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"szomszÉBvánaK"
KARTAL

Neve a török eredetű nemzetségnévből (Cortul = sas) 
alakult ki.

Elsősorban az Emse-patak, a Magyalos-víz és a Kar- 
tali-lapos mellett eddig 16 régészeti lelőhelyet azonosí
tottak. A legrégebbi űjkőkori. Kiskartalon az 1870-es 
években újkőkori zsugorított csontvázas sírt tártak fel. 
A káliéi határon a Csörsz-ároknak egy szakasza figyel
hető meg. A középkori falu maradványai a belterületen, 
az Emse két oldalán fekvő házak kertjéből kerültek elő.

A honfoglaló Árpád fejedelemtársa Kurszán kündü, 
aki a Kurszán— Kartali nemzetség őse volt. Ennek a 
nemzetségnek a neve őrződött meg mindmáig Kartal 
község nevében. Első középkori okleveles említése 
„Kurthol”  néven 1263-ból való. A település birtokosa 
ekkor a Kartal nemzetség, illetve annak leszármazottai. 
A Kartalok, bár köznemesi sorba süllyedtek, mégis je 
lentős szerepet játszottak Pest vármegye életében.

A török megszállás első évtizedeiben Kartal lakott 
hely maradt. 1546-ban és 1559-ben Sahbej bin Tuma 
szeraszker, 1562-ben Gazanfer tímár birtoka. 1580-ban 
3000 akcse jövedelemmel Musztafa aga tímár birtoka. 
A tizenöt éves háborúban elnéptelenedett és puszta ma
radt egészen az 1780-as évek közepéig.

A XVII. század elején Ztrucz Ferenc, majd háromne
gyed részben a Balassa— Bosnyák, egynegyed részben 
pedig a Tassy család birtoka. Á török kiűzésekor és a 
XVIII. század elején Koháry István a birtokos, majd ezt 
követően Grassalkovich Antal szerezte meg és csatolta 
hatalmas birtoktömbjéhez. A XVIII. század végén fia, 
II. Antal herceg népesítette be újra, mégpedig Pest, 
Nógrád és Heves megyei lakosokkal. Elsősorban kato
likus magyarokkal, ám néhány szlovák család is megte
lepedett a faluban.

1848— 49-ben 12 kartali férfi állt be a magyar hon
védseregbe és 112 fő a nemzetőrségbe.

A XIX. század utol só harmadában Schossberger Hen
rik vásárolta meg a birtokot, ami azután a XX. század 
első felében is a Schossberger— Hatvani— Deutsch-féle 
domínium egyik, nagy majorral kiépített központja lett.

Az elmúlt kétszáz év alatt a Galga-vidék falvai közül 
Kartal népessége gyarapodott a legdinamikusabban.

A község határában helyezkedik el Mindszentpuszta. 
A középkori oklevelekben először 1386-ban említik. 
Kezdetben Verseg, majd Kartal történetéhez kapcsoló
dott.

Kartal közelében találjuk Kiskartól néven a Podma- 
niczkyak által épített majort, ahol lakásuk mellett csil
lagvizsgálót is építettek (az épület még ma is létezik). 
Podmaniczky Géza báró és felesége, Degenfeld Berta 
grófnő nemcsak jeles csillagászokat (Kövesligethy Ra- 
dó, Wonaszek Antal) hívtak meg ide, hanem ők maguk 
is foglalkoztak —  mégpedig igen eredményesen — 
csillagászati kutatással. Szép könyvtáruk ma az Evan
gélikus Országos Könyvtárban található.

Római katolikus templom (Árpád-házi Szent Erzsé
bet tiszteletére). A falu közepén látható egy homlokzati 
tornyos, egyhajós, kora eklektikus templomot 1865-ben 
építették Petróczy László plébános és a község lakossá
gának a költségén.

A templom mellett látható Szentháromság-oszlop a 
XIX. század elejéről való. A barokkos hatást keltő, 
homokkőből készült középszerű munka talpazatán új 
tábla látható.

Az egykor szép hatású Fő utcán a homlokfal elé 
ugratott és faoszlopokkal alátámasztott, koszorúgeren
dákon nyugvó deszkaoromzattal— homloktomáccal—  
épültek egymás mellett a házak. Az újabb építések és 
átépítések sajnos ezt a harmonikus utcaképet megvál
toztatták.

A község irodalomtörténeti emlékei közé tartozik, 
hogy 1789— 1793 között bérelte a falu mészárszékét 
Petrovics Tamás. Ez idő alatt, 1791-ben itt született 
István fiuk, Petőfi Sándor édesapja.

Kartal szülötte a neves népi író, a Versegen élő Mar
ton Pálné Homok Erzsébet (1913— ). Ugyancsak Kar
talon születea Simon Lajos (1935— ) költő, újságíró.

Asztalos István

Vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező, agilis, 

tárgyalóképes,
személygépkocsival rendelkező

üzletkötők
jelentkezését várjuk 

nagykereskedelmi tevékenységre.

Bérezés jutalékos rendszerben.

Jelentkezés:
Páva Udvar Kft.
Aszód,
Kossth L. u. 6.
Telefon:
Aszód 125.
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Vége az iskolának

Jánosi János tervei 
Kossuth L. út 24.
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Vége az iskolának. Ismét eltelt egy év. Csönd van a folyo
sókon. Nincs szaladgálás, kiabálás, fegyelmezés. Kihaltak az 
osztálytermek. Pedagógus, diák egyaránt a megérdemelt sza- 
baságát tölti. Gyorsan elrepült ez az iskolai év is, és sok-sok 
munka rejlik ebben a 9 hónapban. Kinek jó volt, kinek rossz. 
Volt, aki komolyan vette, volt, aki még mindig nem érzi a 
jelentőségét.

A tanulás szó valahogy nem kelt különösebb szimpátiát a 
gyerekekben. Lehet, hogy mi felnőttek sem úgy állunk ehhez 
mint ahogy kellene. Hiszen mi is tulajdonképpen csak számon- 
kértük, kikérdeztük a „leckét” a gyerektől, pedig az lett volna a 
fontos, hogy megértessük a tanulás lényegét, hogy elsősorban ne 
az legyen a cél, hogy csak ötöst hozzon, és jó eredményt érjen el, 
hanem valóban tudja is értse is és érezze az új ismeretek jelentő
ségét. Hogy ki, mennyire volt eredményes az elmúlt tanévben, a 
bizonyítványokból kiderült.

Mi most itt az Aszódi Tükör hasábjain keresztül szeretnénk 
gratulálni azoknak a gyerekeknek, akik kitűnő eredményt értek 
el.

I. sz. Általános Iskola kitűnő tanulói.
1. osztály: Bíró Karolina, Gerlai Katalin, Gregus Krisztina, 

Kiss Hajnalka, Korpás Veronika, Leukó Renáta Pintér Tamás, 
Rácz Anita, Richter Bea, Rigó Edina, Budai Roland, Ecker 
Gábor, Mezőfi Dávid, Szántai Gábor

2. osztály: Hegyesi Zsuzsa, Kondella Mihály, Kurucz Ágnes 
Soós Ádám, Such Zoltán, Szentiványi Szilvia, Tegze Dávid, 
Kovacsik Ágnes

3. osztály: Barthos Gergely, Dián Petra, Garamvölgyi Gerda, 
Tarr Nóra, Gesztiványi Szilvia, Gódor Attila, Koczka Péter, 
Megyeri Norbert

4. osztály: Fodor Vitória, Jeney Zsuzsa, Mayer Lilla, Sári 
Szabolcs, Soós László, Tárnoki Adrién, Szikora Bernadett, Ko
vacsik Zsuzsa

5. osztály: Cservák Szilvia, Sáhó Éva, Helgert András
6. osztály: Balya Vanda, Berta Nóra, Ecker Péter, Kovács 

Alida, Nagy Éva, Szász Éva

7. osztály: Ignáth Tamás, Garamvölgyi Petra, Sáhó Regina 
Jó tanuló, jó sportoló: Nagy Ildikó (8.a), Varga Mónika (8.a), 

