
MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

Aszódon született: D r.K óm ár Gyula, 
az állatorvosi sebészet professzora

1992. március 5-én Kómár professzor aszódi szülőházán em
léktábla avatásra kerül sor a város önkormányzata, az Állator
vostudományi Egyetem és a Pest megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás szervezésében.

Kómár Gyula 1904. március 5-én született Aszódon; apja: 
Kómár József csizmadia mester, anyja: Zsemberi Amália. Elemi 
és középiskolai tanulmányait Aszódon végezte -  a Petőfi S ándor 
Gimnázium diákja volt. Középiskolai tanulmányai befejezése 
után a Budapesti Állatorvosi Főiskolára iratkozott be, ahol 1928- 
ban „summa cum laude”  minősítéssel diplomát szerzett. 1929- 
benManninger professzor intézetében készült értekezése alapján 
állatorvos-doktori fokozatot szerzett Ezután gyakornokként a 
sebészetre került, Berrár professzor mellé. 1931-ben hosszabb 
időt töltött a bécsi állatorvosi sebészeti klinikán, ahol főként 
röntgenológiával foglalkozott

1934-1948 között különböző vezető állatorvosi tisztségeket 
töltött be vidéken. Ebben az időben bátorságot kívánó emberi 
magatartása, humanista szemlélete tette képessé arra, hogy szo
katlan feladatok vállalásától se riadjon vissza: 1944-ben Aszó
don a front időszakában katonai kórházakban sebészeti tevé
kenységet végzett

1948. október 15-én megbízták a Sebészeti és Szemészeti 
Klinika vezetésével, s ezt a tisztet 1957-ig töltötte be. Kómár 
professzor a sebészeti órák legnagyobb részét maga tartotta, 
előadásai rendszerezettek, világosak, sok gyakorlati példával 
illusztráltak voltak.

Kómár Gyula professzor nemcsak elméleti oktató volt, hanem 
a gyakorlatból, a diagnosztikai és műtéti munkából is kivette 
részét Tanszéki működése alatt segítette az akkor induló vidéki 
állatkórházak tevékenységét is. Kedvenc területe a végtagok 
sebészete volt: a pata betegségei és műtéttana. Számtalan új 
műtéti eljárást dolgozott ki.

Szakmai munkásságával kiváló oktatói tevékenységével 
összefüggően jelentős a jegyzetírói és tankönyvírói működése.

Jelentősebb tankönyvei:
Az állatorvosi szemészet (1953,1961),
Az állatorvosi sebészet A fej és a törzs sebészete 
(1955).
Az állatorvosi sebészet A végtagok sebészete (1960).

Tieraiztliche Augenheilkunde (német kiadás: 1968, 
japán kiadás: 1971) -  utóbbi Szutter L-val társ
szerzőként

1957. elején -  mint akkor sok más kiváló szakembernek -  
politikai okok miatt kellett a Tanszéktől megválnia. Ezután Pest 
megyében gyakorlatot folytatott, majd a ceglédi állatkórházban 
dolgozott előbb beosztottként, majd vezetőként Működése alatt 
a kórház betegforgalma jelentősen megnövekedett.

Kómár Gyula professzor hosszantartó, gyógyíthatatlan beteg
ségben 1968-ban hunyt el Budapesten.

Kovács Gyula professzor az alábbiakban jellemzi Kómár 
professzor egyéniségét: „kiváló oktató, nevelő, tanár, emberba
rát érzéssel áthatott, igazságkereső, melegszívű ember volt 
Szaktudománya iránt szeretet és rajongó lelkesedés, kitartó kö
vetkezetes munka, töretlen akarat voltak elsősorban jellemző 
tulajdonságai.... Külső érvényesülésre, tisztségekre nem töreke
dett, nemezeket tartotta dolgos élete értékmérőjének. A kedvvel, 
szeretettel, kitartással és hűséggel végzett munka gyümölcsét, az 
elméleti és gyakorlati munka jő eredményét, az erkölcsi sikert 
tartotta élete fő céljának. E munkásságát mind a Tanszéken, mind 
a kórházban azzal a törekvéssel, igyekezettel végezte, mint

ASZÓDI MÁRCIUS

5.10.00 óra: 

6.18.30 óra:

15.15.00 óra: 

Folyamatosan:

Dr. Kómár Gyula emlékülés 
és emléktábla leleplezés 
Schwajda György: Himnusz 
A HEK Színpad bemutatója 
Március 15-i ünnepség 
Helye: 1848-49-es emlékmű 
Múlt és jövő a jelenben 
(tervek és képek Aszódról) 
Kiállítás a Petőfi Múzeumban



2 ASZÓDI

móLTRéL k mAfim.
amely egyedül nyújthat lelki kielégülést, bölcs megnyugvást és 
bizalmat a sorsa csapásaival szemben, melynek Ő sokszor része
se lett

Meleg lelkűidére vall, hogy szaktudományán kívül a művé
szetek, irodalom, költészet, képzőművészet szeretete hatotta át: 
s szabad idejét ennek áldozta.”

Március 5-én, Kómár professzor születésének évfordulóján, a 
szülőház falára kerül a szülőföld lakossága, a család, az egész 
magyar állatorvos társadalom hálájának és tiszteletének jeléül a 
márványtábla.

Dr. Németh Mihály 
körz. állatorvos

Áfák védelméről...
A Kossuth Lajos utca fáinak metszési, kitermelési munkái 

többekben váltotta ki a kérdést; miért?
A 30-as főút átvezetési szakasza közepes forgalmú, viszont a 

3-as út megépítése előtt igen nagy forgalmú volt
A 60-as években kiültetett platánfák az ólomdús füstgázokat 

nehezen viselik el, mely gombás betegségeket okoz.
A zártsorú beépítésű főutcában szélcsendes időben a szmog 

bennreked.
A főutcának nincs keresztirányú „átöblítése ” . Jól példázza ezt 

az, hogy a Szabadság tértől az 1848-49-es emlékműig a páratlan 
oldalon egyetlen fa sem maradt meg, a páros oldalon a platánfák 
ágai száradnak, teljesen egészséges fa csak 4 db van.

Az emlékműtől a kartali elágazásig az utca szélesebb, a be
építési mód már hézagos, az utca szellősebb. Ezen a szakaszon 
a fák állapota sokkal jobb.

A gombásodástól a fa még megmenthető, ha a törzse és a fő 
ágai nem száradtak el. A gombásodott, elszáradt ágakat csonko- 
lásos visszametszéssel el kell távolítani, így a fa új, egészséges 
ágakat hajthat

Ez a csonkolásos visszametszés történik jelenleg. A fák álla
potát egyenként -  kertészmérnök segítségével -  vizsgáltuk. Ép, 
egészséges fa kivágására nem kerül sor!

Figyelembe véve a 30-as főút szükséges űrszelvényét a kiala
kított és ez évben építendő új parkolók helyigényét, továbbá a 
gépjármű forgalom okozta légszennyezést, a főút Szabadság tér, 
1848-49-es emlékmű közötti szakaszán kisebb lombozató, na
gyobb tűrőképességű fák kerülnek telepítésre.

Az 1848-49-es emlékműtől a kartali elágazásig a szélesebb 
útszelvény lehetővé teszi mindkét oldalon fasor kialakítását akár 
fapótlással, akár új fák telepítésével.

Bártfai László 
müsz.csop.vez.

I)r Kúmár (íyula 
(1904-1968)

Az Állatorvostódományi Egyetem 
A Pest megyei Állategészségügyi és 

Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
A Pest megyei Állatorvosi Kamara 

Aszód Város Önkormányzata

1992. március 5-én (csütörtökön) 
10.00 órakor Aszódon ta rtja  
Dr. K Ó M Á R G Y U L A

emlékülését,
melyre ön t tisztelettel meghívja a 

RENDEZŐSÉG

P R O G R A M

9,45 Találkozás Aszód város Polgármesteri Hivatalában
(Szabadság tér 3).

10.00 Megjelenteket köszönti Bagyin József polgármester 
Emléktábla leleplezése Dr. Frenyó V. László egye
temi tanár, Állatorvostudományi Egyetem Rektora 
(Kómárház, Petőfi u. 30.)

11.00 Ünnepi megemlékezés Dr. Tamás László egyetemi 
tanár (Petőfi Sándor Kollégium díszterme, Szabad
ság u. 10.)
- Zárszó -

MÁRCIUS 8.
Sok szeretettel köszöntjük 

a N Ő K E T !

Az Aszódi Petőfi Múzeum 
Az Aszódi Baráti Kör 

és az Aszódi Városszépítő Kör 
meghívja Önt:

Ekler Dezső, Jánosi János, Varga Csaba 
(MAKONA Egyesülés * KVADRUM Építész Kft.) 

Múlt és jövő a jelenben című kiállítására! 
Helye: Petőfi Múzeum Kiállítóterme

AMÍG ÉL AZ EMBERSÉG,
AZ EMBERISÉG IS ÉLNI FOG!

Az Aszódi Tükör szervezése során, olyan felajánlást tett 
Farkas Imre Aszód, Bethlen G.-u.l2/a. sz. alatti lakos, hogy a 
városban élő 10 olyan idős, nyugdíjas részére, akiknek anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé, hogy megvásárolja a város lapját, 
egy évre az előfizetését vállalja.
Ezen túlmenően, a lassan már feledésbe merülő Nőnap meg
tartásához az Idősek Napközi Otthonában egy tea-délután meg
szervezését kérte, illetve ajánlotta fel költségfedezetét!
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V á r o s i  S p o r t c s a r n o k  vagy  t o r n a t e r e m ?

Az Aszódi 2.sz. Iskola 1965-ben épült, sajnos tornaterem 
nélkül. Generációk kerültek ki ebből az iskolából úgy, hogy 
nem kóstolhattak bele egy igazi jó  testnevelés órába, mivel 
fedett helyiség nem állt a tanulók rendelkezésére. Közben az 
órák száma a kezdeti heti 2-ről 5-re nőtt az alsó tagozaton és 
valószínűleg a mindennapos testnevelés ki fog terjedni a felső 
tagozatra is. Egyszerűen nem fémek be az órák a tornaszobá
ba.

Most már igazán égető lenne, hogy legyen egy rendes 
méretű tornatermünk. Eddig türelmesek voltunk és különösen 
belátóak, hiszen a város meg volt terhelve építkezésekkel:

Ikladon iskola és tornaterem, az Aszódi 1. sz. Iskola a 
tornatermével együtt.

Ezeken már túl vagyunk. Elérkezettnek látjuk az időt arra, 
hogy mi is sorrakerüljünk. Hely van az iskola területén. Leg
alább egy 18 m x 24 m-es méretű terem kellene, hogy egy
szerre 2 osztálynak lehessen benne órát tartani.

Megfontolandónak tartom azonban, hogy az iskola terüle
tén nagyobb, városi sportcsarnok létesüljön. Az emellett szóló 
érvek a következők:

1 Aszód a környék központja. Az egész Galga-mente a 
körzethez tartozik. Helyben és a szomszéd községekben 
vannak NB-s csapatok, vívók, kézilabdások, labdarúgók, 
karatésok stb.

2 Most igen kedvező az időpont, mivel a kormányzat is 
támogatja a tornatermek építését

Fedezi a költségek 40% -át Pl. ha 70 millióba kerülne a 
sportcsarnok, az állam hozzájárulna 28 millióval. A fennma
radó 42 millió pedig 3 évre elosztva „csak”  évi 14 millió Ft 
lenne. Ez az összeg pedig -  ha közben egyéb fejlesztés nem 
történik -  kigazdálkodhatónak tűnik.

