nem első
rendű feladat az árnyat adó park, liget funkcióját biz
tosítani. A pihenő tereket a város (városok) más ré
szén alakították (alakítják) ki. Itt a tágas, szabad tér
ség, az emberi testi és gondolati szabadság kife
jezője. A tér körül felsorakozott templomokat, kasté
lyokat, palotákat, középületeket, házakat (amelyek 
több száz éve épített műemlékek) nem takarják el 
lombos fákkal, sűrű bokrokkal, hanem éppenhogy lát
hatóvá teszik mindenki számára, hiszen elődeink, a 
múlt embereinek a műalkotásai ezek. Egykoron nem
csak a funkciójuk ellátására, hanem látványnak, az 
ember gyönyörködtetésére is építették.

Aszód Fő terét tehát nem parknak, hanem tér
nek kell újjáépíteni. A Hősök emlékművét érintetle
nül kell hagyni, körülötte az egész területet szilárd 
burkolattal (lehetőleg kővel) kell lefedni. így elérhető, 
hogy a téren akár kirakodóvásárt is lehet tartani! A 
parkolóknak (a XXI. századra gondolva!) megfelelő 
teret kell kijelölni. Zöldet, csupán egy zöld sarkot 
csak az otromba, a térbe nem illő, ám át nem telepít
hető transzformátor eltakarására kell telepíteni. A fák 
takarásából ki kell bontani a tér mentén felépített 
épületeket. Mindenekelőtt Aszód büszkeségeit, a két 
Podmaniczky-kastélyt. Bár a tér rendszerébe igazán 
csak a régebbi kastély integrálható, az új kastélynak 
viszont a bejáró, a város címerében is szereplő uni- 
kornisos kapuja érdemel megkülönböztető figyelmet. 
Minden oldalról láthatóvá kell tenni a Városházát, a 
klasszicista Helyőrségi Művelődési Házat, a szép 
arányú Balázs-féle házat és az egykori Takarékpénz
tár emeletes tömbjét. Remélhetőleg a Makona Kft. 
tervek alapján hamarosan átépítik az egykori Czir- 
busz és Bobály-házakat is és akkor az egész tér egy

séges, építészetileg harm onikus egységet képez 
majd.

Hogy a téren elhelyeznek-e újabb szobrot (szobro
kat), díszkutakat, szökőkutakat) ez külön megvizsgá
lás tárgyát képezi. S mivel ez amúgy is a tér átépíté
se után valósítható meg, ezt most nem elemezzük.

Az említett “zöld sarkon” kívül elképzelhető ládában 
(ládákban) ültetett és megfelelő helyre telepített dísz
fa és díszcserje, esetleg virág. Bár ez utóbbit nagyon 
is pótolná, ha a tért körülölelő házak ablakaiból mo
solyognának a muskátlik, a petúniák és más virágok 
százai az arra járókra.

És végül m iképpen kapcsolódik a Fő térbe, az 
imént felvázolt látványba a Podmaniczky-kastély? -  
Ez szinte külön kérdés. Itt olyan sok műemléki, építé
szeti, kertépítészeti kérdés vár megválaszolásra, 
hogy ezeket ebben a cikkben már nem lehet elemez
ni.

(folytatjuk)

A. I.

Városi Könyvtár 
ASZÓD

Kossuth Lajos u. 8.

VILÁGBANK
Magyarországi Regionális Képviselet 
Bank Center, Gránit Torony 
Budapest 
Szabadság tér 5-7.
1944

Kelemen Ivánné
irodavezető

TISZTELT IRODAVEZETŐ ASSZONY!

Köszönettel vettem a Világbank budapesti irodájá
nak könyvtárunk részére ajándékozott 2 db Dell 386-os 
számítógépét. Külön öröm volt számomra, hogy mun
katársai a gépeket könyvtárunknak leszállították és 
üzembe helyezték. Jó érzéssel töltött el az a tény, hogy 
kérésükre megmutathattam városunk épülő könyvtárát.

Köszönöm azt a segítséget, mellyel a feldolgozó és 
kiszolgáló munkát a számítógépekkel megkönnyítette.

1996. szeptember 26. 

Köszönettel:

Sáhóné Bordás Éva
könyvtárvezető
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M Í G H I V O
AZ 1956-OS

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA, 
VALAMINT A

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK 
ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK 
1996. OKTÓBER 23-ÁN 17 ÓRAKOR 

A SZABADSÁG TÉRI EMLÉKMŰNÉL. 
ELŐTTE 16 ÓRAKOR A HELYŐRSÉGI KLUB 

NAGYTERMÉBEN A NYÁRÁDSZEREDAI
LÍCEUM DIÁKJAI ADNAK MŰSORT.