Grózsmik Melinda (7.)
II. sz. Általános Iskola kitűnő tanulói.
1. osztály: Juhász Ákos, Franka Zoltán, Deszk Róbert, Tóth 
Tamás
2. a osztály: Dunai Andrea, Kovács Mária, Körösi Gábor, 
Farkas Zoltán
2. b osztály: Dobai Laura, Turcsán Aliz
3. osztály: Szabó Tímea, Vénig György, Ángyán Andrea
4. osztály: Szénási Szilvia, Tóth Zs. Györgyi
5. osztály: Győrfi Márta
6. osztály: Ambrus Szilárd, Stvorecz Katalin, Halász Melinda
7. osztály: Medveczki Zoltán
8. osztály: Iván László, Jakus Zsuza, Csordás Annamária 
Jó tanuló, jó sportoló
I. fokozat: Jakus Zsuzsa (8.o.), Medveczki Zoltán (7.o.), Stvo
recz Katalin (6.o.)
II. fokozat: Szénási Szilvia (4.o.)
Kiváló Sportoló
II. fokozat: Palyalldikó (6.o.), Tóth László (6.o.), Varga István 
(7.o.)
ül. fokozat: Márta Árpád (6.o), Oldal Judit (3.o.), Szilveszter 
Ádám (4.0.)
Kiváló tanuló emlékérem: Ambrus Szilárd (6.o.), Csordás 
Annamária (8.o.), Iván László (8.o.)
Kultúráért
I. fokozat: Helgert Mariann (7.o.), Halász Melinda (6.o.)
II. fokozat: Győrfi Márta (5.o.), Juhász Csaba (4.o.), Panker 
Gabriella (7.o.)
Hl. fokozat: Szabó Tímea (3.o.)
Kiváló közösségi munka
H. fokozat: Batta Anikó (7.o.), Fehér Mónika (5.o.)
Hl. fokozat: Kosik Tímea (6.o.), Pataki Szilvia (4.o.), Panker 
Petra (4.0.)

P.Lné



A S Z Ó D I

Önkormányzati
Hírek

Aszód Város Képviselőtestülete 1991. május 19-i ülé
sén Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerveknél 1991. évben végzett ellenőr
zésekről készült beszámolót vitatta meg. A jelentést 
elfogadta. Az ellenőrzési munka hatékonyságának to
vábbi javítása érdekében kimondta, hogy a költségveté
si ellenőrzést végző revizor vizsgálatai során változat
lanul fokozott figyelmet fordítson a gazdálkodás szabá
ly o zo ttság ára , társadalm i tu la jdon  védelm ének  
biztosítására. Az intézmények belső ellenőrzési szerve
zetét javítani és bővíteni szükséges elsősorban a vezetői 
ellenőrzéseken keresztül.

Második napirendi pontként a Képviselőtestület az 
1992. évi pénzügyi előirányzatok átcsoportosításáról 
döntött.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került telepü
lési önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának 
megigénylését a 6/1992./V.19./ sz. Önkormányzati 
Rendeletében kimondta.

A Képviselőtestület 5 évre visszamenőleges vagyon
leltári ellenőrzést határozott meg az UNIKORNIS Kft- 
nél, szakértői árajánlat függvényében.

A Képviselőtestület az UNIKORNIS Kft. által készí
tendő 1991. V. 16-Xn. 31 -ig terjedő időszak mérlegének 
elkészítéséhez szükséges adatokat meghatározta.

A Képviselőtestület döntött az első lakáshoz jutók 
támogatásának odaítélésében, a kamatmentes szociál
politikai támogatás odaítélésében, a kamatterhek kom
penzálásában és a munkáltatói támogatás elbírálásában.

A Képviselőtestület döntést hozott a kommunális adó 
törlésére beadott fellebbezések ügyében.

A Képviselőtestület Pakuts József Aszód, Rákóczi u. 
32. sz alatti lakos és Dvorszki József Aszód, Ságvári E. 
u. 25 sz. alatti lakosok telekvásárlási kérelmét elfogadta.

Tizenharmadik napirendi pontként a Képviselőtestü
let határozatot hozott az aszódi Könyvesbolt 50%-ának 
pályázat útján történő meghirdetésére.

A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 3. sz 
alatti üzlethelyiséget —  ideiglenes jelleggel —  Az OK- 
TA Elektronikai Kft. részére kiutalta.

A testület az Evangélikus Egyházközség kérelmét 
elnapolta, felkérte az ideiglenes Egyházügyi Bizottsá
got, hogy a kérelemmel kapcsolatban dolgozza ki javas
latát majd terjessze a testület elé.

Vasúti Tibomé a Honvéd presszó üzletvezetőjének 
kérelmét az egység nyitvatartásával kapcsolatban a 
Képviselőtestület elutasította, az üzlet üzemeltetési 
rendjét továbbra is 22 órában szabályozza be, a soroza
tos lakossági és képviselőtestületi jelzések alapján.

A Város Képviselőtestülete tudomásul vette az 1992. 
augusztus 20-21-22-én megrendezésre kerülő rendez
vénysorozat kulturális programtervét, ennek várható 
költségvetésére dolgozzon ki előteijesztést a képviselő- 
testület részére.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

1992. június 2-án ülést tartott, melyen az alábbi napiren
di pontokat vitatta meg.

Első napirendi pontként a helyi lakáskoncepció terve
zetét tárgyalta meg a testület. A tervezet alapgondolatait 
alkalmasnak tartja a kidolgozásra.

A Képviselőtestület rendeletet alkotott a hely i népsza
vazásról és népi kezdeményezésről.

Aszód Város Képviselőtestülete rendeletet alkotott az 
„Aszód Városért”  emlékplakett adományozásáról, 
odaítéléséről. A Képviselőtestület az „Aszód Városért’ ’ 
emlékplakettet a település gazdasági, kulturális fejlődé
se, dicsősége, valamint a közéletben hosszabb időn át 
végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként ado
mányozza.

A Képviselőtestület rendeletet alkotott a „Korén Ist
ván”  kitüntetés odaítéléséről. Aszód Város Önkor
mányzata a „Korén István”  díjat a település oktatási, 
közművelődési intézményeiben végzett tevékenység
nek elismerésére adományozza. A díj odaítéléséhez 
több éves eredményes, kiemelkedő Aszódon végzett 
munka megléte szüksége. A kitüntetést évente egy sze
mélynek ítéli oda a Város Képviselőtestülete.

Ötödik napirendi pontként a Képviselőtestület döntött 
a „Korén István ’ ’ díj odaítéléséről. Aszód Város Önkor
mányzatának Képviselőtestülete a 9/1992./VI.02./Ör 
valamint a Művelődési és Közoktatási Bizottság, a KI
TÉT javaslata alapján 1992. évben „KorénIstván”  díjat 
adományoz TARR GÁBOR pedagógusnak.

Aszód Város Képviselőtestülete a nyugdíjba vonuló 
pedagógusoknak adományozott szolgálati emlékérem 
mellé 1 havi bérnek megfelelő pénzjutalmat állapít meg.

Hetedik napirendi pontként a Képviselőtestület dön
tött a ravatalozó bérleti díjának megállapításában. A 
Képviselőtestület a kétfelekezetű temető ravatalozójá
nak, és ehhez tartozó kegyeleti tárgyak utáni bérleti díjat 
1992. július 1-től a temetések száma után havonként 500 
Ft-ban határozza meg. A bérleti díj méltányos megálla
pítása fejében a szolgáltatótól a halottvivők és a sírásók 
alkalomhoz illő ruházatát és viselkedését a Képviselő- 
testület elvárja.

A Képviselőtestület döntött az Aszód, Kossuth L. u. 
26 sz. alatti kőmozi működtető vagyonának kérdésében. 
Az Önkormányzat a működtető vagyonra nem tart 
igényt, csupán az épületre és a telekre.

Házi László Aszód, Béke kert 15 sz. alatti lakos és 
Szoboszlai Lajosné budapesti lakos kérelmét a Képvi
selőtestület elnapolta, utasította a műszaki csoportveze
tőt, hogy a szükséges egyeztetéseket az ügyben végezze 
el.

A Képviselőtestület 5 éves időtartamra az Aszód, 
Falujárók útja 1. sz. alatti üzlethelyiséget Brunner Gá
bor budapesti kiskereskedőnek kiutalta.