3. Hasznosítás:
a) A Sportcsarnok helyet adna a délelőtti órákban a 2.sz. 
iskola és kisebb részben a gimnazisták testnevelési órái
nak, délután pedig a különféle sportfoglalkozásoknak (az 
összes iskolásnak),
b) Körzeti és országos versenyek rendezésére adna helyet 
(amire a jelenlegi l.sz. iskolai tornacsarnok kicsi) 
(kézilabda, labdarúgás, vívás, karate stb.)

4. Vezetés:

-  Önálló vezetése lenne, külön költségvetéssel és személy
zettel.
A bevételei hozzájárulnának a kiadások finanszírozásá
hoz.
-  Éves program alapján működne 
(Munkaprogram, időbeosztás, versenynaptár stb.).

Tisztában vagyok azzal, hogy Aszódon jelenleg a gázprog
ram teljesítése előbbrevaló. De az előkészítéshez időben hoz
zá kell fogni. Én most látom időszerűnek a másik ügyet is, 
hiszen a kormány tornaterem-építési programja most van 
folyamatban és ha erről lemaradunk, nem biztos, hogy lesz 
még ilyen kedvező alkalom az eljövő időben.

Kérem hát Aszód lakóit, szóljanak hozzá, melyik változatot 
tartják kivitelezhetőnek, továbbá a képviselőtestületet, vitas
sa meg és döntsön legjobb belátása szerint.

Én ezzel a cikkel az egész tantestület és az érdekelt szülők 
kérését is tolmácsolom a tanulóifjúság érdekében.

Aszód, 1992. január 23.
Kovács Dezső 

igazgató

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 
MÁRCIUS 15-i ünnepségre 

Az ünnepség programja:
14,30 - 15,00 óra Gyülekező az 1848-49-es 

emlékműnél
15,00 óra Szavalat 
15,10 óra Koszorúzás az emlékműnél, 

majd a Petőfi Háznál 
15,25 óra Petőfi Múzeum 

Műsor
Koszorúk elhelyezése
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Aszód Város Képviselőtestülete 1992. február 4-én tárgyalta 
a PVCSV átalakulásának előkészítését, és önkormányzati tulaj
donba vette át a környékbeli településekkel együtt a budaörsi 
vízmű kezelésében lévő vízművagyonát -  az aszódi szennyvíz- 
rendszerrel együtt -  és a vízmű üzemeltetésére Kft-t hozott létre.

A Képviselőtestület a zökkenőmentesebb lakossági vízellá
tást kívánja biztosítani a létrehozott Kft-vel, ugyanakkor a szak
szerűbb és lelkiismeretesebb üzemeltetés során, ellenőrzéseikkel 
a visszaéléseket is feltárják!, illetve megszüntetik.

A Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Rt-hez történő 
csatlakozását nem mondta ki a testület, azonban kérte, hogy új 
ingatlanforgalmi értékbecslést szerezzen be a polgármester, me
lyet követően dönt a csatlakozás ügyében.

Az önkormányzat, a Malomipari Vállalatnál ingatlanának 
értékével lehet részvényes!

Ezt követően került sor a Pest Megyei Sütőipari Vállalat 
Rt-hez való csatlakozásának kimondására. így: az önkormányzat 
-  mint alapító tag -  az Aszód, Malom köz 4.sz. alatti, 3553 m2 
nagyságú földterületének erejéig a felértékelés alapján, 3.247 mFt 
3.247 db 1000 Ft-os részvénye erejéig alapító részvényes.

Az önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete BTF 
Betéti Társaságnak lett kültagja, mely során a hozzátartozó 
költségvetési intézményeknél felmerülő munkákat -  építőipari 
szolgáltatás, festés, mázolás, magas- és mélyépítés, és az ehhez 
kapcsolódó járulékos szolgáltatási tevékenységeket az intézmé
nyeknél sokkal olcsóbban, a legkisebb bekerülési költséggel 
végzik el.

A betéti társaság beltagja -  Farkas Imre, Aszód, Bethlen G. u. 
12/a. -  azon túl, hogy alkalmazottainak jó része aszódi lakos, 
vállalkozásaival olyan árajánlatokat kíván bevezetni és alkal
mazni, amely az aszódiaknak, -  nem utolsó sorban idős, nyug
díjas családok számára is kedvezőek lesznek.

Napirendre került ismét a Honvéd presszó nyitvatartásának 
rendje, újra szabályozásának kérése. Több olyan jelzés érkezett 
-  képviselőkön keresztül -  amely szerint a vendéglátó egység 
hajnalig tartó nyitvatartása veszélyezteti a település közbizton
ságát és a környék nyugalmát

A Képviselőtestület javasolta a vendéglátó egység üzemelte
tését 22 óráig szabályozni, ill. engedélyezni.

A kereskedelmi egységek hétfői nyitvatartása is napirendre került 
A Képviselőtestület szükségesnek mondta ki az egyeztetési tárgya
lások megkezdését a hétfői nyitvatartások biztosítása érdekéből.

A Képviselőtestület 1992. február 18-án ismét ülést tartott, 
melyen megvitatásra került az 1991. évi pénzügyi zárszámadás. 
E napirenden belül került sor ismét az Unikomis Kft pénzügyi 
helyzetének ismételt átvilágítására, az aszódi Sportegyesület -  
önkormányzati támogatáson túli -  500 eFt tartozásának peres 
úton történő behajtása elhatározására.

A pénzmaradvány elszámolás felosztásáról is tárgyalt a testü
let, valamint az állami támogatások elszámolásáról.

Napirenden volt a kőmozi épületének vállalkozásba való vi
tele, ill. az épületének önkormányzat által való visszaigénylése.

A képviselőtestület, a Galgamácsai Tsz.-tői visszaigényelt 
földterületekhez ÉrdekegyeztetőFórumot hozott létre, akik kép
viselik a visszaigénylők érdekeit, figyelembe véve a tsz. földte
rület aranykorona értékét, és az általuk csereként biztosítandó 
földterületek értékeit is.

A képviselőtestület a Falujárók u. l.sz. alatti üresen álló 
üzlethelyiségét -  tekintettel arra, hogy bérlője azt visszaadta -  
ismételten meghirdeti hasznosításra!

Blaubacher Lászlóné

Aszód Város Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 
az alábbi utcanéw áltoztatásokat rendeli el:

-  Siklaki hegy -  névváltoztatásához nem járul hozzá,
-  Benedek József utca -  Szent Imre utcára változik,
-  Mosolygó Antal utca -  Mosolygó utcára változik,
-  Ságvári Endre utca -  Ősz utca nevet kapja,
-  Csíki Imre utca -  visszakapja a Baross utca nevet, 

a Baross tér változatlan fenntartása mellett,
-  a jelenleg névtelen telektömb a Tél utca nevet kapja,
-  a Miskolci köz egy része -  Benedek József köz névre

változik. A jelenlegi Benedek József u. 30. -Benedek 
József köz 14. sz.-ra változik,

-  a Horváth István utca 1-től 6 hsz.-ig változtatásához
nem járul hozzá, a 7/a-tól a további házszámokig, 
az egyeztetés után, új utcanevet állapít meg.

Utasítja a Jegyzőt, a nyilvántartások átvezetéséről, valamint a 
névtáblák cseréjéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos, ill. 1992. dec. 31.

Képviselői fogadóórák:
Balogh Jánosné: minden hó első szombat: 8,00-10,00 h-ig Rákóczi u. 27.
Dr.Bodó Zsolt: minden hó 2. hétfő 17,00-18,00 h-ig Polgármesteri H.
Kovács Dezső: minden hó utolsó szerda 18,00-tól 2.sz. Óvoda
Kovács Ferencné minden hó első hétfő: 17,00-18,00 h-ig Bölcsőde
Kovács Tamás: minden hó első szerda: 18,00-tól Művelődési Ház
Kustra László: minden hó 2. csütörtök: 18,00-tól Művelődési Ház
Miklóssi Károly minden nap: bármikor Pesti u. 9.
Nagy Géza: minden hétfő: 17,00-18,00 h-ig Polgármesteri H.
Remenár József: minden nap bármikor Hajnóczy u. 2/a
Stündl Gábor: minden hó utolsó péntek 18,00-tól 2.sz. Óvoda
Sztán István: minden hó első szombat: 9,00-től Nőtlen Tiszti Sz.

sürgős esetben lakáson Régész u. 29.
Tolmácsi Miklós minden hó első hétfő: 17,00-tól GAMESZ-iroda

ANYÁKONY\I 
HÍREK

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Kiss László 
és Mladoniczky Csilla

SZÜLETTEK
Gutassy Eszter 
Aszód, Széchenyi u. 19. 
Búzás Adrienn 
Aszód, Hunyadi u. 44.



TÜKÖR

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Hétfőtől -  péntekig: 9,00 -18 ,00  Őrá

Hétfőtől -  szombatig: 18,00 -  23,00 óra

Hétfő: 17 00 
17,00

Kedd 14,00 -
Szerda 17,00-

17,00-

1 8 3 o w
20.00 óra

16.00 ói a
19.00 óta
20.00 óra

kőműves, ács,

csecsemőgondozás • 
kezdő német nyelvtanfolyam 
kőműves, ács.

Csütörtök 15,00-17,00 őrá 

Péritek 17,00-
17.30-

19.00 óra
20.00 őrá

Nyugdíjas Klub 
(minden második héten) 
kezdő német nyelvtanfolyam 
ASZÓD BARÁTI KÖR

Szombat 9 ,00 -1 2 ^0 -ig  : ABC áruházi eladói tanfolyam
és szakács -  üzletvezetői tanf.

Figyeleml
Új tanfolyamokat hirdetünk!

ANGOL KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
Tandíj: 2000- Ft/40 óra 
Indul: 15 fő jelentkezése esetén
Jelentkezés: a Művelődési Házban személyesen vagy telefonon 

ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM 
Tandíj: 2500 Ft/40 óra 
Indul: 15 fő jelentkezése után 
Jelentkezés: mindkét esetben a Művelődési Házban 

személyesen vagy telefonon

SZAKMUNKÁS KÉPESÍTÉST NYÚJTÓ 
TANFOLYAMOK: 

kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év, 8 ált. isk. végzettség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul 
-Irányár: 10.000-Ft
középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (12 tonnalóra.)
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év
-  8 ált. isk. végzettség
-  A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul 
-Irányár: 10.000-Ft
A tanfolyamokra jelentkezni a Művelődési Házban lehet szemé
lyesen vagy telefonon (Aszód 9.)

M ár most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptemberben 
induló szakmunkásképző tanfolyamokra:

-  ABC áruházi eladó: 1 éves, -8  áltiskolai végzettség
(élelmiszer, ruházati, iparcikk) 15. betöltött életév!
Irányár: 16.000.-Ft

-  szakács szakmunkás képző 1 éves 8 áltiskolai végzettség 
17. betöltött életév!

Irányár: 20.000-Ft
-  Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam 1 éves gimnáziumi 

érettségi vagy szakirányú szakmunkás bizonyítvány 
Irányár: 20.000- Ft

A Művelődési Ház márciusi rendezvényei 
Március 5., 6., 7-én: 9,00 -18 ,00  óra 

NŐNAPI VIRÁG ÉS KERÁMIA VÁSÁR 
Március 1 2 .1 3 .14-én 10,00 -1 8 ,00  óra

KEDVEZMÉNYES MŰANYAGÁRUK VÁSÁRA 
Március 23-án 14,30 ZENEVARÁZS

mesebohózat sok zenével -  
gyermek előadás a Vidám Színpad 
művészeinek előadásában -  
az / . í z . Általános iskolában 
Belépő: 20-Ft/fő 

Március 27-én 17,30 
ASZÓDI BARÁTI KÖR 
Soron következő összejövetele, 
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt

F E L H Í V Á S !
Általános iskolás és középiskolás diákok, -  FIGYELEM! 