* * *

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN 
TISZTELETTEL MEGHÍVOM VÁROSUNK 

INTÉZMÉNYEIT, EGYESÜLETEIT, 
SZERVEZETEIT,

TELEPÜLÉSÜNK LAKOSSÁGÁT A 
MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS KOSZORÚZÁSRA

BAGYIN JÓZSEF
POLGÁRMESTER

'jF'i&nÁíuSi
Folytatjuk a 

100 éves a mozi
keretében szervezett vetítéssorozatot.

1996. október 14-én, hétfőn 
este 17.30 órakor vetítjük a

H A T T Y Ú D A L
c. filmet.

Készült: 1963-ban. 
írta: Dobozi Imre 

Rendezte: Keleti Márton 
Operatőr: Pásztor István 

Zene: Ránki György
Szereplők: Páger Antal, Várkonyi Zoltán, 

Szirtes Ádám, Sztankai István, Bodrogi Gyula, Béres 
Ilona és Pécsi Ildikó

****

Vetítés helve: Helyőrségi Klub nagyterme 
A vetítés előtt Puskás Géza klubvezető 

tart bevezetőt!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK!!!

F K i L i e i f f v A s

PETŐFI
SZAVALÓVERSENYRE

1996. OKTÓBER 19. SZOMBAT

9
,*r ■

Hagyományainkhoz híven, a millecentenárium 
évében is megrendezzük a Petőfi Sándor emlékét 
idéző Petőfi szavalóversenyt Aszód és vonzáskör

zete fiataljai, versmondói részére.

A VERSENYT HÁROM KATEGÓRIÁBAN 
HIRDETJÜK MEG:

I. kategória
(10 év alatti diákok)

Kötelező vers: Petőfi Sándor: A tintásüveg

II. kategória 
(10-14 éves korosztály)

Kötelező vers: Petőfi Sándor:
Miért nem születtem ezer év előtt?

Ili, kategória 
(14 év felettiek, felnőttek)

Kötelező vers: Petőfi Sándor: Az ember

Mindhárom kategóriában
szabadon választott vers:

Petőfi Sándor bármely költeménye

A NAP PROGRAMJA:
* 9 órakor megemlékezés és koszorúzás a Petőfi Mú

zeum előtt a 2. sz. Általános Iskola diákjainak köz
reműködésével

* 9.30 órától verseny a Podmaniczky kastély díszter
mében

* Eredményhirdetés várhatóan 13.30 órakor

Várjuk a versmondókat és városunk érdeklődő' 
polgárait az ünnepségre és a szavalóversenyre! 

******

A VERSENYRE AZ ISKOLÁKBAN ÉS A POLGÁR- 
MESTERI HÍVA TALBAN LEHET JELENTKEZNI! 

A versenyzőknek jó felkészülést kívánunk!

A verseny támogatói és szervezői:

* Aszód város Önkormányzata 
* Petőfi Múzeum

* Petőfi Társaság Aszódi Csoportja
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A szó d  V áros H elyőrség-parancsnoksága  

koszorúzással egybekötött m egem lék ezést  

szervez 1996. novem ber 1-jén 12.00 óra

kor a R égész  u. 29/D. épület előtti kopja

fánál.

A zon  katonák em lék e előtt tisztelgünk , s 

hajtunk fejet, akik aszód iként v a g y  A sz ó 

don szolgálatot te ljesítő  katonaként haltak 

hősi halált.

K érjük A sz ó d  város lak osa it, h o g y  v e 

gyen ek  részt a m egem lék ezésen !

Sztán István
ezredes

helyőrségparancsnok

RÉGMÚLT IDŐK 

EMLÉKEZETE
Sorozatunk következő előadása:

ASZÓD VÁROS TÖRTÉNETE
ELŐZETES EGY KÉSZÜLŐ KÖNYVBŐL 

Előadó:
Dr. Asztalos István, ny. múzeumigazgató, 

a könyv írója és szerkesztője

Időpont:
1996. október 21. hétfő 17.30h 

Helve:
Podmaniczky Kastély Díszterme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Honfoglalás Emlékbizottság