A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth L. u. 1. sz. 
alatt lévő 25 m2-es nagyságú üzlethelyiséget 5 éves 
időtartamra a TUVÉT BT. részére kiutalta.

A Képviselőtestület az üzlet bérleti díját az alapösszeg 
háromszorosában szabta meg, figyelembe véve, hogy az 
üzlethelyiség pályáztatási eljárás nélkül került a kérel
mező részére kiutalásra.

Aszód Város Képviselőtestülete a 6/1992./V. 19.1 Ön- 
kormányzati Rendeletét hatályon kívül helyezte.

Az UNIKORNIS Kft. ügyvezető igazgatója Székely
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Gyula bejelentést tett, mely alapján 1 millió Ft. törzstő
kével át kívánnak alakulni magán Kft-vé. Bejelentését 
a Képviselőtestület tudomásul vette. Felhatalmazta az 
átalakulni szándékozókat, hogy az ezzel kapcsolatos 
előszerződéseket terjesszék a Képviselőtestület elé.

A Képviselőtestület tudomásul vette Kovács Dezső a
2. sz. Általános Iskola igazgatójának bejelentését, mely 
szerint az igazgatói állásra beadott pályázatát vissza
vonja. A Képviselőtestület megköszönte az eddig vég
zett vezetői munkáját, részére a törzsfizetésének meg
hagyásával az igazgatói pótlék alapbéresítésével címze
tes igazgatói címet adományozott.

A 2. sz. Általános Iskola igazgatói állásának betölté
sére a Képviselőtestület Helgertné Uzelman Marianna 
igazgató helyettest bízta meg 1992 augusztus 1-től 
1993. július 31-ig.

Laukó Józsefné

Pedagógusnap
1992.

Családias, házi ünnepség keretében köszöntötték a 
Szülői Munkaközösségek és a gyerekek a tanáraikat a 
Pedagógusnap alkalmából mind az I. mind pedig a n . 
sz. Általános Iskolában.

A szerény, inkább jelképes ajándék és egy szál virág 
mellett a gyerekek kedves műsorral köszönték meg a 
pedagógusok éves munkáját.

Az idei tanévben Pedagógus Szolgálatért Emlékérem 
Kitüntetésben részesült:

Budai M átyásnél.sz.Ált.Isk.
Burián Jánosné I.sz.Ált.Isk.
Gaál Józsefné I.sz.Ált.Isk.
1992-től Aszód Város Önkormányzati Testületé „Ko

rén István”  díjat alapított, melyet minden évben egy 
helyi pedagógus kaphat meg az illetékes testületek vé
leménye alapján. Ez évben első alkalommal ezt a díjat 
T ARR GÁBOR (L sz. Ált. Isk.) tanár úr kapta meg több 
évtizedes kiemelkedő munkája elismeréséért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek.
P.Lné

Anyakönyvi hírek 
H ázasságot kötött:

Valkó Zoltán — Varga Márta 
Szikora Zsolt — Szabó Tünde 

Borbás Balázs — Bozlék Margit 
Bartók Tibor — Zatykó Bernadett 

Borkesz Tibor — Budai Noémi

A Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 

aszódi kitűnő tanulói:

Szorcsik Ágnes 2.c.
Zsidai László 3.c.
Szabó Ferenc 4.a.
Bán Zoltán 3.b.

Jelesre érettségiztek:

Prodán Tibor 
Szabó Ferenc 
Péter Balázs 
Szabó Ákos

Dr. Jólesz József 
tájékoztatója

1. Természetesen aszódiak is választhatnak más község
ben vagy városban családorvost, kérdés, hogy annak 
van-e értelme (orvos elérhetősége, közlekedés, sürgős
ség stb.).

2. Csak jelenleg körzeti orvosként dolgozó orvosnak 
adhatók leakártyák.így Aszódona 14éven aluliaknak 
Dr. Horváth Anna, a felnőtteknek Dr. Lóska Izabella 
és Dr. lólesz Jószef áll rendelkezésükre.

3. Az érvényes rendeletekkel összhangban kérjük, hogy 
az eddigi körzethatárokat tartsák be, euől mindketten 
csak nagyon indokolt esetben vagyunk hajlandók el
térni.

4. A körzethatár a Berek, Kondoros tér. Csíki I. u. vonala. 
Az ettől Bp.-Kartal felé eső rész Dr. Lóska I, körzete, 
a Hatvan-Kartal felé eső rész Dr. Jőlesz J. körzete.

5. Ellátásra mindenki jogosult.
6. A szakrendelések július 1. után is az eddigiek szerint 

működnek.
7. Aszódon hétköznap „változó telephelyű összevont 

ügyelet”  működik:
hétfő: Dr. Jólesz lakásán 
kedd: Dr. Lóska lakásán 
szerda: Dr. Jólesz lakásán 
csüt.: Dr. Lóska lakásán 
péntek: vagy egyik, vagy másik.
Ezeket az ügyeleteket csak aszódi betegek vehetik 
igénybe. Az orvosok lakásánál írásos tájékoztató van 
mindig.
Szombat- vasárnap-ünnepnap a rendelőintézetben köz
ponti ügyelet működik, ezenkívül szombat <Le . fogá
szati és gyermekgyógyászati ügyeleti rendelés is van.

8. Kérdéseikkel keressék meg a körzeti orvosokat és 
körzeti gyermekorvost.

9. Köszönöm a segítséget azoknak a betegeimnek, akik 
időt és fáradtságot áldoztak arra, hogy másoknak meg
könnyítsék a tb.-kártyák leadását!

Dr. Jóiesz József
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Képviselői portré
— Kérem, mutatkozzon be! 

(család, foglalkozás, lakóhely)
— Nevem Miklóssy Károly, 

1944-ben születtem Aszódon, 
ugyanazon a helyen, ahol a mai 
napig is élek családommal, fe
leségemmel, édesanyámmal és 
Veronika nevű 18 éves lányom
mal.

Az általános iskolát a Podma- 
niczky kastély feketére olajozott 
padlózató, kopott padjaiban vé
geztem. Nagy-nagy nosztalgiá
val gondolok ezekre az évekre 
még akkor is, ha gyermeki emlé

keimben nyomot hagytak az 50-es évek gazdasági nehézsé
gei, pontosabban a szegénység. (Az első osztályt letöbbünk 
nem táskával, hanem zsineggel átkötött kis könyv és füzet
csomaggal kezdte, melyeket az előző évfolyamtól vettünk fél 
vagy még kisebb áron, attól függően, hányadik évfolyam 
koptatta.) De mindezek talán soha nem idéződnének fel ben
nem, ha saját és a környezetemben nevelkedő gyerekeknél 
nem tapasztalom a nagyfokú követelőzést, melyet a szülők 
igen nagy áldozatok árán, de igyekeznek teljesíteni. A 8 
általános elvégzése után 3 éves iparitanuló iskolát végeztem 
kiváló eredménnyel. Szakmámat nagyon szerettem, bár nem 
én választottam, tudtam: ebből kell megélnem. Teljesítmény- 
bérezésű munkahely mellett végeztem a Gépipari Techniku
mot Gödöllőn, miután a honvédségtől leszereltem egy év 
után. Ez a egyetlen év volt a közel 50-ből, melyet Aszódtól 
távol töltöttem, bár többször kellett csábításnak ellenállnom.

A szülői házat 1968-ban átépítettük édesanyámmal szeren
csére úgy, hogy később a szuterén műhelynek is megfelelt. 
1972-ben kisiparos vállalkozó lettem, mely folyamatos meg
élhetést biztosított közel 20 éven keresztül. Ez idő alatt közé
letű tevékenységet nem végeztem, csak a munkámra figyel
tem.

Az ipar átalakítása, mint majd minden kollégámnak, nekem 
is gondot okoz. De mint minden rosszban, ebben is van jó, 
nevezetesen, hogy több időm és türelmem van a képviselői 
munkára.

— Ön az MDF aszódi csoportjának jelöltjeként indult a 
választásokon. Milyen célt tűztek ki maguk elé, és érzése 
szerint azt hogyan sikerült megvalósítani?