VÁROSUNK 50 ÉV MÚLVA 
Hogyan látod Te Aszódot? 

címmel rajzpályázatot hirdetünk.
Pályázni lehet egyéni vagy kollektív munkával, tetszőleges 

méretű és minőségű lapokon, tetszőleges technikával 
elkészített rajzokkal.

HATÁRIDŐ: 1992. m ájus 20.
Az elkészített rajzokat a Művelődési Házban kell leadni.

A rajzokból kiállítást rendezünk.
Díjazás, értékelés: 1992. május 31-én a Gyermeknapon 

A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli, ezenkívül közönség
díjat is kiadunk.

L díj 1,500.-Ft
13. díj 1,000.- Ft

m.díj 500.-Ft
Közönségdíj 500- Ft értékű ajándékcsomag.

A Művelődési Ház márciusi mozi műsora:

Március 7. Robin Hood, A tolvajok fejedelme
színes amerikai kalandfilm, 
főszereplő: Kevin Costner 

Március 14. Doc Hollywood
színes, feliratos amerikai vígjáték 
rendező: Michael Jones; főszereplő: Michael J. Fox 

Március 21. Szerelmes Szívek
színes, magyar zenés film, 
rendező: Dobray György 
főszereplő: Szandi

Március 28. Harley Davidson és a M arlboro Mán
színes, amerikai akciófilm, 
rendező: Simon Wincer, 
főszereplő: Mickey Rourke, Don Johnson 

Az előadások 17,30 órakor kezdődnek!
Jegyár: 30- Ft

Nyugdíjas előadás:
Március 19. Hattyúdal 

magyar film, 
főszereplő: Páger Antal
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Indi||a=t oijn é  J&éán utoljára
Pedig lehetnék indulatos. Legszívesebben rácsapnám az ajtót 

a magyar közoktatásra, benne Aszód közoktatás ügyére is. Egy 
gondom van, ez nem móka, itt nem lehet haragszom rádot 
játszani. Ezekért a gyerekekért valaki felelős. Világos, elsősor
ban a szülők. De az állam is az és ezen keresztül azok a szemé
lyek, akik megbízatásuk révén közreműködnek oktatásukban, 
nevelésükben.

Egy kis kitérő. Gyermekkoromban én is sokszor néztem kel
lemes nyári estéken a csillagos eget Megkerestem az ismerős 
csillagképeket, a Kis-Medvét, a Fiastyúkot meg a Göncöl szeke
ret. S valahogy mindig úgy képzeltem az égboltot, mint egy 
hatalmas gömbsátrat, amelyre ügyes kezek lámpásként fölaggat
ták a csillagokat Igen, képzeletemben a Föld volt a középpont, 
körülöttünk forgott a világ, nekünk ragyogtak a csillagok. A kép 
igen szemléletes, de tudjuk, hogy gyermekded és hamis. Egyál
talán nem körülöttünk forog a világ. Sőt Földünk parányi por
szem a világmindenségben. Helyünket még csak közelítőleg sem 
tudjuk benne meghatározni. Sem mérőműszerekkel, sem 
eszünkkel. Elménk számára az „örökké”  meg a „végtelen” 
elképzelhetetlen dolog.

Igen, a Föld csak porszem. De az életünk, az az 50-60 vagy 
szerencsés esetben 80 év az nem semmi! Igen, az nagy dolog. 
Egyetlen és utánozhatatlan, ha értelmesen, hasznosan és szépen 
élem le.

Ezért nem vágom be hát mérgesen az ajtót Azért, mert sze
retném, ha ennek a városnak az élete is szép, hasznos és értelmes 
lenne. Talán furcsa, hiszen milyen ritka az is, amikor a gyermek 
büszke akar lenni szüleire, törődik családja, neve becsületével. 
És ugye eddig a szeretetről még egy szó sem esett

Őszintén és nagyon halkan megkérdezem hát: mitől volt és 
mitől lesz is több Aszód, mint a környékbeli falvak, ahol ennyien 
vagy többen laknak, ahol ennyi vagy több és esetleg jobban 
ellátott üzlet van, ahol az utak nem sárosak, a járdák nem 
göröngyösek, a kertek virágosabbak és az emberek gazdagabbak 
-  talán. Tudom, elfogultsággal fognak vádolni -  ha én a gimná
ziumra szavazok. Arra a gimnáziumra, amelynek tanulói több
ségét mindig is idegen falvak, városok gyermekei adták.

Végignéztem a régi évkönyveket, hogy évenként hány aszódi 
diák érettségizett, végezte el itt a középiskolát Mert ugye igazá
ból ez számít? Hat-hét gyermek. És a többiek? A közelebbi és 
távolabbi települések gyermekei. Azok fiai és leányai, akik 
bíztak bennünk, és ide küldték gyermekeiket művelődni, érett
ségi vizsgát szerezni, szakmát tanulni. Ezt kaptuk tőlük, ezt a 
bizalmat. És mi is adtunk: szellemet, erkölcsiséget, ismereteket 
Mindannyian gazdagabbak lettünk. Ezért örülnék nagyon, ha 
Aszódon két középiskola lenne. És nem értem azokat, akik azt 
mondják, hogy az egy is sok. Ez a város csak ezzel tud gazda
godni és értékeit szétosztva másokat is gazdagítani.

Az új oktatási törvény szerint -  amelyet hamarosan elfogad
nak -  újból lehetőség nyílik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok 
szervezésére. Mind több helyen meg is teszik ez t Nekünk is 
lépni kell ilyen irányba. Nem csukhatjuk be a szemünk, ez a 
fejlődés útja. A gyermekeink jövője forog kockán. Világos, egy 
hatosztályos gimnáziumban nem lehet öt párhuzamos osztályt 
működtetni. Vagyis nem lehet 150-160 gyermeket évente fel
venni. Igaz, hogy a „demográfiai csúcs”  -  amit igazából csak 
annak csúfoltak -  elmúlt De egy kultúrországban mind több 
gyereknek el kellene jutnia az érettségiig. Vagyis gyerekek 
fognak, szülők fognak középiskolák után kiabálni. 1945 előtt 
elég volt a környéken egy 8 osztályos gimnázium. Akkor ha
zánkban évente összesen 5000 gyerek érettségizett Ebből Aszó

don 40-50. Most minden évben 50 és 60 ezer között (több mint 
tízszeres!) országosan, közülük 120-130 fiatal a mi iskolánkban. 
A hatorsztályos gimnáziumban meg legföljebb 70-80-an. Mi lesz 
a többivel? Van tehát igény egy másodikra. A szülők szabad 
iskolaválasztási joga is ezt kívánja.

összefoglalva: egy világi és egy egyházi iskola Aszódon a 
gondok békés, kultúrált és hasznos megoldása lenne. Hasznos a 
környéknek és hasznos az evangélikus egyháznak is. Tudom, 
talán nem is ez az igazi gond -  értelmes emberek a valós dolgokat 
könnyen belátják -  hanem a ,pitikor és hol?”  De gondoljunk 
bele, ezek apró technikai problémák. A jelenlegi épülethez -  bár 
rengeteg szállal kötődünk hozzá -  mi egyáltalán nem ragaszko
dunk.

Hisszük, hogy egy iskola munkájának színvonalát annak er
kölcsi és szellemi tartalmai és nem kizárólagosan külsőségei 
határozzák meg. De óhatatlanul figyelembe kell venni, hogy az 
elmúlt negyven évben ide nagyon sok szükséges dolgot építettek. 
Olyan létesítményeket, amelyek megkönnyítik ezeknek az er
kölcsi és szellemi tartalmaknak átadását. Vagyis többet jelente
nek, mint külsőségeket, vagy a birtoklás örömét Ezeket nagyon 
nehezen lehetne működtetni. Míg egy újonnan induló vagy újra 
induló középiskolát könnyen el lehetne helyezni más épület falai 
között

Ezek tehát technikai gondok akkor, ha az egyház nem az 
épülethez ragaszkodik, hanem az egyházi iskola indításának 
lehetőségéhez. Ha hozzánk hasonlóan a gondok békés, kultúrált 
és hasznos megoldásának útját keresi. Ha kölcsönösen nem 
leszorítani akarjuk egymást erről az útról, hanem nemes versen
gésben egymás mellett haladni a közös cél felé.

Szeretném hinni, hogy így van.
Frajna Miklós 

igazgató

DETRE JÁNOS EVANGÉLIKUS
i  r?T W C C V  H D  U T C T é D C !L/Jtv t v D u I

Alulírott maglódi róm. ká t kanonok plébános, nagy örömmel 
vettem tudomásul, hogy az aszódi gimnázium vezetését újból az 
evangélikus egyház irányítása alá helyeznék. Én 1924-28-ig 
voltam -  mint Hatvanból bejáró róm. ká t vallású -  a gimnázium 
növendéke. A legnagyobb tisztelet hála és megbecsülés hangján 
szólhatok az iskola szelleméről, tanáraimról. Rendszeres rk. hit
tan óránk volt külön hittanárral. Évi 3 napos lelkigyakorlatunk 
tanítási szünettel. Az órákat imával kezdtük és én bár hitem 
szerint ima előtt keresztet vetettem, ez nem volt akadálya annak, 
hogy latin tanárunk nem egyszer engem szólított fel az ima 
végzésére oremus Horváth, mint ahogy a Széchenyi gróf fiát is 
így kérte fel.

Lelkileg, szellemileg komoly alapot kaptam, úgyhogy innét a 
váci piaristákhoz kerültem, ahol mint kispapnövendék minden 
zökkenő nélkül folytathattam tanulmányaimat Drága tanáraimat 
imáimba foglalom és nagy öröm lesz számomra, ha az aszódi 
Petőfi gimnázium újra az evangélikus egyház tulajdonába kerül. 
Vivat, crescat ad multos annos!

Hálás szeretettel és a legmélyebb tisztelettel 
Horváth József 

kanonok plébános
Maglód, 1992. január 29.
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Tudomásunkra jutott, hogy Aszód város oktatási-, képzési 
rendszerével kapcsolatban, a Petófi Sándor Gimnázium veze
tése Frajna Miklós igazgató úr személyében, egy tervet ismer
tetett a testület oktatási bizottságával.

(Ez a terv már hónapok óta, eldöntött tényként közszájon 
forog bizonyos körökben.)

A terv lényege a mi értelmezésünk szerint a kővetkező: A 
Petőfi Sándor Gimnázium szeretné bevezetni a 6 osztályos 
gimnáziumi képzést. Mindezt úgy tervezik, hogy a jelenlegi 
2.sz. Általános Iskolában csupán az 1-4. osztályos elemi kép
zés maradna meg, az 5-10. osztályos tanulók oktatása az l.sz. 
Általános Iskolában folytatódna. A Rákóczi úti iskolában 
ezek szerint felszabadulnának tantermek, melyekre a gimná
zium tartana igényt. (Az még nem ismert, hogy melyik kép
zési formát szeretné itt bevezetni.)

A terv szükségességét az új oktatási törvény koncepciójá
val, ill. a 6-16 éves korosztály létszámának csökkenésével 
indokolja.

Az új oktatási törvény tervezetét mi is ismerjük, bár még 
nem fogadta el az országgyűlés és jelenleg országos vita 
folyik róla. A jelenlegi iskolatípusok mellett a törvény lehe
tővé teszi, hogy a helyi szükségleteknek, a tanulók érdeklő
désének, és az iskolák pedagógiai lehetőségeinek megfelelő 
új intézménytípusok jöjjenek létre, pl. 6 vagy 8 osztályos 
gimnázium stb.