/ /  /
A GODOLLOI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAIBÓL

KORT ARS FILMKLUB f |n
október 7. 19 óra október 21. 19 óra ~~
PUNTA GRANDE
R.: Altorjay Gábor

október 14. 19 óra 
ITT VAN ELDORADO

R.: Charles Biname

LEVELEK PERZSIÁBÓL
R.: Rambod Lotfi

október 28. 19 óra 
VALAKI MÁS AMERIKÁJA

R.: Gorán Paskaljevics

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG ÚT 6. 
TEL.: 28/320 977

október 22-én  19  órakor a THÁLIA SZÍNHÁZ  
ven dég játéka

MOLIÉRE: TARTUFFE
A főbb  szerepekben:

Eperjes Károly, Bánsági Ild ikó , B laskó Péter, Csernus M ariann, 

Nagykálózy Eszter, M ertz T ibo r, Bregyán Péter, Lux Ádám , 

Tóth A uguszta Rendezte: TO M PA GÁBOR m .v.

Belépődíj: 500 ,- 4 50 ,- és 4 00 ,- Ft, 

jegyelővéte l: szeptem ber 27 -tő l /

K I Á  L L í T Á  S október 4 -3 1 -ig ' 
(GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY - LOVARDA)

A 14 . MAGYAR TEXTILBIENNÁLÉ VENDÉGKIÁLLÍTÁSA

m egnyitó : ok tóber 4-én 17 órako r 

m eanvitia : W ehner T ibo r m űvészettörténész, művészeti író 

A m eonvitó  után: „P O M P A  ÉS ÁBRÁND” ruhatervező ipar

művészek bem utató ja. Az ö ltözékbem uta tó t rendezte és 

bevezeti: KATONA SZABÓ ERZSÉBET textilm űvész

T október 23.19 óra

J J I a n g t e r a s n jx

október 26-án

DIVAT ÉS ÉLETMÓD

Gödöllői Divatnap a SILHOUETTE STÚDIÓ rendezésében 

egésznapos rendezvény - divatbemutatók - előadások - vásárok
i___________________________________________

Beethoven: Egmont-nyitány; Liszt: A-dúr zongoraverseny 
szólista: LÁNG GABRIELLA 

Erkel: Palotás; Berlioz: Rákóczi-induló 
vezényel: HORTI GÁBOR

közreműködik: A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR
Belépődíj: 300,- és 200,-Ft

október 24-én 19 órakor Patt* Pm a Á Í

Laár András és Dolák Saly Róbert 
A TYÚKSZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Belépődíj: 550,- és 500,- Ft

v
 r
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AII. sz. Általános Iskolában az 
alábbi képzettséget nyújtó 

tanfolyamokra várunk 
jelentkezéseket:

\ hm  "  " '■ iíg -■ 'JsSHiSmmKHHHm* $hS8 & s 81 ^ .

1. KIS TELJESÍTMÉNYŰ KAZÁNFŰTŐ TANFO
LYAM

- gáz, olaj, szén
-intenzív -  szakmunkás bizonyítványt ad 
(50 óra elmélet + 20 óra gyakorlat)

- Tandíja: 19.000.- Ft

2. SZAKÁCS TANFOLYAM
-szakmunkás képesítést ad (elsősorban gyermek- 

élelmezés)
-1 éves -  elméleti és gyakorlati vizsgakötelezettség
- Tandíja: kb. 60.000.- Ft
- szakmunkás képesítést nyújt

3. VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLETVEZETŐ KÉPZŐ 
TANFOLYAM

-1 éves
- Tandíja: 51.000.- Ft + 6.000.- Ft vizsgadíj
- középfokú végzettséget ad.

A tanfolyamokra jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
a II sz. Általános Iskolában 
2170 Aszód, Rákóczi u. 6.

Telefon: Aszód 431 
Hétköznap: 8-15 óra között

S zü lők  részé re :
-gyerm ekük fe lkész ítésé t e lőseg ítő  alapfokú 

NÉMET nyelvtanfolyamot szervezünk 1996. no
vember elsejétől -  40 óra (heti 2 alkalom)
Részvételi díj: 5.000.- Ft/fő

Je le n tke zé s :
II. sz. Általános Iskola -  Aszód, Rákóczi u. 6.

N O VE M B E R  2. H A LO TTA K  NAPJA  

E M L É K E ZZÜ N K  HA L Ő T T  A INKRA

Pilinszky János: Minden lélegzetvétel

Minden lélegzetvétel megsebez, 
és leterít valahány szívverés.
Különös, hogy a tenger halhatatlan, 
holott minden hulláma végítélet.

Hogyan is igazítja sorsát, 
az öröklétet, Isten, a teremtés 
mindörökre veszendő mezejében?