—  Kicsi, de igen lelkes csoport volt akkoriban az aszódi 
szervezet. Helybéli nagy célok emlékezetem szerint nemigen 
voltak (remélem nem a feledékenységemet árulom el). Az 
MDF által akkoriban felvázolt változtatásokkal értettünk 
egyet, s gondolom ennek helyi képviseletével bíztak meg 
tagtársaim. A megvalósulásra majd 2 év múlva térjünk vissza.

— Képviselői bemutatkozásában azt írta, hogy a település 
vagyonának működtetése, befektetése, kezelése területén vál
lalna szívesen feladatot. Mennyire tudta ezt az elképzelést 
megvalósítani?.

— Igen jól emlékszik bemutatkozásom minden szavára, 
melynek igazán örülök, s remélem nem Ön az egyetlen. Ez 
azért fontos nekem, mert többször kérdőre vontak már más 
témában (pl. oktatás), s mondanom sem kell, hogy szakember 
volt az illető. Bizony szívesebben cseréltem volna eszmét 
olyan témában, amihez értek is. Tudom, szavazásnál nem 
hivatkozhatom hozzánemértésre, azért kapjuk meg egy héttel 
az ülés előtt a napirendi pontok kidolgozott javaslatait, hogy 
legyen időnk felkészülni.

Kérdésére visszatérve, választási Ígéretem viszont szóról-

szóra számonkérhető, éppen ezért különös gonddal figyelek 
rájuk. Ha sorra vesszük: a település vagyonának működtetése. 
Igazából még teljes körűen nem tisztázódott az önkormányzat 
vagyona (pl. erdők, föld, stb.). Van viszont, amelyik már több 
mint egy éve tisztázódott, az pedig a volt Költségvetési Üzem. 
Átalakítása — mint gondolom mindenki előtt ismeretes — 
1991. május 16-án megtörtént. Nem irigylésre méltó öröksé
get vett át a Kft, volt is az egy év alatt egy-két válságos 
szakasza. Szerencsére az OTP kivitelezése határidőre befeje
ződött, Székely igazgató úr szerint a válságon túl vannak. 
Neki legyen igaza...!

Elismerem, eléggé pesszimista vagyok ez ügyben, de 
ahogy a testület II. félévi munkaprogramját nézegetem, szinte 
majd minden ülésen téma a Kft. Félek, igen sok közös gondot 
kell megoldanunk a végső állapotig. A másik komoly vagyoni 
kérdés az ingatlanok eladása, bérbeadása, vagy megtartása 
szolgálati lakásnak.

A Településfejlesztési Bizottság megtette javaslatát, most 
kerül a testület elé döntésre.

Az Önkormányzat szabad pénzeszközei állandóan kama
toznak, melyre a hivatal pénzügyi dolgozói kínosan figyel
nek. Ezt mind PEB-tag bizonyíthatom.

Egyes elképzeléseim a megvalósulás irányában elindultak, 
s remélem gyümölcsei mihamarább beérnek. Ha tévedek, 
Ígérem, levonom a megfelelő személyes konzekvenciát ma
gammal szemben.

— Ön vállalkozó. Véleménye szerint a vállalkozói szférának 
milyen lehetőségei vannak itt Aszódon?

— Sajnos nem túl nagyok a lehetőségek, talán a szolgáltatás 
és a kereskedelem helyzete relatíve a legjobb. Korlátozva már 
senki nincs (ez ügyben vannak aggályaim), az önkormányzat 
senkit nem gátol, igaz segítséget sem sokat tud adni. Szándék 
volna, csak nincs lehetőség.

— Ön szerint a választások óta fejlődött-e a település?
— Lehet, kicsit nyers önbizalommal válaszolok, de aki a jó 

irányú változást nem veszi észre az vagy vak, vagy nem is 
akarja észrevenni. Ezt azért is merem ily egyértelműen kije
lenteni, mert környékbeli településeken élő ismerőseim — 
kérdésem nélkül — önmagukról észrevételezik, s nincs okuk 
véleményük színezésére.

— Milyennek tartja a Képviselőtestület munkáját?
— Furcsa lenne, ha a testület munkáját oldalakon keresztül 

kritizálnám, mert ha úgy ítélném meg, hogy erre okom lenne, 
már rég nem lennék tagja. De a legfontosabbnak azt tartom 
elmondani róla, hogy csírája sem vehető észre pártharcoknak, 
mindig csak a település érdeke, ami gondolkozásunkat moti
válja.

Bízom benne, hogy választóink ezt elhiszik, s ha döntéseink 
nem mindig találkoznak elképzeléseikkel, ennek oka másban 
keresendő.

— Ön is régi olvasója az Aszódi Tükörnek, és ezt köszönjük. 
Mi a véleménye a lapról? Tudna-e tanácsot adni színvonalá
nak további emelésére?

— Meglep, s zavarba hoz — nekem mint képviselőnek — 
megköszöni, hogy olvasom a lapot. Ön tudja a legjobban, 
félévenként döntenünk kell az újságra kért támogatásról. Ha 
nem olvasnám, mi alapján döntenék!?

Sajnálom, hogy viszonylag kevés az előfizető, pedig ha 
többen olvasnák én is úgy érezném, hogy egyre többeket 
érdekel munkánk. Információikat az önkormányzattól hiteles 
forrásból mentenék, mert nincs szomorúbb számomra, mint 
mikor kocsmai, teljesen fals pletykák jutnak vissza hozzám a 
munkáját nagy igyekezettel végző 13 képviselőről.

Szívesen, érdeklődéssel olvasom, bár kb. egy éve megjelent 
cikkre még mindig elborzadva gondolok, címére nem emlék
szem csak a szerzőjére „Költségvetési Üzem elbocsátott dol
gozói” .

— Köszönöm a beszélgetést.
Pardi Lászlóné
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Válasz egy 
Magyar

S

Állampolgárnak
Először arra gondoltam, hogy Kovács úr írására pontról- 

pontra válaszolok, de azután rájöttem, hogy ez nagyobb je
lentőséget adna az egésznek, és arra nincs szükség.

Nagyon sajnálom, hogy Kovács úr egyik írásomat sem 
értette meg, szemben sokakkal, de ha felkeres, személyesen 
szívesen elmagyarázom neki a számára homályos részeket.

Örülök viszont, hogy Kovács úr engem pontos, lelkiisme
retes, megbízható, barátságos és korrekt orvosnak tart, persze 
jó  lenne, ha azokat az orvosokat, akiknek visszaéléseiről 
tudomása van, a kellő adatok birtokában feljelentené, mond
juk az ügyészségen és nem csak tovább érlelné a bizalmatlan
ságot azzal, hogy bizonyosságként említ olyan dolgokat, ame
lyeket „hallani” .

A családorvos választásról ebben a számban Kovács úr is 
újra olvashat, de itt leszögezem, hogy a múltkori és mostani 
tájékoztatás az érvényes rendeletek szellemében született.

Végül röviden mégegyszer a természetgyógyászatról:
Kínában csak akupunktúrát 6 évig tanulnak, míg gyógyít

hatnak. Ezzel szemben aTV (szerintem szerencsétlen ingyen
reklámot biztosító) számos e témával foglalkozó egyik riport
jában láthattunk egy ukrán természetgyógyászt, aki elmondta, 
hogy az orvosegyetem után 2 évet szánt arra, hogy megismer
kedjen az akupunktúrával, reflexológiával, hipnózissal és 
még mivel. Ehhez nem fűzök kommentárt. Hiszem, hogy 
vannak természetgyógyászok akik csodálatos képességekkel 
megáldottak, csak most kicsit soknak tűnik a létszám. A helyi 
csodadoktorok is kijelentették, hogy ők az emberek gyógyí
tásáért... Nos Ukrajnában biztosan több a beteg ember, csak
hogy kevesebb a pénz, talán gyanakvóbb vagyok a kelleténél, 
de nekem a gyanúm azt súgja, ha csak a hivatástudat vezetné 
őket, lenne dolguk otthon is. Nem ismeretesek az ő tudo
mányos pbulikációik, statisztikáik. Vagyis Kovács úr úgy 
gondolja, hogy egy-egy hír csodálatos gyógyulásokról (de 
lehet, hogy ő is csak hallott ilyenről, én is csak hallottam), 
fontosabb, mint a tanult orvosok életen át tartó munkája, 
amelybe szintén „belefér”  egy-két nem-csodálatos gyógyu
lás is. Lenne egy fogadásom Kovács úrral, hogy meddig 
fognak Aszódon működni a mostani természetgyógyászok, 
amíg lesz fizetőképes kereslet. Ez pedig, szemben Kovács úr 
idealizáló beállításával, mégis csak azt jelenti, hogy a gyógyí
tás is áru. O megmaradt annál az elvnél, melyet a szocializ
musban olyan sokszor hallottunk: a gyógyítás ingyenes. Ép
pen most kezd emiatt összeomlani a magyar egészségügy, el 
kell fogadni a társadalomnak, hogy a gyógyszer, kórház, 
orvos, idő mind pénzbe kerül.