Véleményünk szerint támogatni kell az új kezdeményezé
seket és a tankötelezettség kiterjesztését a 10. osztályig, de 
úgy véljük, hogy azt nem csupán a gimnázium lefelé terjesz
kedésével kell megoldanunk.

Az aszódi lakosság érdeke, hogy az elemi és középfokú 
tömegoktatás a két általános iskola bázisán valósuljon meg. 
Miért?

Köztudomású, hogy a gimnázium épületére igényt tart az 
evangélikus egyház. A z  ezzel kapcsolatos tárgyalásokról, ill. 
azok állásáról nem sokat tudunk, de úgy véljük, hogy a jövő
ben mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy a középfokú 
képzésből az egyház is ki fogja venni a részét Aszódon és 
v onzáskörzetében.

Mindezek ismeretében meggondolandó belevágni a Petőfi 
Sándor Gimnázium, illetve Aszód város oktatási struktúrájá
nak olyan átalakításába, amely az általános iskolai képzést is 
megbolygatja.

Mi azt látjuk célszerűnek, hogy előbb várjuk ki a döntést, 
hogy állami vagy egyházi gimnáziumként működik tovább a 
jelenlegi gimnázium. Ezt követően nem ártana tisztázni, hogy 
milyen helyi, ill. országos érdekeket helyezünk előtérbe. Á 
gimnáziumban jelenleg is több szintű képzés folyik. (Általá
nos gimnázium, szakközépiskola, francia kéttannyelvű gim
názium, technikum, ill. levelező tagozat.) Mindezek a képzési 
formák országos, illetve regionális beiskolázásúak. Az Aszó
di Tükör legutóbbi számában olvastuk, hogy jelenleg a Petőfi 
Gimnáziumban csupán a tanulók 10%-a az aszódi lakos.

Az alapfokú oktatás alanyai pedig 100%-ban aszódi gyerekek.
A képviselőtestület a közelmúltban állást foglalt a Gimná

zium jövőjével kapcsolatban. Eszerint, ha az evangélikus 
egyház visszakapja a gimnázium épületét, Aszódon akkor is 
szükség lesz állami gimnáziumra. Csak az a kérdés, hogy hol, 
milyen épületben?

Ha a Rákóczi úti iskolaépület egy részét átveszik erre a 
célra, akkor a városnak lesz két gimnáziuma és egyetlen

általános iskolája. (Mellesleg Frajna igazgató úr terve több 
szempontból is „sántít” , hiszen a legutóbbi okt. törvény ver
ziója szerint 4 osztályos iskola nem is létezik, az elemi iskola 
is 6 osztályos. Azt sem tudjuk elképzelni, hogy a Csengey úti 
iskolában hogyan lehet elhelyezni 20 osztályt)

A demográfiai mélypont felé közeledve, lehet hogy nagy 
erőfeszítéssel, zsúfoltságot teremtve, esetleg megvalósítható 
lenne az elképzelés, de ez csak a pillanatnyi érdekeket szol
gálná. Ha a távolabbi jövőbe nézünk, az előrejelzések szerint 
4-6 év múlva ismét több gyerek beiskolázása várható.

Vigyázzunk, nehogy ugyanolyan hibát kövessünk el mint 
tízegynéhány éve, amikor összevonták a két általános iskolát 
közös vezetés alá!

(Ennek az összevonásnak a következményeit máig is nyögjük.)
Az elmúlt években Ikladon, Domonyban kiépültek, meg

szépültek az általános iskolák. A valamikori nagyközség költ
ségvetéséből bizonyára sokat áldoztak rájuk.

Aszódon, bár megépült az l.sz. Általános Iskola új épülete, 
ezzel párhuzamosan az alapfokú oktatás elhanyagolásának 
lehettünk tanúi. Ennek legkirívóbb példája, hogy a Rákóczi 
úti iskolának máig sincs tornaterme. Ezt az iskolát 26 éve 
építették, nagy társadalmi összefogással. Akkoriban igen 
büszkék voltak rá az Újtelepi városrész lakói, örültek, hogy 
gyermekeiket nem kell a település másik végében lévő isko
lába járatni. 1981-ben erőszakos, elhamarkodott intézkedés
sel összevonták a két általános iskolát, de miután bebizonyo
sodott, hogy külön-külön életképesebbek az intézmények, öt 
évvel ezelőtt sikerült újra kivívni önállóságunkat. Jelenleg 
220 gyerek tanul iskolánkban.

Úgy gondoljuk, hogy sem Aszód lakosságának, sem az új 
oktatási törvénynek nem lehet célja az alapfokú képzés szín
vonalának csökkenése. Valamennyien tudjuk, hogy a gyere
kek fejlődését döntően meghatározza az alapfokú képzés. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy csak kiegyensúlyozott, ma
gas színvonalú alapokra lehet majd építeni a középiskolai és 
szakiskolai oktatást.

Mi azt tartanánk korrekt eljárásnak, ha a döntés előkészíté
sének időszakában a lakosság megfelelő tájékoztatást kapna 
és ha szükséges helyi népszavazással foglalna állást a kérdés
ben. Hangsúlyoznunk kell, hogy a 2.sz. Általános Iskola tan
testülete nem zárkózik el új képzési formák bevezetése elől.

A tehetséges tanulóinkat szívesen küldjük majd a 6 vagy 4 
osztályos középiskolába, és támogatjuk a létrehozásukat.

De azok, akik nem akarnak gimnáziumban továbbtanulni, 
ők se kerüljenek hátrányos helyzetbe. Városunkban úgy 
hisszük ezeknek a gyerekeknek a képzését, tehát a szakmun
kásképzést is jó  lenne szorgalmazni.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a döntés az iskolafenntartók 
kezében van, tehát a képviselőtestület dönt majd ezekben a 
kérdésekben. Mégis úgy érezzük, hogy kötelességünk Tneg- 
óvni az aszódi gyerekek érdekeit.

Kérjük önket, hogy mielőtt döntenének, alaposan tájéko
zódjanak ezekben a kérdésekben! Amíg nincs új Közoktatási 
Törvény, nincs Nemzeti Alaptanterv, amíg nem dőlt el az 
evangélikus gimnázium ügy stb., addig véleményünk szerint 
nem lehet megalapozott döntést hozni ilyen nagy horderejű 
kérdésben.

Tisztelettel a 2. sz. Általános Iskola 
Tantestülete

Aszód, 1992. február 13.
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-  K érem , m utatkozzon 
be!

-D r.B odó Zsolt vagyok, 
1945. okt 17.-én születtem. 
1977 óta élek Aszódon. Bel
gyógyász szakorvos vagyok, a 
rendelő in tézet igazgatása 
mellett évek óta a mozgász- 
szervi betegségekkel foglal
kozom. A feleségem gyer
mekszakorvos, két gyermek
em van. Aszódon építkezem. 
Megszoktam Aszódot, remé

lem az aszódiak és a környékbeliek is megszoktak engem!
-  A város dolgai iránt érdeklődő emberek tudják, Ön sok 

társadalm i m unkát végez a képviselőség mellett. Mi adja 
Önnek az erőt?

-  Az elmúlt 15 év alatt megismertem néhány igen lelkes, a 
közösségért rendkívül sokat dolgozó embert, nekik próbálok 
segíteni.

-  A Baráti Kör február havi összejövetelén, Ön tájékoz
tatást tartott a háziorvosi rendszer kérdéseiről. A szélesebb 
tájékoztatás érdekében megismételné ezt összefoglalva a Tü
kör olvasóinak?

-  A Népjóléti Minisztérium vezetése elhatározta, hogy meg
reformálja a magyar egészségügyet Ezt megakadályozni nem 
lehet, talán néhol valóban rá is fér a változtatás. Azonban vannak 
dolgok, amelyekkel nem értek egyet Nem tartom helyesnek, 
hogy közel 1 éve bizonytalanságban tartanak legalább 25 ezer 
orvost (Az 5-6 ezer körzeti orvoson felül kb. ennyi az egyéb 
orvosok száma.) Bizonytalanok a betegek is, mert csak az újsá
gokból, rádióból, TV-bői jutnak sokszor egymásnak ellentmon
dó hírekhez. Úgy vélem, a tervezett változások sem gazdasági
lag, sem szakmailag nincsenek megalapozva.

Az eddigi állampolgári jogon járó orvosi ellátást fel kívánják 
cserélni egy biztosítási alapon járó orvosi ellátással, bevonva a 
finanszírozásba egy csőd szélén álló Társadalombiztosítást Ta
lán helyesebb lenne utat engedni több biztosító társaságnak, így 
a jelenlegi Társadalombiztosítás monopol helyzete megszűnne, 
a biztosítottak előtt nagyobb választási lehetőség állna.

A leendő családorvosok még nem is sejtik, hogy az eléjük 
állított valóban igen magas követelményrendszerrel milyen 
csapdába kerülnek az egészségügyi vezetés jóvoltából. Ha való
ban olyan lesz a követelmény, ahogyan tervezik, ennek a jelenleg 
dolgozó körzeti orvosok legalább kétharmada nem tud megfe
lelni. Hogyan is tudhatna, amikor eddig ilyen feladatok ellátására 
képzést nem kaptak, ilyen jellegű továbbképzésük nem volt, az 
egyes szakterületek határterületeit érintő szakfeladatokat nem 
gyakorolták.

A körzeti orvosi munka az elmúlt negyven évben egy igen 
fontos, nagyon nehéz és nagy odafigyelést igénylő tömegmunka 
volt és nem várható, hogy a közeljövőben ez megváltozzon. Azt 
várják a családorvosoktól, hogy a változatlanul hagyott tömeg
munka mellett öt év alatt az önmaga által finanszírozott tovább
képzéseken sajátítsa el azokat a magasabb szintű szakmai isme
reteket, amelyek az ilyen jellegű munkához feltétlenül szüksé
gesek. Ezek az 1-2 hetes továbbképzések a megfelelő gyakorlat 
megszerzéséhez kevésnek tűnnek. A változásokat valahol a meg
felelő képzéssel kellett volna kezdeni. Ez biztosan hosszabb út, 
de biztonságot ad az orvosnak és több hitet a betegnek.

-  Hogyan látja, m int igazgató főorvos a Rendelőintézet 
m unkáját, várhatóak-e új szolgáltatások?

-  A várható változások ellenére is úgy látom, hogy a Rende
lőintézet munkájára még hosszú ideig szükség lesz. A napi 600 
fő körüli betegforgalmunkat a közeli kórházak átvállalni nem 
tudják, a körzeti orvosok ezeknek a betegeknek igen nagy részét 
látták, ők küldik a szakrendelésekre, jogos szakmai segítséget 
várva tőlünk.

Sajnos a Rendelőintézet bővítése a jelenlegi gazdasági körül
mények között nem várható. Utolsó nagyobb, állami segítséggel 
történő bővítésünk a Tüdőbeteg Gondozó bővítése vo lt Saját 
erőből laboratóriumi gépet, EKG készülékeket, számítógépet 
vettünk, tervezzük egy ultrahang készülék vásárlását, de az 
épület bővítését egyedül, saját erőből megoldani nem tudjuk.

A legutolsó új szolgáltatásunk a gyógytorna beindítása volt, 
ennek működtetéséhez a Művelődési Ház biztosított szerény 
költségek fejében helyiséget Amennyiben segítséget kapnánk a 
bővítés költségeihez, lenne néhány használható ötletünk, 
amellyel a szolgáltatásainkat bővíteni tudnánk.