Mint a füvek lemondó élete, 
mint a halandók egy-egy szívütése, 
olyan lehet végülis a dicsőség,

Isten nyugalmas boldogsága.

\ _____________ J

ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK
kulturális bemutató 

1996. november 22. péntek

Ismét találkozóra, bemutatóra hívjuk városunk 
amatőr alkotóit, ügyes kezű polgárait, hobbi 

kézműveseit, vers- és prózamondóit, énekelni, 
zenélni és táncolni szeretőket, együtteseket, csopor

tokat, akik szívesen bemutatkoznak, közkinccsé 
teszik tudásukat és egy kellemes est keretében 

együtt szórakoznak városunk polgáraival.
***

A beérkezett alkotásokat és munkákat kiállítás 
keretében mutatjuk be a nagyközönségnek!
A kulturális bemutatóra a Helyőrségi Klub 

színpadán kerül sor.
***

November 17-ig várjuk a jelentkezéseket! 
(Jelentkezni lehet: Helyőrségi Klub, 

Polgármesteri Hivatal)

EGYÜTT, EGYMÁSNAK, KÖZÖS ÉLMÉNNYEL!

j j j  | i j j  1É 11 11 Éj1 § |  B | | f®  n  - 1

A VÉCSEY KÁROLY 
HELYŐRSÉGI KLUB ÉLETÉBŐL

A  Helyőrségi Klub októberi kezdéssel 

az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg:

- -  titkárnőképző (gépírás, ügyvitel, számítógépes 
alapismeretek)
számítógépkezelő-szövegszerkesztő 

=-*■ szabás-varrás (kezdő és haladó)
»+ társastánc

Felvilágosítás és jelentkezés a Helyőrségi Klubban ok
tóber 15-ig, munkanapokon 9-19 óráig!

Vár benneteket Aszódon 
o ROCK-POP GARÁZS!!!

❖  Rendszeres szakmai továbbképzés
❖  Fellépések szervezése
❖  Menedzselés a hangszervásárlástól a 

stúdióig!
Cím: Helyőrségi Klub Vörös László igazgató 

2170 Aszód, Szabadság tér 10.
Tel.: 06-20-415 629

*  1-jén: Idősek Világnapja -  ünnepség 
£  7-én: Honvéd Nyugdíjasklub összejövetele

❖  10-én: Ruhavásár
*  24-én: Városi Nyugdíjasklub klubnapja
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A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI j
A Városi Könyvtár szeptembertől színházlátogatást [ 

[ szervez a fővárosba, amelyekre a nagyszámú törzskö- [ 
j zönség mellett vár minden művészetet pártolót, szóra- | 
! kozni vágyót.

Aszódról a Szabadság térről indulunk minden alka- i 
i lommal különjárati autóbusszal.

A Városi Könyvtár által szervezett program a könyv- J 
J tár hirdetőtábláján olvasható. Jegyek a könyvtárban j 
j rendelhetők!

| ea na ea ea ca í
j Köszönetünket fejezzük ki mindazon személyeknek, akik j 
j saját könyveiket ajándékozták a könyvtár állományának \ 
, gyarapítására: Agfalvi Imre, Bacsa Imre, Egervári \ 
i Mihályné, Eszes Katalin, Frajna Miklós, Gál Tibor, i 
j Kardos Győzőné, Koncz István, Kovács Zsolt, Laukó [ 
j Józsefné, Nagy Lajos Jánosné, Nagy László, SZDSZ [ 
J aszódi szervezete.
I Továbbra is szívesen vesszük a támogatásokat!

Sáhóné Bordás Éva 
könyvtárvezető

i_______________________________________________i

B ÜFÉBE NŐI MUNKAERŐT FEL VESZEK 
Jelentkezés: Aszód, Állomás büfé

E L A D Ó
Aszódon, a benzinkúthoz közel 680 négyszögöl 
(2480 m2) BELTERÜLETI KERT.
Érdeklődni: hétvégén a Pesti u. 32. sz. alatt!

ÁRUFUVAROZÁS, 
SZERKEZETI LAKATOS MUNKÁK 

Tel.: 06-30-403 479, 06-30-403 481

A HÉTKÖZNAPI ORVOSI 
ÜGYELET TELEFONJA:

Dr. Lóska Izabella Aszód/426 
Dr. Jólesz József Aszód/429

ha ezeken a számokon nem veszi fel az ügyeletes a te
lefont, akkor hívja a 06/20/271-171-es rádiótelefont (ez 
a hívás 50.- Ft)!