Természetesen Kovács úrnak és bárkinek joga van, hogy 
természetgyógyásszal kezeltesse magát, amikor beteg lesz, 
hogy tüdőgyulladás ellen majd 3-4000 Ft-os gyógyteát vagy 
4000 Ft-os „elektromagnetizált”  desztillált vizet igyon (ne 
valami vacak antibiotikumokat, melyeknek mellékhatása is 
van!) és válasszon családorvost Hatvanban (csak kérem, hogy 
éjszaka is őt hívja), de kérem ne használjon ilyen durva 
kifejezéseket, mint a „félrevezetés” .

Továbbra is orvosa (ha szükséges)
Dr. Jólesz József 
tekintélyszemély 

aki nem diplomával, hanem pléddel takarózik

Egy volt diák 
szemével

Erősen elgondolkodtatott a Gödöllői Hírlap május 5-i 
számában „Önkormányzati szemmel”  címen megjelent 
írás.

Mert miről is van szó? Az aszódi evangélikus egyház- 
község kéri vissza tulajdonát. A képviselőtestület a gim
náziumot úgymond „törvényből származó vagyon” - 
ként védi. Vajon milyen törvény az, amely a 230 éves 
gimnázium 190 év utáni jogtalan eltulajdonításából, 
majd 40 évi használatából kovácsol tőkét az önkor
mányzat számára? Vajon ha annak idején a gimnázium 
az evangélikus egyházé marad, nem fejlődött volna, 
nem épülhetett volna még szebb tomacsanok, még jobb 
műhely, számítógéplabor vagy uszoda? Ezen fejlesztési 
lehetőségektől is megfosztották az egyházat.

Vajon mitől fél a képviselőtestület? Attól, hogy köze
pes oktatási intézményből egy erős gimnázium, egy 
valóban magas műveltségű, felkészült embereket kibo
csátó oktatóbázisa lesz a városnak?

Aszódon mindenki ismeri Zalán Frigyes tanár urat, 
aki még az egyház kezelésében lévő gimnáziumban 
kezdett oktatni, és az államosított gimnáziumban fejezte 
be a tanítást, de nem fejezte be a mai napig sem a 
nevelést. Akiket tanított, megerősíthetnek abban a véle
ményemben, hogy az ő  felkészültsége, személyes vará
zsa többet adott számunkra bármely más pedagógusé
nál!

Az Aszódi Evanélikus Gimnázium nem zárkózott el a 
múltban sem a más vallásúak oktatása elől. Úgy gondo
lom, ezután sem teszi majd, hiszen elemi érdeke egyezik 
a városéval és hazánkéval: felkészült, okos emberpalán
tákat adni hazánknak.

Ennél többet a képviselőtestület sem akarhat. Ami 
pedig a csereként felajánlott Széchenyi-kastélyt illeti, 
tudomásom szerint annak is élnek a jogos tulajdonosai. 
Ha majd ők is jelentkeznek tulajdonukért, vajon mit 
ajánl fel a képviselőtestület cserébe? A volt szovjet 
laktanyát?

Sinkó Vilmosné, egy volt aszódi diák

Nyári táborok
A z I. sz. Á ltalános Iskola szervezésében

Balatoncsicsó —  Ácsné Tóth Bea vezetőtanár 
Dunakanyar— Vándortábor— Lakatos Csilla vezető 

tanár
Diósjenö —  első áldozók és bérmálkozók tábora — 

Garamvölgyiné Kiss Zsuzsa vezető tanár 
Fényőharaszt —  naponta „biciklis tábor” —  Fehér 

Csaba vezető tanár

II. sz . Á ltalános Iskola szervezésében
Intenzív német nyelvi tábor —  Dr. Rácz Zoltánná 

vezető tanár
Szilvásvárad — Jeney Lászlóné vezető tanár
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A Művelődési Ház júliusban 
ZÁRVA TART.

Ügyelet: hétköznap 9 00— 1200 h-ig 
Nyitás: augusztus 3.

nyári
Felhivaĉ

 &

Hasznos időtöltés -kellemes szórakozás
AUGUSZTUS 5-14-IG 

Kedves Gyerekek!
A Művelődési Ház nyári táborba hív, vár Benneteket! A 

tábor ez évben kísérleti jelleggel indul, így egyelőre 1 turnust 
tudunk csak fogadni. 20 fő (9-13 év között) jelentkezését 
várjuk.

A tábor időpontja: 1992. augusztus 5-14. (10 nap)
Változatos érdekes programokat kínálunk Nektek.
Célunk: a közös szórakozás, barátkozás, játszva tanulás.
Mit nyújtunk Nektek?
-  közös kirándulások
-  hasznos tudnivalók, főzés, kötés, horgolás, stoppolás
-  illemtan, vendégvárás
-  kertészkedés
-  egészségvédelem
-játék , játék, játék!!! vetélkedés, stb.
A tábor helye: a Lakótelepi volt gyári óvoda területe.
Ellátás: a tábor nem bentlakásos. Reggeli és vacsora ott

hon. Tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk.
A 10 napos tábor költsége 500,- Ft/fő
Jelentkezés, érdeklődés és bővebb felvilágosítás a Művelő

dési Házban.
Mivel csak 20 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjé

ben fogadjuk a résztvevőket.
Jelentkezni: 1992. Vn. 15-ig a Művelődési Házban le

het!

TANFOLYAMAINK
Szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyam 
kőműves, festő, ács-állványozó szakmában

Jelentkezési feltételek: betöltött 20. életév, 8 ált. iskolai 
végzettség, 4 év szakmai gyakorlat igazolása, érettségivel 
rendelkezők esetében 2 év.

A felkészítő tanfolyam tananyaga: szakmai ismeret, anyag- 
ismeret, szakrajz, matematika (szakszámtan), fizika, történe
lem.

A hallgatók a tanulmányi év végén osztályvizsgát tesznek. 
Sikeres osztályvizsga esetén lehet szakmunkás vizsgára je
lentkezni!

A tanfolyamra jelentkezés, illetve bővebb felvilágosítás a 
Művelődési Házban Pardi Lászlónénál.

A tanfolyam indulásához min. 15 fő jelentkezése szüksé
ges.

A tanfolyamokat szeptemberben kívánjuk indítani.
Irányár: 10.000 Ft

Szakmunkásképesítést nyújtó 
tanfolyamok

Már most felhívjuk szíves figyelmüket a szeptemberben 
induló szakmunkásképző tanfolyamokra:
ABC áruházi eladó:

-  1 éves,
-  8 ált. iskolai végzettség (élelmiszer, ruházati, iparcikk)
-  15. betöltött életév!
-  Irányár: 20.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

Szakács szakmunkásképző
-  1 éves, 8 ált. iskolai végzettség,
-  17. betöltött életév!
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

Vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam
-  1 éves,
-  gimnáziumi érettségi vagy szakirányú szakmunkás 
bizonyítvány

-  középfokú végzettséget nyújt
-  Irányár: 23.000 Ft (tandíj + vizsgadíj + tananyag) 

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 tonna/óra)
-  3 hónapos
-  Jelentkezési feltétel: betöltött 18. év
-  8 ált. isk. végzettség
-  A tanfolyam min. 25 fó jelentkezése esetén indul
-  Irányár: 10.000 Ft
-  A tanfolyamokra jelentkezni a Művelődési Házban lehet 

személyesen vagy telefonon (Aszód 9).