-  Milyen program m al indult a választásokon? Ebből mit 
sikerült megvalósítani ezidáig, minek a megvalósítására van 
reális lehetőség s mi az, am it nem tud véghezvinni? 
Amennyiben van ilyen, mi az oka?

-  A választásokon nem volt különleges programom. Azt 
reméltem, hogy mivel munkám során sok embert ismerhettem 
meg, segíteni tudom a képviselő testületet az igen sokrétű szo
ciálpolitikai munkájában. A testületen belül a Népjóléti Bizott
ság munkáját irányítom. Mondhatom, igen hálátlan feladat. Az 
egyre több rászoruló között abszolút igazságot tenni nem lehet. 
A munkánkhoz kértük és meg is kaptuk az Aszódon működő 
Egyházközségek segítségét Lehetőségeikhez mérten segítsé
günkre van az aszódi Vöröskereszt is. A rendelkezésünkre álló 
pénz adott, ebből gazdálkodhatunk, pedig a többszörösét is szét 
tudnánk osztani.

-  Mi a véleménye Aszód város külleméről? Hogyan ítéli 
meg a kommunális adó jövőbeli hatékonyságát, lesz-e válto
zás? Egy előrejelzést kérek Öntől!

-  Aszód város, bár most is az a véleményem, hogy inkább 
lenne egy gazdag falu, mint egy szegény város. Mint betelepülő, 
úgy érzőn, nincs igazán jellege. A napjainkban a Kossuth úton 
történt favágással még a város fő útvonala is elvesztette azt a 
kevés szépségét, ami volt Tudom, hogy a fák egy része elörege
dett, a platánok levélhullatása ősztől tavaszig sok össze nem 
seprett levéllel szemetesítette az amúgy sem valami tiszta főut
cái, mégis ezeket a felnyírt, sok helyen csonkig vágott fákat 
nézve nincs jó érzésem. Váron, és remélem, hogy tavasszal jól 
kiválasztott, tetszetős facsemetékkel pótolják a kivágott fákat. 
Remélem, azt is megérjük, hogy idővel fazont adnak a városnak.

Előzetes számításaink szerint a kommunális adó összege meg
lehetősen kevés lesz. Várhatóan sokan kémek majd szociális 
helyzetükre hivatkozva mérséklést, kedvezményt Azt csak re
mélem, hogy a lakosok élnek majd azzal a lehetőséggel, hogy a 
környezetük rendbentartásával a kommunális adó nagy részét 
leírhatják.

-  Napjainkban igen kevés pénzzel rendelkezik az ország 
települései önkormányzatának nagy többsége, Aszód is ezek 
közé tartozik. Kevés pénzzel gazdálkodni nagyobb felelős
ség, mint sokkal. Milyennek ta rtja  az aszódi önkormányzat 
tevékenységét ebből a nézőpontból?

-  Pénz nélkül gazdálkodni nem lehet Ezt az ember hamar 
tudomásul veszi. Ettől rosszabb csak az, amikor kevés pénzből 
gazdálkodik, hiszen arra törekszik, hogy lehetőleg mindenre 
jusson. Ezért van az, hogy az egyre romló szociális helyzet 
megoldásán fáradozó Népjóléti Bizottság tagjain túl, a testület 
Pénzügyi Bizottságának tagjait sajnálom jobban. A város éves 
költségvetésének összeállítása, a pénz lehető legjobb beosztása 
igen komoly feladat Mivel a testületi ülések nyitottak, nagyon 
örülnék annak, ha többen és többször jelennének ott meg mások
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is, ötleteikkel talán segíthetnének is, másrészt a munkánkról több 
valós hír jutna a lakosokhoz.

-  Mi a véleménye az Aszódi Tükörről, mit látna benne 
szívesen, mi az amit másképpen csinálna?

-  Az Aszódi Tükör egyre jellegzetesebb színfoltja lesz a 
városnak. Amit hiányolok az az, hogy az olyan aktualitásokról, 
mint pl. a fakivágás és a pótlás, nem olvasunk előre az újságban, 
így talán az emberek nyugodtabban viselték volna el a környe
zetük sivárabbá tételét, tudván azt, hogy ez nem marad sokáig 
így. Az ilyen aktualitások idóben történő bejelentése talán nem 
az újság szerkesztőinek a feladata, és remélem, hogy a város 
bármilyen szintű vezetésének idővel természetes lesz, hogy a 
lakosokat a várható nagyobb változásokról tájékoztathatja és ezt 
meg is teszi.

-  Köszönöm a „beszélgetést” !
-  Én is köszönöm a beszélgetést 

 Asztalos Tamás

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 
-  HAMIS PRÓFÉTÁK?

Mint a közönség igény kielégítésének egy módját néztük sokáig a 
városunkban egyre többen működő természetgyógyász és kiroprak- 
tikus (csontkovács) „gyógyítók” működését. Sajnos egyre jobban 
szemet szúrt az a jelenség, hogy e csodadoktorok hatására egyik-má
sik betegem súlyos állapotba került, mikor a gyógytea és/vagy 
kézrátétel gyógyhatására bízva magát gyógyszereit elhagyta.
Nem lehet szó nélkül hagyni a tarifákat sem. Az áruk és szolgálta
tásuk értékükön kell, hogy gazdát cseréljenek. Milyen szellemi vagy 
fizikai befektetés, milyen anyagi vagy idő ráfordítás indokolhatja a 
pár perces hókusz-pókuszért kifizetett több, mint 1.000 forintos 
honoráriumot (Nagyon ügyes üzlet-pszichológiai fogás az is, hogy 
miután a pácienssel már kifizettettek több, mint 3.000 forintot, a 
következő „kezelés” már „ingyenes” !) A csodadoktornak sem 
anyagi, sem büntetőjogi felelőssége nincs, helyi „felhajtóik” csak 
merő jószándékból toborozzák számára a betegségük miatt hiszé
keny, sokszor igencsak kispénzű embereket akik szájuktól megvon
va a falatot, hagyják magukat kifosztani.
Kérem, hogy az Orvosi Hetilapban megjelent Egészségügyi Tudo
mányos Tanács ezzel kapcsolatos állásfoglalását figyelmesen olvas
sák el, és gondolkodjanak el azon is, hogy orvosuk sok éves tanu
lással és sok éves gyakorlattal alátámasztott munkája ért-e valaha is 
annyit Önöknek, mint az ismeretlen, számon nem kérhető, magyarul 
nem beszélő mágus, ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen tevékenysé
ge!

dr. Jólesz József

RÉSZLETEK AZ ORVOSI HETI- 
LAP DECEMBERI SZÁMÁBÓL

Az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása a termé
szetgyógyászati ténykedésről és eljárásokról, valamint a nem bizo
nyított gyógyhatású, gyógyszerként el nem fogadott szerek orvosi 
alkalmazásáról.
A monopolisztikus rendszerben az orvos, a fogász, a gyógyszerész 
és a nővér jogosult egészségügyi munkára, de hagyományos beavat
kozást, mint kiropraktika, hipnózis, akupunktúra csak orvos végez
het, speciális képesítés birtokában. A toleráns rendszerben bizonyos 
beavatkozásokat a kompetens hatóságtól képzést és felhatalmazást 
nyert személy (Németországban a Heilpraktiker) is végezhet. A 
tudományos és a hagyományos gyógyítás csak Kínában és Japánban 
integrálódott igazán....
... A plénum szerint a továbbképzés egyetlen módja sem kifogásol
ható, de kívánalom, hogy az orvosi ténykedés megítélésekor, minő

sítéskor vagy felelősségre vonáskor csak a diplomával és szakképe
sítéssel szerzett jogok és kötelezettségek legyenek irányadók és 
mérvadók, egyéb képesítésnek az etikai és jogi minősítéskor ne 
legyen szerepe.
Orvosi diplomával nem rendelkező személy orvosi tevékenységet 
nem folytathat, a jelenlegi jogszabály azt kuruzslásnak minősíti, de 
mint természetgyógyász segítőtársa lehet az orvosoknak. Ténykedé
sének határait jogilag szabályozni kell. Képzését megfelelő (orvo
sokból és természetgyógyászokból álló) intézmények, illetve bizott
ságnak (a félreértések elkerülésére a plénum határozott véleménye 
szerint nem „szakmai kollégium” -nak) kell irányítania. A termé
szetgyógyászt csak az a bizonyítvány jogosíthassa felelős gyógyító 
tevékenységre, melyet a mielőbb szabályozandó módon és formában 
az arra illetékesektől, mint képesítést elnyer. Alkalmazhasson 
gyógynövényeket, végezhessen fizioterápiát, általában olyan be
avatkozásokat, melyek nem parenterálisak, nem tesznek szükséges
sé szervekbe, szövetekbe való behatolást (nem adhat injekciót, nem 
végezhet műtétet, akupunktúrát). Az orvosi és a termé
szetgyógyászati ténykedésnek koordinátaiak, együttműködőnek 
kell lennie, mindkettőnek el kell határolódnia az anyagi haszon 
ellenében végzett, nyilvánvalóan hatástalan beavatkozásoktól, a ku- 
ruzslástól, a varázslástól, a szemfényvesztéstől...
...Az ETT plénuma a leghatározottabban ellenzi azoknak a gyógy
hatásúnak vélt és hirdetett szereknek orvosi, gyógyszer helyetti 
alkalmazását, melyeknek kedvező hatása még nem bizonyított, me
lyek a jelenleg, nemzetközileg és hazánkban is érvényes rendelke
zéseknek megfelelő vizsgálati procedúrán nem jutottak át, s azokat 
illetékesek nem minősítették. Indokolatlan a kivételek tűrése, a 
szakmai bizalom előlegezése. Nem megfelelően vizsgált, nem bizo
nyítottan gyógyhatású szerek parenteriális alkalmazása nem enge
délyezhető...
.. .A plénum ellenzi és elítéli azt a jelenséget, hogy egyesek- orvosok 
és mások -  a sajtóban, még a szaksajtóban is vagy másutt, bizonyos, 
gyógyhatásúnak hitt szereket indokolatlanul, félrevezető, olykor 
szándékosan megtévesztő módon nagy hatású gyógyszernek dekla
rálnak és propagálnak. Legtöbbször üzleti fogásról van szó, de ez 
alkalmas az egyes emberek, a betegek és a közvélemény félreveze
tésére és megzavarására. Kívánatos, hogy a szakmai fórumok hatá
rozottan elítéljék e nyilatkozatokat és fellépjenek a nyilatkozókkal 
szemben...
... Amíg a hivatalos orvoslás számára fehér foltok, azaz gyógyítha
tatlan betegségek és kielégítetlen igények vannak és lesznek, amíg 
az emberközpontú orvoslás maradéktalanul meg nem valósul, s amíg 
a hivatalosnak és hatékonynak elfogadott gyógyításnak van egyál
talán alternatívája, addig a betegeknek a tradicionális eljárások felé 
való fordulása érthető és magyarázható. Lehetővé kell tenni ezek 
elérhetőségét, szabályozottan és ellenőrzötten. Gátat kell ugyanak
kor szabni a lakosság és a beteg ember bizalmával, hiszékenységével 
visszaélő, a nem megfelelőinformáltságotkihasználó kuruzslásnak, 
s valamennyi tisztességtelen, nyerészkedő, demagóg törekvésnek.