Mindenképpen tájékozódjon arról, hogy ki aznap az 
ügyeletes -  ez olvasható az orvos lakásoknál, az 
AMEDIK ablakában, és felvilágosítást tud adni a postai 
telefonközpont kezelője is.

Vízkorlátozás
Ez év őszén a Galgamenti Víziközmü Kft. az üze

meltetésében lévő vízvezeték-hálózat Aszód, Szabad
ság téri szakaszát felújítja.

A vízvezeték újraépítendő szakasza a Malom-köz 
végétől a 30. sz. főút keresztezésével a kastély előtti 
rézsűig épül újjá.

Ez a vízvezeték szakasz 15 éve nem üzemel, a 30. 
sz. főút alatti átvezetésen történt csőtörés miatt.

Az átépítésre a vízellátás biztonsága érdekében nagy 
szükség van!

Az építkezés során a következő korlátozások várha
tóak:
1. Október-novem ber hónapokban 4 alkalommal 

Aszód nagy részét érintő, 8-16 óráig tartó nyomás
csökkenés, vízhiány várható.

2. A Malom-köz, Kossuth Lajos utca vége kb., 1 hétig 
le lesz zárva, a Malom-köz csak a Pesti útról lesz 
megközelíthető.

3. A Szabadság tér 1. sz. épület előtt és a Helyőrségi 
Művelődési Ház előtt a járda is felbontásra kerül, 
ideiglenes provizóriumon lehet közlekedni.

4. A Szabadság téri parkolóba és a Polgármesteri Hi
vatal előtti parkolóba fél sáv szélességű útfelbontás
sal korlátozott parkolással lehet majd bejutni.
A vízkorlátozás idejét és az érintett területeket a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé a 
munkálatok kezdete előtt 1 héttel.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét!

Ritecz György 
ügyvezető igazgató 

Galgamenti Viziközmű Kft.

SÓVÁRI JÓZSEF
villanyszerelő mester

Épület villanyszerelés, riasztóberendezések 
telepítése, szerelése, érintésvédelmi mérés, 

hibaelhárítás!

Közületek és lakosság részére egyaránt! j

Elosztószekrények előszerelését /  
megrendelésre vállalom.

Telephely: 2170 Aszód, Madách tér 13. 
Tel.: 06-20/251-747
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Klevél
BAC5A ANDREA 
D U N A I  A N D R E A  

KOVÁCS M Á R IA___
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VfsequAo, 1996. szepcem BeR 2 0 .

Ioaíĉ cőJa

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PROVIDEN
CIA BIZTO SÍTÓ  RT. ü g y fé lsz o lg á la ti  
irodája továbbra is rendelkezésükre áll a 

VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI KLUB  

emeletén.

Ügyfélfogadási idő: szerda 9.30-15.00
-  ügyintézés
-  tanácsadás
-  biztosításkötés

(lakás-, élet-, baleset-, betegség-, casco-, 
kötelező gépjármű felelősségbiztosítás)

-  “lakás kassza” - tájékoztatás

Várjuk Önöket!

Pl \  B ódi Jánosné és
\  pRovTOENciA, J Farkas Laura

Más napokon kötelező gépjármű felelősség- 

biztosítás kötése délutánonként: 
Aszód, Korén köz 5. sz. alatt!

T Á J É K O Z T A T Ó
V á ro s u n k  ú jte le p i ré s z é n , a F a lu já ró k  ú t ja  -  3 0 -a s  ú t 

k ö z ö tt i  u tc á k  k ö z ú t i f o r g a lm i re n d je  az é v e k k e l e z e lő t t  

b e in d íto tt he lyköz i a u tó b u sz já ra tta l a la k u lt ki a je le n le g i fo r 

m ában.

Az u tash iány  m ia tt azonban  a b u sz já ra to k  m egszűn tek . Ez 

fe lve te tte  a je le n le g i fo rg a lm i rend  fe lo ld á s á t a V ö rö s m a rty  

u tcában , az A ra n y  János  u tcában , v a la m in t a H unyad i u tca - 

A rany  Já n o s  u tca  és a H onvéd u tca  kö zö tti szakaszon.