Jelentkezéseket várunk a szeptember
ben induló nyelvtanfolyamokra:

Német kezdő:
2.500 Ft/40 óra/fó
Indul: 15 fó jelentkezése esetén 

Német középhaladó:
3.000 Ft/40 óra/fó
Indul: 10 fő jelentkezése után 

Angol kezdő:
2.500 Ft/40 óra/fő
Indul: 15 fő jelentkezése után 

Angol középhaladó
3.000 Ft/40 óra/fő
Indul: 10 fő jelentkezése után 

A tanfolyamokra a Művelődési Házban lehet jelentkezni 
személyesen vagy telefonon (Aszód 9).

A Művelődési Ház földszintjén 
működő TOTÓ-LOTTÓ iroda 

nyitvatartási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédszünet

9 00-14 °o óra
9 °°_17 °o óra
gOö-lS.öOóra 

9.00-17.00 óra 
S .^ -lS .^ó ra  
12.°°-12.30 óra
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Rejtvény
gyerekeknek

A júniusi rejtvény 
helyes megfejtése:

1. Petőfi Sándor nevéből készült anagrammák:
Peti Dán sofőr 
Tán piros-e főd?
Árpi nőt fesd! stb.

Arany János nevéből készült anagrammák:
Anyja során 
Só, annája ir 
Na, jár Sanyó stb.

2. Eszperente
Hajnal: reggel kezdete, 
éjjel vége, keleten 
kel e fény stb.
Kanál: szer, mellyel levest merhet, ehetsz stb.

3. Boci, boci tarka 
se füle, se farka.

Díjat nyertek: (sorsolás után)
I. Harajka Judit Aszód, Dózsa Gy. u. 2.
II. Hévíz Csilla Gödöllő, Stromfeld sétány 6/a
III. Bacsa Andrea Aszód, Falujárók u. 5/21.
A nyertesek nyereményüket a Művelődési Házban vehetik 

át.
Jó megfejtést küldött még be: Garamvölgyi Gerda, Bacsa 

Imre, Hévíz András

Júliusi rejtvény:
1. feladat.
Valóban így írták?....
Néhány versből idézünk, de némi csalafintasággal. 
Feladat: Ki kell javítani a hibás verssorokat!
1. Petőri Sándor: Szeptember végén

,M ég nyílnak a kertben az őszi virágok 
Már sárgul a nyárfa az ablak előtt..."

2. József Attila: Mama
,M ár két hete csak a mamára 
nézek mindig meg-megállva 
Nyikorgó kosárral kezében 
ment az udvarra, ment serényen!' ’

3. Arany János: Toldi
... Rémlik, mintha látnám óriás növését,
Pusztító csatában szálfa öklelését,
Hallanám ordító hangjait szavának,
Kit ma képzelnének Isten haragjának!'...
Beküldendő: a kijavított versidézetek.

2. feladat.
Melyik meséről van szó?
1. A gyönge de bátor hős sok akadályt legyőzve diadalt arat 

az erős és hatalmas török császáron.
2. Egy négylábú mesehős— ügyességgel, találékonysággal 

— száz ellenséget is legyőz, és ebben döntő szerepe van a 
forró víznek.

3. Egy lányt a szépsége miatt — el kell veszejteni.
De megsajnálják őt, és élve hagyják.
Hét kis barátra tesz szert, akik nagyon vigyáznak rá. De egy 

mérges alma majdnem a vesztét okozza.
Beküldendő: a 3 mesecím

3. feladat.
Válaszoljatok a kérdésekre!
1. Ki volt az egri vár hős kapitánya a törökök elleni harc

ban?
2. Ki az a bibliai személy, akinek feladata volt az özönvíz 

előtt az állatok és a növények egy-egy példányának össze
gyűjtése?

3. Egy szóval: ki-mi lehet Lucifer, Mefisztó, Belzebub?
4. Hogyan nevezik az egyiptomi királyok temetkezési he

lyét?
5. Mi a hirtelen lezúduló hógörgeteg neve?

Beküldendő: a kérdésekre adott válasz
A megfejtéseket legkésőbb július 20-ig kérjük a Művelő

dési Házba eljuttatni.

Nyeremény sorsolás
Mint arról Kedves Olvasóink az Aszódi Tükör hasábjain 

keresztül több alkalommal is olvashattak — előfizetési akciót 
hirdettünk, melynek során minden olyan olvasónk, aki leg
alább 5 új előfizetőt hozott, nyeremény sorsjegyet kapott, 
melynek húzására június 19-én a Művelődési Házban került 
sor.

A szerencsés nyertes jutalma: 2.000,— Ft
A megtartott sorsoláson első alkalommal ezt az összeget
BLAUBACHER LÁSZLÓNÉ (Aszód, Falujárók u. 5/23.)
nyerte.
Gratulálunk!
Felhívásunkat továbbra is fenntartjuk.
Tehát 5 új előfizető megnyerése esetén sorsjegyet adunk, 

melynek újbóli sorsolására december végén kerül sor.
Az Aszódi Tükör-re előfizetni bármikor lehet.

Előfizetési díj:
egész e\ re: 240.— Ft 
fél e\re: 120,— Ft

Előfizetés: a Művelődési Házban (Aszód, Kossuth L. u. 
72.) személyesen, illetve a Postán piros postai csekken (Cím: 
Aszódi Tükör Szerkesztősége Művelődési Ház, Aszód, Kos
suth L. u. 72.)

Felelős kiadó

Júliusi akciók 
a Műv. Házban.

Jó m in őségű  im port k ilós ruhavásár
július 3. péntek 9—  17 óráig
július 9. csütörtök 9 —17 óráig
július 16. csütörtök 9— 17 óráig
július 23. csütörtök 9— 17 óráig
július 30. csütörtök 9— 17 óráig

Állandó könyvvásár a Művelődési Házban a 
Kossuth Könyvkiadó könyveiből! 
gyermek, ifjúsági, felnőtt könyvek 

Júliusban nyitva: hétköznap 9— 12 óráig
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Szakközépiskolánk múltja és jelene
E lőször a m últról —  m ostanáig

Iskolánk 1965-ig tiszta profilú gimnázium volt Az 
1962/63. tanévben még volt humán és reál tagozat, de a 
következő évtől megszűnt. Az 1960-as évek elején beve
zetett tanügyi reform szellemében — és abból a tényből 
kiindulva, hogy a környék mezőgazdasági túlsúlyát ki 
kellene egyenlíteni, különös tekintettel az Ipari Műszer
gyár közelségére — eldöntetett, hogy a gimnáziumi profil 
mellett létre kell hozni a szakközépiskolát.

1965-ben indult az első osztály szerszámkészítő szakon. 
Ez a képzési forma 1970-ig működött. Ezt váltotta fel — 
mindössze két évre — a gépgyártástechnológus képzés. 
Ekkor a legtöbb gondot a tanműhelyek hiánya, illetve 
gyengébb felszereltsége okozta. Ebben az időben fogalma
zódott meg egy helyi, jól felszerelt tanműhely felépítésé
nek szükségessége is.

1972-től néhány éven át általános gépészek képzése 
folyt, elkezdődött a tanműhely építése is, de 1978-ban 
újabb váltásra kényszerült az iskola: megszűnt az általános 
gépészek beiskolázása, 1978-tól új tantervek léptek életbe, 
ettől az időtől kezdve néhány évig két párhuzamos osztály
ban szakmunkás képzési célú oktatási tevékenység folyt 
géplakatos és mechanikai műszerész szakmában. Ez a 
változás több problémát is felvetett Egyrészt az 1975-ben 
átadott, és a 75-76-77-es években gondosan felszerelt mű
helycsarnokot át kellett alakítani: feleslegessé vált a he
gesztő, a kovácsoló, a forgácsoló műhely, meghaladta a 
szükségletet az elektromos labor, az anyagvizsgáló és a 
mechanikai laboratórium felszereltsége is. Másrészt az is 
hamarosan kiderült, hogy a szakközépiskolák feladatai 
közé nem tartozhat az emelt szintű szakmunkásképzés, 
hanem az igazi feladatuk a műszaki középkáderek képzése 
és a szakirányú továbbtanulásra történő felkészítés. A pro
filváltás miatt azonban a meglévő műhelyeket át kellett 
alakítani, és létté kellett hozni a szükséges tanműhelyeket 
a géplakatosok és a mechanikai műszerészek számára.