Aszód: Petőfi Gimnázium
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VASÁRNAPI
Igen nehéz bármiről is írnom, ha múltba mar kezem, emlékező 
képekért Tapintása törökméz, a nyelv édeskésen siklik íze fonákján. 
Miért könnyű leírni a durva pofonokat, a szennyes utcákat, a borzas 
hangulatokat s miért akadozik toliam golyója ha tengermorajlást hall 
vagy ha tüllön átvillanó képek homokszínét látja sodródni a mély 
gyomrából fölfelé? Miért áll megmerevedve ha őszi levelek tarka
ságán tűnődöm, ha „guáno "-borította szobrok megfáradt tekintetét 
fürkészem, ha gyerekeket látok hóbagyűrt boldogsággal játszani a 
lakótelepek fagyasztotta télben, távol az erdőtől nem ismerve csupán 
a civilizáció dzsungelét Miért van, hogy eszelősen keresek, keresek 
valamit -  a málott vakolaté házakat a rozsdásan nyikorgó cégére
ket, tornyokat, oromdíszeket, rejtett bejáratú kocsmákat? Miért tet
szik a régmúlt kipárolgása, a pusztulásra ítélt utcák bomladozó 
sarka?-
Vajon sántít-e koldus szemével hunyorogva a vár alsó kerületeiben, 
följebb nem merészkedve, s vajon talál-e még az utca kutyája betévő 
falatra a huzatos sugárúton, kit egykor mészároslegények etettek? 
Nem tudom egyáltalán éhesek-e azok az állatok? Miért szeretném 
látni, mikor a kávéház ruhatárjában egy férfi, egy költő kalapját 
fejére helyezi, biccent tükörképének, majd búsan menekül a sanda 
pillantások elől tűzfalra néző szobájába. A szobában lavór, mellette 
szappanmaradék. Sokszor szennyes víz fodrozódik a lepattogzott 
edényen. A fürdő egy támlásszéken pihen -  itt nincs pénz tonettre. 
Az ablak alatt tákolt ágy, a dunyhából száll a toll, kényes kisasszo
nyok meneküljetek! Szekrény is áll a fal mellett, igaz ruhát rég nem 
látott már, a molyok éhkoppon várják az új lakót Az ajtó alatt rés 
tátong néha cselédek csúsztatnak keresztül rajta levelet a hallgatag 
fiatalembernek, ő  kezében tartva a lopott illatosítótói áradozó papírt 
magához öleli és darabokra tépi. Miért nem tudom széttépve hátam 
mögött hagyni a múlt fuvallatát miért burkolózok szelébe, vitorlaként 
miért lebegek a néhol határán, sajgó tagokkal kicsavart tudattal?

Én egy árnyaktól rezzend hős, a magány várának peremén 
elszoruló dalt szorongatok torkomon.
A régi mesterekre gondolok, kik tornyot építettek belülről 
s néha leszédültek a mélybe, kezükben habarcsos kanállal.
Aztán meghaltak.
Mi ez?
Történelem, esemény, bosszantó adat?
Én is adat vagyok?
Kartonra gépelt betű, cirkalmas anyakönyvi töltelék.
Imbolygó sziluett vagyok a vártán -  
szélben, esőben, jégverte időben.
Párnákat keresek, hová struccok trükkét követve, 
bágyadtan bugyogó könnyeimet rejtve maszatolhatom.
Barlangokat hajtok, mint vadásztőrtől csörtető medve. 
Összekuporodva, karommal átnyalábolva térdemet reszketek 
s várom a mécses kihunytál, várom hogy megnyúljanak az árnyak 
és világosság ömöljön a fény helyébe.
Karikásak a szemeim, fülem mellett kettős sorban menetelnek 
a gyermekkor zörgő zajai.
Illatok kúsznak felém, emléktortát hordozva tálcáikon.
Összefolyik a piros az édessel, szószosanfülledté válnak 
a narancsillatú vágyakozások.
Az értelem szivacsába vad ingerek kapnak, 
porózus testét sebekkel borítva.
Férgek bukkannak elő, siklónak lyukról-Vyukra, 
halállal töltve az életet.
Ez vagyok én?
Hangyák vára, férgek lakomája?
Túl tudom-e lépni?
De nem azért mert veszélyes!

AKT LAJOS

*

KAROSSZEK
Tavasz !!!!!!!!
Olvad a hó
Szikráit futó vizek oltják 1' f l f i l l
Sóhaj a szél I I I ! !
Lágyulnak a sziklák
Völgyet dűlnek p l l i i i l l
Tengerbe csendülnek I l i i é i
Köd ráják úsznak a hegy húsának
És a fák és áfák 
Csendet orgonáinak

Szél ballada
Sellő hullámmal 
Csodálatával 
Szép valószerűtlen 
Ezüst virág 
Köd tavak mélyén 
őszi varázslat 
Tántorodás csak 
Szél balladás 
Arcul ütő simogatás

Az idő feszítései
Szülés 
Hasadó p ld  
Görcs a fában

Ököl
Kikelet
Súly a szárnyalásban

Talán...
Talán közeledik az azelőtt 
Fanyar számban azeste íze 
Mélyülő csenden húz sebet az ősz

■X\*X*I-X*X'X*X\*X*X-X’X*

Talán helyükön a csillag szigetek 
Tenger sem épít új partot 
Tested sem szelídít új kezeket

Talán nem is üres a város 
Ázott hidak háta fény bogáncsos

Talán el sem mozdult semmi 
Ismétlődött hiányos szeretni.

FARMOS LÁSZLÓ

...értékzavar...
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B E M U T A T J U K  A P E T Ő F I  

Ml!  Z E U  M KI A D  V A N Y A I T

GALGA MENTI MŰHELY 5.sz.
(sorozatszerkesztő: Asztalos István)
-  Kiadja a Petőfi Múzeum -
Losonci Miklós: Fedinecz Atanáz festői látomásai.
Aszód, 1991.42 +16 kép
Ára: 78,- Ft -  kapható a Petőfi Múzeumban
A könyv megjelenését anyagiakkal támogatta: Aszód Város és
az Aszódi Orvosi Rendelőintézet

Az ismert művészeti író nagy hozzáértéssel, élvezetes és 
lendületes stílusban állítja elénk az Aszódon élő orvos és festő
művész művészi- emberi portréját

Fedinecz doktor Kárpátalja szülötte, élete javát is ott élte le, 
ám tizenegy éve áttelepült Magyarországra, új otthonra Aszódon 
lelt Bár fiatal korától vonzották a művészetek, festői pályája 
Aszódon teljesedett ki. Sok éven át csak magának festett, aztán 
egyszer csak mint érett festő jelent meg a kiállításokon és azóta 
képeit számos tárlaton örömmel és szívesen mutatják be. Alko
tásaiban éppen úgy megjeleníti a Kárpátok fennséges tájait, a 
népi építészet csodás fatemplomait, mint az itt élő embereket. 
Losonci Miklós könyvében lépésről lépésre haladva bontja ki a 
képek (amelyeknek egy részét a könyvben is megtaláljuk) segít
ségével Fedinecz művészetét és tárja mindenki számára közért
hetővé.

A PETŐFI MÚZEUM FEBRUÁR 28-TÓL 
MEGÚJÚLVAISMÉT VÁRJA 
A LÁTOGATÓKAT!

Nyitvatartás: Minden nap 10-18 éráig 
Szünnap: Hétfő
információ: Aszód 14-es telefon

Fedinecz Atanáz: In Vino Veritas

A Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
március havi programjaiból

5- én 18,30-kor „Angyalbőrben -  civilben”  -  a népsze
rű felejthetetlen Karádi őrmesternek és 
Ihos József humoristának estje. 
Belépődíj: 100- Ft

6- án 18,00-kor A HEK Színpad bemutatója:
Schwajda György: Himnusz 
Játszók: Szovics Tímea

Győrfi János 
Kádár András 
Odler Zsolt 
Barabás Tamás 

Rendezte: Barabás Tamás
Belépődíj: 20-Ft

12- én 18,00-kor BIÓRES K ft
Háztartási textília, és BIÓ ágynemű 
garnitúra bemutató, tájékoztató előadá
sa. Érdeklődők között a Kft egy ingye
nes bécsi utat sorsol ki.

13- án 16,00-kor Ifjúság Kupa -  tekeverseny
Nevezés: 5 fős csapatokkal, március 11- 
ig a HEK-ben.
Nevezési díj: 250 - Ft/csapat 

15-én és 22-én Sakkverseny

Kérem ne tessék!
Örülök, hogy a környékbeli művelődési házaknak jó program

jaik vannak. Örülök, hogy városunk és a környék lakosainak van 
mit eladnia. Sok jó információ, hogy ki és mit, mikor és hol, 
mennyiért és meddig.

De kérem, ne tegyék városunk utcáin levő fákra, a plakátokat, 
cetliket, táblákat! Higgyék el bosszantó látvány például a Kos
suth úti buszmegállóban a Galgahévizi Művelődési Ház kétsze
res plakátrétege.

Javaslom a hirdetni szándékozóknak, hogy keressék meg 
azokat a helyeket, intézményeket, ahol van mód a kulturált plakát 
kitételére, és ne a fákra, házak falaira ragasszák, szögeljék papír
jaikat.

Javaslom az önkormányzatnak, hogy a fővároshoz hasonlóan 
tiltsa meg az ilyen fajta plakátozásL Néhány forgalmas helyen 
hirdetőtáblák, oszlopok elhelyezésével oldja meg a reklámozni, 
hirdetni vágyó intézmények, magánszemélyek efféle gondját

V.L.

Zöldekről röviden
Városunkban január 31-én a Magyarországi Zöld Párt képvi

selője tartott előadást a párt jelenlegi helyzetéről és további 
terveiről.

A tájékoztató után a jelenlévők hosszasan beszélgettek, a 
környezetvédelem fontosságairól, helyi feladatairól. A fölöttébb 
kis létszámú hallgatóság köréből 2 fő lépett be a Zöld Párt 
tagjainak sorába, de váiják a további jelentkezéseket, fiatalokat 
és felnőtteket egyaránt

Az érdeklődők felvilágosítást a Művelődési Házban kaphat
nak.

V.L.
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BEPILLANTÁS A KÖRZETI 
VÖRÖSKERESZT MUNKÁJÁBA

Az Aszódi Körzeti Vöröskereszt 1991. január 15-én alakult 
A körzet létrejöttét Aszód várossá nyilvánítása tette lehetővé.

A feladatát az 1987. június 9-én tartott kongresszus határozza 
meg.

FELADATAI:
-  Egészségnevelési munka: az egészséges életmódra nevelés, 

betegségek és balesetek megelőzése. Küzdelmet folytatunk az 
alkoholizmus, egyéb szenvedélybetegségekkel szemben és a 
túlzott gyógyszerfogyasztás ellen.

-  Családvédelem, szociális munka: részt veszünk a családi 
közösségek megszilárdításában, közreműködünk környezetünk 
szociális problémáinak a megoldásában, támogatásra szoruló 
idősek, veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek életkörülményé
nek javításában. A rokkantak társadalmi beilleszkedésének se
gítése.

-  Véradásszervezés: srervezzük a térítésmentes véradókat, 
elősegítjük a kiszállásos véradónapokat,

-  Elsősegélynyújtás: kötünk felgyorsult életritmusa, a közle
kedés, a technika, a háztartást gépek fejlődése, a különféle 
nagyhatású vegyszerek térhódítása nagymértékben megnövelte 
a társadalmi elsősegélynyújtás jelentőségét. Ezért a szervezete
ink részt vesznek az elsősegélynyújtás oktatásában és a kiképzett 
elsősegclnyújíók szervezésében.

Nemzetközt munka; a szervezet részt vesz a tagság és a 
lakosság nemzetközi vöröskeresztes ismereteinek bővítésében, 
a Genfi Egyezmény alapvető etemeités célkitűzéseit igyekeznek 
megismertetni.