A  ké p v is e lő -te s tü le t az e g y irá n yú  fo rg a lm i rend  fe lo ldása  

m e lle tt d ö n tö tt. Az é r in te tt u tcá k  fo rg a lm a , fo rg a lm i rend je  

k a p c s o ló d ik  a F a lu já ró k  ú tja  -  m e ly n e k  ke z e lő je  a P es t 

M egye i K özú tkeze lő  T á rsaság  -  fo rg a lm i rend jéhez, e m ia tt 

szükséges a Kezelő F o rga lom szabá lyozás i és K özú t H álózat 

Kezelési O sztá ly vé lem énye , hozzá já ru lása . A  szakhatóság i 

vé lem ényezés  és en g e d é ly  ese tén  -  a  b iz to n sá g o s  já rm ű - 

fo rg a lo m  m a x im á lis  fig ye le m b e vé te lé ve l és az esetlegesen 

e lvégzendő m u n ká la to k  u tán  -  é le tbe  lép az e g y irányú  fo r 

g a lm i rend fe lo ldása .

A  la k o s s á g o t k e llő  id ő b e n  tá jé k o z ta t ju k  a v á lto z á s ró l.  

Ezzel e g y id e jű le g  a m e g v á lto z o tt fo rg a lm i re n d n e k  m e g 

fe le lő  tá b lá ka t he lyezzük ki.

Polgárm esteri H ivatal Műszaki Iroda

Elcserélném Budapest V III. kerület, József utcai, 
háromszobás lakásomat aszódi vagy környéki kertes 
házra.

Érdeklődni lehet: Aszód, Bocskai u. 4. Kovács

LÁTOGATHATÓ:
csütörtök, péntek, szombat 9-12h, 14-16h 

vasárnap 9-12h

Csoportos látogatás más időpontban is lehet, 
amit kérek előre bejelenteni, megbeszélni.

Káli Nagy Kálmán

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS 

KIRAKODÓVÁSÁR 

ASZÓDON, A VÁSÁRTÉREN: j

október 19. szombat 
november 16. szombat

A vásárokkal kapcsolatos felvilágosítás  

a GAMESZ-nál kérhető!

(Aszód, Szabadság tér 8.)
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Telefonok, faxok, központok, 

díjszámlálók és egyéb kiegészítők

A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
Számítógépek és alkatrészek 

továbbra is széles választékban!

LORD C OO
gftflp Aszód, Kossuth L. u. 13. flCT* 
“ ■  Tel.: 06-20-245 591 A

I_________________________________________________ I

F I G Y E L E M !

T V -S H O P

nyílt
ASZÓDON,

a FERROMECHANIKA
földszintjén

(a Barkácsház mellett), ahol
MEGNÉZHETI, 

KIPRÓBÁLHATJA 
és azonnal MEGVEHETI 

a TV-ben látható
TV-SHOP
termékeket!

Nem kell megrendelni, nincs postakölt
ség, nincs kockázat!

Választékunkból:
-o- SPORT-HOBBY 

•» KONYHAFELSZERELÉS 
•* JÁTÉK-AJÁNDÉK 

•«- KERÁMIA 
•» KOZMETIKUM.

Cím: Aszód, Kossuth L. u. 19.
Tel.: 06-60-480-801, 06-30-583-418

Nagyszabású, színvonalas

SZEDD MAGAD AKCIÓ

az EUROTRUST Consult Kft. 
VÁMOSMIKOLAI ALMÁSKERTJÉBEN 

szeptember 5-től november 1-ig

Várható árak: a piaci viszonyokhoz igazodnak

Hagyományos fajták:
maximum

Jonathán (kb. szept. végéig) 39 Ft/kg
Starking 28 Ft/kg
Golden 39 Ft/kg

Különlegességek:
maximum

Gloster 49 Ft/kg
Smoothee 49 Ft/kg
Redspur 39 Ft/kg

A Jonagold és Idared ára a későbbiekben lesz megha
tározva. Az utóbbi októbertől szedhető.

Ha emlékszik még, hogy a télen a hagyományos fajták 
bolti ára csaknem 100 Ft/kg volt, az olyan szép 

Idaredet, mint amilyen Vámosmikolán terem, több 
mint 150 Ft-ért lehetett megvásárolni, akkor könnyen 

belátható, hogy áraink nem magasak.

NYITVA TARTÁS:
7-17 óráig mindennap (szombaton és vasárnap is)

MEGKÖZELÍTHETŐ:
Az M2-es útról Vácnál a Parassapusztánál elágazó 

M12-es műúton Vámosmikoláig kell haladni. A köz
ségben táblák jelzik az almáskertbe vezető utat.