1984-ben beiskolázási nehézségek miatt a géplakatos 
képzés megszűnt. Helyette autószerelő osztályt indítot
tunk. Az alapképzéshez a meglévő műhelyek elegendőnek 
bizonyultak, de 1987-re ki kellett alakítani két autószerelő 
műhelyt. Kb. 1 millió forintnyi, pályázaton elnyert pénzből 
sikerült korszerű műhelyeket kialakítani, amelyekben kor
szerű diagnosztikai vizsgálatok, motorok környezetvédel
mi beállítása stb. végezhetők el.

1989-90-ben beindítottuk a 2+3-as rendszerű technikusi 
képzést egy osztályban. Ez azt jelenti, hogy a tanulók két 
évig alapképzés kapnak, a második tanév végén szintvizs
gát tesznek. A szintvizsgán jól teljesítő tanulók a harmadik 
évtől kezdve 3 éven át gépgyártástechnológusi szakon 
tanulnak, a kevésbé jól szereplők pedig fémforgácsoló 
szakmacsoportban tanulnak tovább, ő k  csak két évig. A 
negyedik tanév végén valamennyien érettségi vizsgát te
hernek. A technikusi képzésben résztvevők még egy évig 
folytatják tanulmányaikat, ekkor már csak a szakmai tár
gyakat. Előnye ennek az iskolatípusnak, hogy a továbbta
nulásra jelentkezők már az érettségi után felvételizhetnek, 
de ha a felvételi vizsga nem sikerül, akkor a következő egy

év alatt megszerezhetik a technikusi végzettséget. És ekkor 
újra megkísérelhető a továbbtanulás.

Valójában az autószerelő képzés is a technikusi képzés
nek megfelelően folyik, csak nekik 4+1 képzési rend
szerben. Az utolsó évet — amely az érettségi után követ
kezik — más iskolában lehet elvégezni, ha valaki techni
kussá akar válni. Ebben az esetben elég az utolsó évben is 
dönteni.

Úgy tűnik, jó lehetőséget biztosít az autószerelő szak 
részére az Obemburggal kialakított testvérvárosi kapcso
la t A tanműhely eddig 2 db Volkswagen motort kapott, 
remény van arra is, hogy a közeljövőben korszerűbb, in
jektoros rendszerű motort is kap a műhely. Néhány tanu
lónk már ebben az évben a nyári gyakorlatát Obemburg- 
ban végezte, ami lehetőséget biztosít számukra, hogy más
fajta, korszerűbb javítási és szerelési technológiával 
ismerkedjenek meg.

A francia kéttannyelvű tagozat lektora közbenjárására a 
Renault cég képviselője szeptemberben meglátogatja az 
iskolát, és elképzelhető, hogy a Renault cég oktatási bázist 
alakít ki Aszódon. Ha ez létrejön, minden valószínűség 
szerint megvalósítható, hogy a technikusi képzést igénylők 
is itt folytathassák, illetőleg fejezhessék be tanul
mányaikat. Itt tartunk ma.

(Folytatjuk)
Hónig Antal

A  Gyerm eknapra kiírt 
V Á R O SU N K  50 É V  M Ú L V A  

rajzpályázat eredm ényei

I. II. sz. Általános Iskola 4. o. L csoport
II. II. sz. Általános Iskola Szabó Attila 3. o.

III. II. sz. Általános Iskola 4. o. II. csoport
Különdíj-közönség: Tarr Nóra és Kovács Anna 3. z. I. sz. 

Általános Iskola

*
Szilveszter Adám 

II. sz. Általános Isk. 4. osztály
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Jelentkezik az

ELEKTROMOS
GYŰJTEMÉNY

Aszód visszakapta városi titulusát. Annak érdekében, hogy 
ezt a címet jogosan viseljük még sok tennivalónk van. Aki 
figyelemmel kiséri az Önkormányzat és a Városszépítő Egye
sület terveit, munkáját észreveszi a már megindult fejlődési-, 
szépítési szándékot és a tetteket is. Egy „tégla”  városunk 
épületében az Elektromos Gyűjtemény. Nem annyira a kül
sőségekben mutatkozik meg, inkább népművelő, oktató szán
dékú a koncepciója. Célunk minél sokoldalúbban fejlett ifjú
ságot nevelni. A technikai műveltség fejlesztése az egyik 
célunk. Másik az elektromos szakma tárgyi és írásos anyagá
nak összegyűjtése, kiállítása és bemutatása, valamint megőr
zése az utókor számára.

Ebben a gyűjteményben már van egy elektromos témákkal 
foglalkozó könyvtárunk. Régi és újabb kiadású szakkönyvek, 
árjegyzékek, prospektusok, szaklapok, szabványok, stb. vár
ják az érdeklődőket (rádió, televízió, magnó, villanyszerelés, 
háztartási készülékek, elektrotechnika, kf. egyéb híradástech
nikai készülékek, stb. nagyon széles választékban).

Van egy híradástechnikai kiállításunk kb. 70-80%-os ké
szenléti állapotban. A detektoros rádiótól a tranzisztoros rá
dióig. Katonai híradástechnikai berendezések, régi (192—25) 
rádió tartozékok és újabb rádióalkatrészek. Régi magnók, 
lemezjátszók, tévék, stb.

Egy másik helyiségben régi elektromos mérőműszereket, 
fogyasztásmérőket mutatunk be. A szemlélő maga kipróbál
hatja a fogyasztásmérő működési különbségét különféle 
nagyságú fogyasztók (25W, 100W, 1000W) esetén. Ez a 
helyiség kb. 60-70%-os készenléti állapotban van soraim 
írásakor.

Kiállításra kerülnek az elektromos szakmában régebben 
használt, ma már alig ismert szerszámok, eszközök.

Rövidesen elkészül a különféle előző korokban használt 
villanyszerelési módok működő bemutatása korabeli szerel
vényekkel, anyagokkal (legnagyobb része a szerelési anyag
nak már együtt van).

A negyedik helyiségben bemutatunk régi és közelmúltban 
használt elektromos háztartási készülékeket. Ezek kontraszt
jaként a legmodernebb háztartási készülékek prospektusai 
mutatják a fejlődés hatalmas útját.

Egy másik helyiségben a kf.villanymotorok, dinamók, 
transzformátorok vannak. Megtekinthetők ezek kapcsolói, 
kapcsolókészülékei, távirányításuk, automatika, stb. Az 
anyag egyrésze már megvan.

Egyelőre csak terven szerepel az érintésvédelmi módok, 
berendezések működő, szemléletes bemutatása. Ennek a 
munkavédelem-, a balesetek megelőzése terén van nagy je
lentősége.

Szintén — ma még — tervezés alatt van egy világítástech
nikai rész ahol különféle világítótestek magukról vallanak. 
Jelző- és távbeszélő berendezések (katonai is) bemutatása 
szintén folyamatban van. Sor kerül elektromos irodagépek-, 
elektromos orvosi készülékek, elektromos játékok, stb. ösz- 
szegyűjtésére, kiállítására is.

Szívesen kiállítanánk a régi elektromos iparosok oklevele
it, működési engedélyeit, egyéb szakmai iratanyagát amik az 
előző kort reprezentálják.

Helyet kap még egy barkácsoló helyiség a szakmát kedvelő 
fiatalok részére. Többek között ott tesszük üzemképessé-, 
vagy kiállításra alkalmassá a beérkezett anyagot. Kisebb

gyermekek részére tervezünk egy játszó részt elektromos és 
elektronikus játékokkal.

A legtöbb kiállított készüléket igyekszünk működőképessé 
tenni. Eltérően a többi gyűjteményektől, kiállításoktól, múze
umoktól itt szabad hozzányúlni, sőt kérjük a látogatókat kap
csolják be, működtessék a készülékeket, így sokmindent job
ban megértenek és tanulnak belőle.

Ez az elektromos gyűjtemény, a szakköri tevékenységgel 
ötvözve, segíti a fiatalok kreatív-, konstruktív gondolkodását 
és mobilizálja őket nemesebb célok irányába. Segít a fiatalok 
szabadidő eltöltésében, a pályaválasztásban, az iskolai tanul
mányok reális megértésében. Tervezünk közérdekű előadáso
kat, tanfolyamokat.