Az Aszódi Körzeti Vöröskereszthez 12 község tartozik.: Kar- 
tal, Verseg, Iklad, Domony, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfa- 
lu, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Túra.

A vöröskeresztes körzet megalakulásában nagy szerepet vál
lalt az aszódi Polgármesteri Hivatal a helyiség ingyenes biztosí
tásával. A költségvetéséhez a Pest megyei Vezetőség járult 
hozzá támogatással, valamint az árusítások bevételének százalé
ka teszi lehetővé a működését. Szeretnénk, ha minél több ember 
járulna hozzá a költségekhez felajánlásokkal, adományokkal, 
ruhaneművel.

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek a 
segítségét, akik már eddig is hozzájárultak a munkánkhoz.

Pár szóban szeretném megismertetni Önöket az 1991-ben 
végzett munkával:

-  Május 8-án a Vöröskeresztes Világnapot ünnepeltük meg 
összejövetellel és az emlékműnél gyertyát gyújtottunk.

-  Segélycsomagokat osztottunk a rászoruló emberek részére.
-  Idősek Világnapját rendeztük meg a Vécsey Károly Hely

őrségi Klubban az idős emberek tiszteletére. Ez az ünnepség a 
helyi alakulat parancsnokának segítségével történt, valamint 
azoknak a magánszemélyeknek az adományaival, akik az idős 
embereknek segíteni szerettek volna.

Ezt a rendezvényt a Gondozási Központtal közösen szervez
tük meg.

-  Novemberben véradótalálkozót szerveztünk, ahol az önkén
tes véradókat kitüntetésben részesítettük.

-  Idősek karácsonyát rendeztünk a Kollégium Dísztermében 
a Pest megyei Szimfonikusok közreműködésével. Ennek költsé
geit a Polgármesteri Hivatal finanszírozta.

-  Karácsonyra adomány ruhákból csomagokat készítettünk az 
óvónők és a védőnők segítségével, és eljuttattuk azokat a csalá
dokhoz. Ehhez nagy mértékben hozzájárult Szovics Pálné keres
kedő, aki ingyenes ruhákat adományozott a szervezetnek.

1992-ben is szeretnénk ezeknek a találkozóknak a szervezését

felvállalni, és örömet szerezni azoknak az embereknek, akik 
magányosak és segítségre szorulnak.

Jó lenne, ha mód nyílna szakkörök, klubok, egészségnevelési 
előadások tartására. Szeretnénk minél több vetélkedőt szervezni 
az iskolák részére, melynek célja az egészséges életmódra neve
lés lenne.

Ebben az évben szeretnénk gyermekeket vöröskeresztes tá
borba küldeni -  Tahitótfaluba. Lehetőség nyílik mozgássérült 
gyermekek üldültetésére -  Tőserdőn. Terveinkben szerepel jó 
tékonysági bál szervezése, melynek bevételét a rászoruló embe
rek megsegítésére lehetne fordítani.

Idén is várjuk véradónapokon azoknak az embereknek a meg
jelenését, akik szeretnének beteg embertársaikon segíteni.

Gondolkodjunk el azon, hogy mi is lehetünk még rászoruló 
emberek.

Várjuk azok jelentkezését, akik rászorulók, és akik segíteni 
szeretnének.

Számítunk tanácsaikra, észrevételeikre, építő jellegű kritiká
jukra.

A Körzeti Vöröskereszt megtalálható:
Aszód Idősek Klubja 
Aszód, Petőfi u. 6/a 

Telefon: 103 
Gáspámé Csókás Rita 

Körzeti szervező

Mese!
(Le-írás más hangnemben!)

-Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, 
aki egy több családos tanácsi bérlakásban élt egy szem fiával.

-  Tekintettel arra, hogy az idő egyre múlt, az asszony meg
öregedett, a fiú pedig öreglegény le tt Az anya a fiúnak már 
nagyon régen mondta: nősülj meg fiam, mert magadra maradsz, 
ha meghalok.

-  A fiú az anyai intelmet nem vette komolyan, és múlatta az 
időt tovább, mint addig. Illetve nem egészen, mert megszűnt a 
biztonságot és kényelmet nyújtóü munkaviszonya. A fiú nem 
csüggedt, gondolván azt, hogy meg lehet élni a munkanélküli 
segélyből is egy ideig. Elhatározta hát, hogy külföldre utazik, 
(oda, ahol régen a magyar határok húzódtak) és felkeresi ősei 
szülőföldjét Megtalálta fenn északon. Az archívumokban meg
találta az ősök származására vonatkozó adatokat és elkészítette 
a családfát Felkereste az ősi családból származó, de el-eddig 
ismeretlen rokonságot Úgy gondolta, hogy minden rendben van, 
de egyszer csak megtámadta valami kórság.

-  A fiú ment az SZTK-ba, majd maszek orvoshoz, majd az 
orvos rokonaihoz, de nem oldódott meg a problémája. De -  
ahogy mondani szokták -  a baj nem jár egyedül. Mire hazajött a 
diagnózist kereső útjáról, már az anyja egy hete egy váratlan 
agyembóliából kifolyólag a Kórház 114-es szobájában várta, 
hogy a sorsa eldőljön. Három hét után az állapota javult, de nem 
egészen. A fiú gondozta az anyját türelemmel, mert csak ez 
segített rajta. Az anya állapota tovább javult és kezdett tudatában 
megjelenni a gyűrűjének és a pénzének a hiánya. Ez az egészségi 
állapot jó fokmérője, de a rendőrség a rejtély kulcsát nem találta 
meg, igaz, hogy nem is igen kereste. A szomszédok ettől kezdve 
rossz szomszédok lettek.

-  Ekkor a fiú elhatározta, hogy meggyőzi az édesanyját, hogy a 
további gondtalan élet lehetőségét a Szociális otthonban megtalálja. 
A mama megfogadta a tanácsot, és a fiú is megígérte, hogy munkát 
keres, hasznos tagja lesz a megújuló társadalomnak.

A mese itt véget ér, az élet pedig folytatódik tovább...
ELEL
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Aszód, Kondoros tér, üzletsor -  utcai homlokzat

Van rem ény?

Sokszor elgondolkodtam az utóbbi időben, mi lehet az oka 
annak, hogy a mai gyerekek nem szeretnek tanulni, olvasni, 
kényszernek éreznek mindent, amit az iskolában és otthon 
tenniük kell. Nincsen céljuk, nincs kedvük, viszont annál 
látványosabban tudnak unatkozni. Nem képesek hasznosan 
elfoglalni magukat.

Legfontosabb szórakozásuk a videó, azon belül is a látvá
nyosabb akció-, karate-, horrorfilmek. Erzésviláguk beszű
kült, nem tudnak örömet, szeretetet nyilvánítani. Idegesek, 
gorombák, érzékenyek.

Mi az oka? Mi váltotta, mi válthatja ki belőlük ezt a
feszültséget?

Úgy gondolom mindenképpen az előttük levő példa: a 
családban, az iskolában, a környezetükben élő felnőttek vi
selkedése. Hiszen belőlünk fakadtak, tőlünk tanulnak min
dent. Azt csinálják, amit látnak. Ugyanúgy ragad rájuk az 
öröm, az idegesség, a nyugtalanság, mint ránk. Mi adjuk át 
nekik. Észreveszik rajtunk az idegességet, a rosszkedvet, ami 
sajnos egyre gyakrabban jelentkezik, mint az öröm és a 
vidámság. Divatos dolog ma mindent a társadalomra fogni, 
minden felelősséget áthárítani. Nem szabad elfelejtenünk 
azonban, hogy mi vállaltuk ezeket a gyerekeket, nem ők 
tehetnek arról, hogy a világra jöttek. Ezért kell úgy cselekd- 
nünk, hogy ezek a kis emberek értelmes, becsületes, intelli
gens felnőttekké váljanak.

Minden kor megteremtette a maga divatját. A mi tizenéves 
korunk a Beatles-korszak volt: hosszú haj, bömbölő táskará
dió. A mai tiniké a fülbevaló, klassz farmer szerelés, rágógu
mi és közöny.

Mi annak idején tanárok, mozdonyvezetők, mérnökök, 
orvosok akartunk lenni, ő k  zöldségesek, butikosok, lángos- 
sütők vagy semmi. Legtöbbjüket a gyors meggazdagodás -  
kevés munkával -  elve hajtja.

Megkapnak mindent, amit mi annak idején nélkülöztünk. 
Azt gondoljuk, ez mindent kárpótol. Hogy a gyerek csak ezt

akarja, erre vágyik. Nem tanulja meg megbecsülni a tárgya
kat. Nem is tudja értékelni, ő  nem tett érte semmit, hogy 
legyen. Kapta, hogy el tudja magát foglalni valamivel. Ezért 
válik előbb-utóbb unalmassá ez is. M ert a játék közben nem 
tudnak kihez szólni, hisz a gépek általában nem beszélnek, 
így válnak befeléfordulóvá.

Hogyan segíthetnénk? Mit lehetne tenni annak érdekében, 
hogy szemléletük ismét a helyes irányba terelődjön? Hogy 
megértsék azt, nem szégyen a tudás, hogy a felnőttek, a 
szülők, a pedagógusok tényleg nem akarnak rosszat, nem 
elavult közhely, hogy a javukat akarják.

Minduntalan visszatér ok-okozatként az elmúlt társadalmi 
rendszer. De akármi és akárhogyan is volt, nem lehet egyér
telmű a felelőssége. Hiszen az a rendszer is emberekből állt, 
apákból, anyákból, akiken nagyon sok kellett, hogy múljon, 
hogy milyen gyereket nevelnek.

Nem az a szülői szeretet, ha minden hónapban több ezer 
forint zsebpénzt kap a gyerek, ha 18 éves korára autót aján
dékoznak neki stb.!

Hanem: beszélgetünk vele, megkérdezzük, mi a gondja, 
problémája, esetleg elmondjuk a mi bajainkat, tehát egyen
rangú táraként kezeljük. Nem rekesztjük ki magunkból, a 
családi életből. Kicsi korától kezdve emberként beszélünk 
hozzá, játszunk, foglalkozunk vele, próbáljuk hangolni a 
majdani felnőtt életre, rávezetve őt bizonyos kötelességekre. 
Nagyon nehéz, sok időt igénybe vevő feladat. De biztosan 
megéri a fáradtság.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, írjanak nekünk!
írják meg, mi a véleményük erről a dologról!
Van-e remény, hogy változzon ez a helyzet?
Sajnos az egyre nehezedő életkörülmények 
méginkább fokozzák ezeket a gondokat 
Váijuk leveleiket észrevételeiket e témával 
kapcsolatban. Hiszen a holnap generációjáról 
van szó, és nem lehet mindegy számunkra sem, 
hogy milyen lesz.

Pardi Lászlóné
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Praktikus dolgok 
-  ügyes praktikák

Áldás és átok
Ha nem lenne, nagyon hiányozna! S mert van, gyakran túlzás

ba visszük a szedését Nem tévedés: általában a gyógyszerekről, 
mindenekelőtt az antibiotikumokról van szó. A mértéktelen 
gyógyszerfogyasztást nem lehet áremelésekkel sem átütő siker
rel visszaszorítani. Valószínűleg azért, mert rossz szokásaink 
hosszú idő alatt alakultak ki, s most nem változtathatók meg egy 
pillanat alatt; s azért sem, mert ezek a rossz szokások orvosaink
ba is „beivódtak” , talán azért is, mert védtelenek voltak a 
kuruzslás vádjával szemben.