INFORMÁCIÓ:
Bővebb felvilágosítás a napi aktuális árakról, fajtákról 
stb. a hét minden napján a (27) 379-038 és a 379-048- 

as telefonszámokon kapható. Gyors, kulturált kiszolgá
lás, szedési és tárolási szaktanácsadás, pihenő, szalon
nasütő helyek, szép környezet, torlódásmentes közle
kedés, több pénztár a biztosíték arra, hogy kellemesen 

és hasznosan tölti idejét a gyümölcsösünkben. 
Idejében gondoljon téli vitamin szükségletéről, kirán

duljon a festői Dunakanyarban, s szedjen almát 
Vámosmikolán.

Minden ötszázadik vevó' 50 kg almát kap ajándékba!

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

__
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
1996. augusztus 22-ét megelőző napokban, 

erőszakra utaló nyom hátrahagyása nélkül isme
retlen tettesek behatoltak a győri egyházmegyei 
Kincstár és Könyvtár, Győr Káptalandomb 26. 
szám alatti épületébe és onnan 6 db. nagy értékű 
kódexet, illetve könyvet tulajdonítottak el. Előze
tes becslések szerint a hat kötet értéke megha
ladja a 100 millió forintot.

A rendőrök kérik, hogy je len tkezzenek akik 
1996. augusztus 18-án és augusztus 19-én Győr
ben az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár kiállí
tó termeiben jártak és a kiállítást megtekintették. 
A rendelkezésre álló adatok szerint több egyéni 
és csoportos látogató is volt, akik az ország kü
lönböző megyéiből érkeztek.

Bejelentések megtehetők a 06-96-317 024-es 
vagy a 07-es te lefonszám on, illetve bármelyik 
rendőri szervnél.

FIGYELMEZTETÉS 
MINDEN SZÜLŐNEK!
Egy “BLUE STAR” nevű tetoválásm atricát 

kezdtek árusítani iskolás gyerekeknek.
Ez egy papírdarab, melyen egy kék csillag van. 

Kb. radír nagyságú, és minden csillag LSD-vel 
van átitatva. A kábítószer a bó'rön keresztül szí
vódik fel egyszerűen azáltal, hogy megfogják a 
papírt.

Vannak postai bélyegre emlékeztető, színes pa
pírtetoválások is az alábbi figurákkal:

SUPERMAN, MICKEY EGÉR, DISNEY FI
GURÁK, BOHÓCOK, BÁRT SIMPSON, PIL
LANGÓK

Ezek is kábítószerekkel vannak kezelve. Ha 
gyerm ekünk a fentiek bárm elyikéből kap, ne 
fogjuk meg a papírt. A szerek rendkívül gyorsan 
hatnak és van köztük olyan matrica is, melyet 
sztrichninnel kezeltek.

TÜNETEK: hallucinációk, erős hányás, kont
rollálhatatlan nevetés, hangulatváltozások, test- 
hőmérséklet változás.

Az információ a J.O’Donnel-Danbury Hospital 
vegyianyag függőség ellen i járóbeteg kezelés 
szolgálatától származik.

A probléma rendkívül súlyos, már több fiatal 
életét követelte!

KÉRJÜK, ADJÁK TOVÁBB!
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K Bővebb felvilágosítás:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 42-46.

Tel.: 76 Fax: 133

F I G Y E L E M !

FEKETE-FEHÉR
divatáru, valamint gyászruha üzlet

K Í N Á L A T U N K B Ó L :

-  fekete pulóverek
-  aljak normáltól az extra méretig
-  divatos felsők

-  blúzok
-  kosztümök

-  fekete otthonkák nagy méretben is

Folyamatosan bővülő árukészlet
Aszód, Deák F. u. 8/a 

(Ikladi út, SK-faáru bolttal szemben)

Nyitva:

Hétfő: zárva

K-P. de. 10-12, du. 14-17, Szombat: 8-12
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ÜNNEPI ALKALOM
Az ünnepek Isten igaz imádatának szerves részét ké

pezték, melyeknek megtartására Jehova Mózes által uta
sította választott népét. Az ősi időkben Jehova népe 
évente három jelentős ünnepet tartott. Ehhez hasonlóan 
napjainkban Jehova nevének népe szintén évente három
szor találkozik ünnepi alkalmakkor. Ezen alkalmak 
legközelebbikére, mely Körzetkongresszus keretén belül 
kerül megrendezésre, november hónapban kerül sor. Ez 
Jehova Tanúinak országunkban megszervezett nagysza
bású összejöveteleinek egyike.

Egy kitűnő és igen gyakorlatias program van előkészít
ve. A kétnapos kongresszuson lesznek Biblián alapuló

beszédek, demonstrálások, előadások és más egyebek. 
Minden ülésszak díjmentes. Minden bizonnyal mindenki 
javára válik, ha mind a két napon jelen lesz az összejöve
teleken.

Külön aktualitása a körzetünkben megrendezésre kerü
lő programnak, hogy ezen rendezvénynek idén Gödöllő 
városa ad otthont.

Ezúton szeretnénk meghívni Önt és családját, hogy ve
gyen részt a Kongresszuson és élvezze az élet gyakorlati
as kérdéseivel kapcsolatos hasznos előadásokat!

Helyszín: Gödöllő Agrártudományi Egyetem Sport
csarnoka

Időpont: 1996. november 2-3.
Kovács Károly

Magyar Posta
Magyar Posta 

Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 

ASZÓD POSTA
P o s ta  S h o p

NYITVA TARTÁS

Hétfötől-péntekig 
8-12.00,13-16.00 
Szombat 8-12.00

NYITVATARTÁSI RENDJE

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17.00

Pénztár: 8-16.00

16.30- 17.00

Minden további hétfőn 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00

Kedd-péntek 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00

A Posta Shop kínálatából:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Sooters színes negatív film 299.- Ft
Illatosító 1/41 299.- Ft

1 lit. 599.- Ft
Páramentesítő 599.- Ft
Videókazetta 195’ 580.- Ft

240’ 670.- Ft
Hangkazetta C-60’ 130.-Ft

C-90’ 160.-Ft
Rajzfilmslágerek 680.- Ft

A Posta Shop és a Providencia Biztosító Társaság 
postánál forgalmazott biztosításával váijuk 

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!
Kvaka István postavezetö

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére 
kialakított állatorvosi ügyelet beosztása október hónapra az alábbiak szerint alakul:

Október 5-én 8 órától október 7-én 8 óráig dr. Szőke Mihály
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 06-30- 
484 599

Október 12-én 8 órától október 14-én 8 óráig dr. Soós Endre
Aszód, Kossuth u. 51 Telefon: 62

Október 19-én 8 órától október 21-én 8 óráig dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth u. 62. 
Telefon: 413 06-30-484-599

Október 23-án 8 órától október 24-én 8 óráig dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút

Október 26-án 8 órától október 28-án 8 óráig dr. Szőke Pál
Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413

Dr. N é m eth  M ihá ly  

kö rze ti állatorvos
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E pillanatban is világszer

te több  m illió  ponton van 

Önnek lehetősége arra, 

hogy az OTP Bank fo r in t 

alapú V ISA-kártyával f i 

zessen. Sőt. Az OTP VISA 

E lectron és az OTP VISA 

Electron Ju n io r kártya 

m e lle tt Ön m ár az OTP 
VISA Classic-kártyát is 
m agával viheti ú tja ira.
Azaz egyéni igényei sze

r in t választhat és használ

hatja a v ilág lege lfogadot

tabb  bankkártyarendsze

rét. Az új OTP VISA  
Classic kártyát az egész 
világon elfogadják:
- fizetésre , a több  m in t A  

13 m illió  V isa e lfogadó- ^  
helyen,

- készpénzfelvételre, a

több  m in t 250 .000 VISA 

és BankPont em blém ás 

autom atából,

- va lam in t telefonos és 
postai úton történő  
m egrendelésekre .

Használhatja term észe
tesen a kártyához tartozó  
szolgáltatásokat is. 
-A T e le B a n k  számán 

(250 8740) in fo rm á lód 

hat szám laegyenlegé
rő l, lim itm aradványá
ró l, le tilthatja  kártyáját 
és lehetősége van titkos 
kódjának m egváltozta
tására .

- A HelpD esk szolgáltatás 

á lta lános kártyainfor- ^  
m ációt ad , segítséget ^  
nyújt bárm ilyen, bank

kártyával kapcsolatos 

prob lém a esetén, szük

ség szerin t kártya le til
tásra is módot kínál.
Hívható kü lfö ld rő l az in 

gyenes zöld számon, il

letve be lfö ld rő l a kék 

szám on -  06 40 401

401 vagy (06 1) 250 

5314).

- Az Interticket-szolgál- 
ta táson keresztül Ón 

színház- és koncertje
gyeket rendelhet.

Kívánjuk, hogy élvezze Ön 

is az OTP V IS A -p illana- 

toka t!

A Magyar Csapat 
Arany Fokozatú Támogatója