A tény viszont tény: minden influenzás időszakban elmondják 
a rádióban, hogy ne fogyasszunk antibiotikumokat, mert a víru
sok ellen hatástalanok. De ha elmegyünk az orvosi rendelőbe, s 
utána a patikába, egy halom antibiotikummal térünk haza.

De muszáj-e feltétlenül sok gyógyszert fogyasztani? Vajon 
van-e más megoldás is?

Úgy tűnik, igen! A téli szünet előtt néhány nappal mindkét 
gyermekünk vírusfertőzést kapott Rövid töprengés után nem a 
megszokott helyre vittük őket, hanem az egyik körriyékbeli 
ismerős orvoshoz, akiről tudjuk, hogy természetgyógyászattal is 
foglalkozik, s nem csak a szokásos gyógyszeres kezelés híve. 
Alapos vizsgálat után rendelt gyógyszert is -  egyetlen antibioti
kum sem volt közte - ,  és háromféle gyógynövényből készült teát 
Gyermekeink Vegacillin és Maripen nélkül is nagyon gyorsan 
felépültek, s ami nagyon fontos: nem váltak étvágytalanokká, 
nem gyöngültek le túlságosan. És azóta sem betegedtek meg! De 
ezt már bizonyára másnak köszönhetik. Hogy minek? Rögtön 
elárulom.

De előbb egy vallomás! Mindig nagyon utáltam a kanalas 
orvosságokat Annyira, hogy soha nem szedtem be őket Ha az 
orvos felírt valamit belőlük, vagy nem váltottam ki, vagy pedig 
nem szántam rá magam az alkalmazásukra. Akivel közelebbi 
ismeretségben voltam, azt még a rendelőben megkértem, hogy 
ne is írjon ilyesmit, mert én nem fogom bevenni. S most mégis 
rászántam magam, hogy mindenféle keserű löttyel kúráljam 
magam, s ez bevált Bár először nem hittem igazán benne, de 
elhatároztam, hogy kipróbálom a Svédcseppeket

Január volt Irgalmatlanul fájt a fejem. Elkezdett fájni a tor
kom is. Zsebkendőt zsebkendő után használtam. Úgy éreztem, 
elkapott engem is az influenza. Féltem, hogy itthon kell marad
nom, s a munkám is befejezetlen marad nagyon fontos és kritikus 
időszakban. Ekkor határoztam el, hogy megpróbálkozom a 
Svédkeserűvel. S hogy be birjam venni, a kb. 7 ml-nyi szert, 
megízesítettem egy kis szörppel, s a kísérlet sikerült Én ezt 
megismételtem először naponta háromszor, majd egy idő múlva 
kétszer. Nem fájt a fejem, nem lázasodtam be, kitűnő volt a 
közérzetem, s egyetlen napra sem ütött le az influenza a lábam
ról. De nem csak engem, hanem a családomat sem, mert regge
lente felsorakoztunk a „talponállóban”  a likőröspoharaink mel
lé, és „vedeltünk” . Természetesen csak mértékkel. Gyermeke
ink még a szokásos reggeli kakóról is lemondtak, lévén, hogy a 
Svédkeserű és a tej nagyon nem szeretik egymást De eddig senki 
nem volt influenzás a családban!

S még inkább megerősít hitemben Manci néni esete: Manci 
nénit egészen kicsi korom óta ismerem. Egy ideje bottal járt, és 
igen nehezen. Beszedte a kapott gyógyszereket, járt fizikoterá
piára is, de a bot maradt továbbra is. Ha összetalálkoztunk, 
rendszerint hazahoztam kocsival. Olyankor mindig panaszko
dott. A minap azonban nagyon meglepett összetalálkoztunk az

utcán, ő  újságolta, hogy boltba megy, és megy levelet bedobni 
a közeli postaládába. És örömmel hívta fel a figyelmemet: néz
zem meg, bot nélkül közlekedik. S az állapotában beállott válto
zást annak tulajdonította, hogy már egy üvegnyi Svédkeserűt 
elfogyasztott Azóta is látom rendszeresen sétálni, és szigorúan 
bot nélkül.

Manci néni koránál fogva már hosszú utakra nem szívesen 
megy. Ha mégis rákényszerül, azért elviszi magával a botját, 
mert azon időnként meg lehet pihenni is. És talán azért is, mert 
egy idő óta már túlságosan megszokta. De a járása szemmel 
láthatóan könnyebb.

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egyetlen 
egyszer sem írtam le, hogy szükség esetén ne menjünk orvoshoz. 
Csak azt, hogy nem csak gyógyszerek vannak, hanem kitűnő 
gyógyhatású szerek is. Ismeretes a régi mondás: „Fűben, fában 
van az orvosság! ”

-g-1

APRÓSÁGOK:
Első eset:
Egyik élelmiszer boltban történt Aszódon.
Tanuló kislány áll a szalámis pultnál.
Vevő kér, leméri a szalámit.
Bekiabál a raktárba.... dkg!
Hentes kikiabál........Ft!
És ez így megy, míg ő áll a pultnál.

Második eset: Uo.
Hentesfiú kisétál a kukásvödörrel.
Visszajön, leteszi helyére a vödröt, és mintha 
semmi sem történt volna, visszaáll kézmosás 
nélkül a húst eladni.

Kovácsné

K Ö S Z Ö N J Ü K
tanulóink nevében

Az Aszódi Tükör januári számában segítséget kértünk, szpon
zorokat kerestünk karneválunk megrendezéséhez, a jelmezesek 
jutalmazásához.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is sokan megmozdul
tak a gyermekek érdekében.

Köszönjük az adományokat, az ajándékokat, a segítséget!
• Dr.Szász Károlyné Herbária gyógynövény boltnak,
• a Turmix-kisbolt dolgozóinak,
• a Kondoros-téri ABC kollektívájának,
• a Galga Szabadidőbolt vezetőjének,
• az Andi-butik vezetőjének,
• a Háztartási bolt vezetőjének,
• Juhász József zöldség-kiskereskedőnek,
• Paskó Pálné szülőnek,
• a Művelődési Háznak,
• a GAMESZ vezetőjének,
• RadikGyörgyné kiskereskedőnek,
• Juhász Attiláné Könyvesbolt vezetőnek.
Köszönjük, hogy az Aszódi Tükör ingyen jelentette meg 

hirdetésünket
Aszód, 1992. február 20.

l.sz. Iskola Igazgatósága
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A februári rejtvény megfejtése

HUPIKÉK TÖRPIKÉK

ASZÓD
ORSZÁGOS ÁLLAT ÉS 

KIRAKODÓ VÁSÁR 

Március 21.

Május 16. 

Augusztus 15. 
November 21. 

December 19.

AUTÓVÁSÁR
Április 19 
Június 21. 
Október 18. 

December 20.

A helyes megfejtést beküldők közül
I. díjat nyert Halász Melinda Aszód, Falujárók u. 5/12. 
n. díjat nyert Sáhó Éva Aszód, Szabadság tér 8/b 

III. díjat nyert ifj. Paskó Pál Aszód, Falujárók u. 5/2 
Jó megfejtést küldött be: Csordás Judit,
Mankovics Melinda, Szabó Gábor.
A nyertesek nyereményüket a 
Művelődési Házban vehetik át.

MÁRCIUSI REJTVÉNY

A P R Ó H I R D E T É S E K
Aszód Város 

Polgármesteri Hivatal 
Tüdőgondozó Intézetébe 

rtg. asszisztenst felveszünk.
Jelentkezni lehet

az Aszódi Tüdőgondozó Intézetben. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Március a tavasz első hónapja, 
a forradalmak hónapja- 1848-49 
a magyar történelem egyik fontos eseménye.
E havi rejtvényünk első része ehhez kapcsolódik.

I. 1. Kik voltak a márciusi ifjak?
2. Honnan indultak el 1848. március 15-én 

történelem alakító útjukra?
3. Ki volt az a személy akit e napon az ő 

követelésükre engedtek ki a börtönből?
II. Kérdéseink második része a tavaszhoz kapcsolódik.

1. Csillagászati szempontból melyik a tavasz 
első napja és miért?

2. Petőfi Sándor egyik gyönyörű verséből 
való az idézet!
„................hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kismadár.”
Melyik madárról van szó?
Mi pontosan a vers címe?

3. Arany János egyik költeményében Péter és Pál 
ezen a kismadáron veszett össze.

A megfejtéseket március 25-ig kérjük 
a Művelődési Házba eljuttatni! 

(Aszód, Kossuth L. u. 72.)

A jó megfejtést beküldők között
I. díj 250 -Ft

II. díj 150 -Ft
III. díj 100 -Ft
értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki.

MINI SZÖVŐSZÉK ELADÓ! 
Érdeklődés: a Művelődési Házban 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

P.126. típ. szgk. 12 éves,
25.000.-Ft-ért eladó! 

Érdeklődni: Blaubacher, Aszód, 
Falujárók u. 5/23. IILem. 8. 

(délután 5 órától)

******************
2

Erdőkertesen 674 m közművesített telken 
- v íz  -  villany -  gáz -  félkész épület eladó! 

Alapterület: 100 m2. 
Érdeklődni: Jancsovics Jánosné 

Iklad, Csokonai u. 6.
T.: Aszód 399 

Hétvégén egész nap

Fedinecz Atanáz: Bohóc és pók
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Amíg a készlet tart!

Á R L E S Z Á L L ÍT Á S !

Á R L E S Z Á L L ÍT Á S !
Budai-Fantázia Kft

Méteráruboltjában Aszód 

Kossuth Lajos utca 27.sz. 

Férfi-női fésűs szövetek 

150 cm szélességben 

850 forintról -  350 forintra

leértékelve!!!
Kiválóan alkalmas öltönyök, 

pantallók, női ruhák, női aljak 
_______ készítésére._______

T ü d ő szü rés:
1992. III. 16—1992. V. 10-ig

Hétfőn:
de. 8 .00 -12.00-ig 

du. 13 .00 -17.00-ig

Pénteken szűrés nincs!

P á l y á z a t

Aszód Város Önkormányzata pályázattal meg
hirdeti az Aszód, Falujárók u. l.sz. alatti épület
ben lévő 26 m2 valamint 50 m2 alapterületű üz
lethelyiségeket.
A pályázat leadásának határideje: 
megjelenéstől számított 1 hónap.
Cím: Polgármesteri Hivatal Aszód,

Szabadság tér 9. 2170.

HIRDESSEN AZ 
ASZÓDI

- r í í i / r \  d  d  c m  i
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UJ TAVASZI 
ÁRUVÁLASZTÉKKAL 
VÁRJA VÁSÁRLÓIT

ii

A  Budai-Fantázia K ft 
C i p ő - K o n f e k c i ó  

b o l t j a .

Aszód Kossuth Lajos utca 10 szám
i

Tavaszi divat és alkalmi cipők!
iii

Kibővített konfekció választék!
<\
»

Nagy választékban kézimunkafonál, j

B iztosító társasá
gunk m unkalehe
tőséget kínál üzlet
kötői munkára 

A szód és vonzáskörzetében. 
Érettségizettek, szakm abeliek, 
munkanélküliek és aki elhivatott

ságot érez, fényképpel és önélet

rajzzal jelentkezzeen  

Weitz Béla K irendeltségvezetőnél!

G ödöllő, János u. 5.
Tel.: 06-28-30389

Felelős kiadó: Pardi LászJóné 

Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 

Szerkesztőbizottság: Blaubacher Lászlónk Vörös László 

Engedélyszám: II !/Pl EP/207171989.

Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód. Pf. 9.. 
Kossuth L. tL 72.

Készült a Typovcnt K ft nyomdájában 34/92.