Gyűjteményünk részbeni berendezésében (bútorzat) segí
tett a Fiúnevelő Intézet igazgatója 2 db fém állvány elkészí
tésével, a Ferromechnikai Ipari Kisszövetkezet elnöke egy 
könyvállvánnyal, a Petőfi Laktanya parancsnoka és a Műve
lődési Ház vezetője bútorok kölcsönzésével amit ezúton is 
megköszönök.

Tisztelettel kérem Aszód ifjabb és idősebb polgárait, ipa
rosait, intézményeit segítsenek nemes célunk fejlesztésében 
azzal, hogy rossz, selejtes vagy éppen fölöslegessé minősített 
bármilyen elektromos készülékeiket (vagy anyagot) ne dob
janak el. Hozzák be a Művelődési Ház udvarán levő gyűjte
ményünkbe vagy nagyobb tárgyak esetén szívesen érte me
gyek csak jelezzék.

Gyűjteményünket szeretnénk szeptemberben megnyitni a 
látogatók számára legalább részlegesen. Addig is bárkit szí
vesen látunk így munka közben is.

Kaáli Nagy Kálmán

Főt: A templom főhajója és a szentély
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Cserkészavatás 
-  zászlószentelés
Június 6-án délután aggódva 

néztük a cserkészlányokkal a fel
hőbe takarózó eget: Esni fog?
Nem fog esni? A gimnázium 
épületébe kényszerít az aranyat 
érő áldás, vagy Morzsa-Mor- 
hardt Gyula szép Petőfi-szobra 
előtt, a szabad ég alatt tarthatjuk 
meg ünnepségünket? És sikerül
ni fog minden?

A felhők mögül előbújt a nap, s kedves fényében fölsora
kozott a 23. sz. Podmaniczky Júlia Cserkészlánycsapat.

A Margaréta-család nevében Kovács Alida, a Rózsa-család 
nevében Tóth Tímea családvezetők jelentettek a csapatveze
tőnek, aki a jelentést Dr. Végh Márta országos társelnöknek 
adta tovább. Ünnepélyes pillanat következett: az önkormány
zat nevében Tolmácsi Miklós úr meleg szavakkal adta át 
Aszód városának ajándékát, a csapatzászlót. Dr. Huszka Mi
hály atya fölszentelte, s áldó szavai után közösen mondtuk el 
a Miatyánkot.

„... a gyűlöletnél több a szeretet’ ’ — emlékeztettek Remé- 
nyik Sándor Zászlószentelés c. versének gyönyörű sorai, me
lyet ifj. Hónig Antal mondott el.

S most az a perc következett, amelyet oly régóta vártunk: 
a kiscserkészek „felnőttek” : immár letehetik a cserkészfoga
dalmat. Az avató tiszt Dr. Végh Márta volt, aki meghatottan 
adta át a cserkészliliomokat. A frissen avatottakat szíves 
szóval köszöntve kívánt nekik sok derűt és igazán jó munkát. 
Huszka atya a feladatvállalás, a jóért való örökös küzdelem 
szépségére emlékeztette őket.

Tündérkéből cserkésszé nőtt: Halmos Nóra, Kárász Melin
da, Szovics Szilvia, Válóczi Brigitta. Próbaidő után cserkész 
lett: Kovács Terézia, Péter Eszter.

Az avatás után a családvezetők az emlékezés virágait he
lyezték el a Petőfi-szobor talapzatán, majd az érettségiző 
nagylányoktól búcsúztak egy-egy csokor virággal a fiatalab
bak.

Az ünnepet a Miatyánkkal zártuk: kézenfogva, egymás 
mellett állva mondtunk el mindannyian, vendégek és cserké
szek együtt, úgy, ahogyan összejöveteleink végén szoktuk: a 
szenvedőkért.

Ennyi volt a mi meghitt ünnepünk. Megtiszteltek bennün
ket a Fenntartó Testület tagjai, szülők és barátok. Külön hadd 
említsem meg Dr. Hargitayné Weissberg Gertrudot, Trudi 
nénit, aki a Magyar Cserkészleány Szövetség országos főtit
káraként volt jelen — s akinek a keze munkája a zászló.

Ezt a zászlót el nem hagyjuk: a minket óvó-szerető közös
ségtől kaptuk. Fogadalmunkhoz hívek leszünk, a cserkésztör
vényeket betartjuk — mindannyiunk nevében Ígérem.

Nyár jött, szétszóródunk, s csak néha fogunk találkozni. 
Szeptemberben új próbaévet kezdünk, s reméljük, új kis tár
saink is jelentkeznek a csapatba. Szeretettel várjuk az általá
nos iskola első osztályától fölfelé a kislányokat, a nagylányo
kat és a felnőtt nőket is. Mindaddig, amíg egy könnycsepp van 
a világon, amíg egy éhes száj, ruhátlan ember van, addig 
minden korosztály minden cserkészének akad feladat. Van 
mit tenni: „Jót, jól!”  —  ahogyan a zászlónk jelmondata is 
szól.

A cserkészköszöntéssel búcsúzom: Jó munkát!
Hőnigné Zádor Éva 

a 23. sz. Podmaniczky Júlia 
Cserkészleánycsapat parancsnoka

Petőfi Könyvtár nyitvatartása
Hétfő: 13—16 óráig
Kedd: 9—12 és 13—18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9— 12 és 13—18 óráig
Péntek: 9—12 és 13—16 óráig
Szombat: 9—12 óráig

ÚJ KÖNYVEINK
Ripley, A.: Scarlett — Európa, 1992.
Az „Elfújta a szél” könyv- és film-világsikere indította arra az 

amerikai írónőt, hogy az időközben elhunyt szerző, Margaret 
Mitchell nyomdokaiba lépve megírja a világbestseller folytatását, 
a szép és változatlanul óriási lélekerőről tanúskodó Scarlett ka
landos életének folytatását az immár „szabad” amerikai Délen.

Popper Péter: Hogyan öljük meg magunkat?— Relaxa, 1991.
A pszichológiai kérdések árnyalt, szépirodalmi leképzésére 

fogékony olvasóknak ajánljuk.
Antikvitások kézikönyve — Láng, 1991.
A kiadványt elsősorban gyűjtők forgathatják haszonnal, de a 

szép tárgyak, az iparművészet iránt vonzódok is sok érdekességet 
találhatnak benne.

Bradányi Iván: Grace Kelly. Egy hercegnő három élete. — 
Artemis, 1991.

A filmvilág iránt érdeklődők számára lebilincselő olvasmá
nyélményt nyújt a bőséges fotómelléklettel kiegészített kötet.

FIGYELEM!

A Városi Kon wtarjunius 1-tol július 15-ig leltár és festés 
miatt zarxa tart.

Ez idő alatt a lakótelepi fiókkönyvtárunk zavartalanul 
üzemel a megszokott időben — hétfőn és csütörtökön 14— 
IS óráig.

Még egyszer a gyermeknapról
Bár előző számunkban utunk már a gyereknapról, lapzárta és 

helyszűke miatt bővebb információt nem tudtunk adni róla. Ezt 
szeretnénk most pótolni.

Az, hogy ismét sikeres volt a gyereknapi majális nagyon sok 
gyermek és felnőtt véleményéből tudjuk, és nagyon örülünk neki. 
Sikeres ségéhez nagymért ékben hozzájárult az aszódi vállalkozók 
jelentős anyagi támogatása, melyet ismételten köszönünk.

Köszönjük ugyancsak a honvédség munkáját, akik ez évben is 
nagy segítséget nyújtottak a sátrak, egyéb eszközök biztosí
tásában, felszerelésében, őrzésében. És nagy-nagy köszönetét 
szeretnénk mondani azoknak a pedagógusoknak, óvónőknek, 
akik szabadidejüket feláldozva azon túl, hogy részt vettek a 
gyereknapon, munkájukkal jelentős módon elősegítették a gye
rekek szórakozását Óüetes játékaikkal sok kellemes percet sze
reztek a gyerekeknek. Nagy sikere volt a halacskás horgászásnak, 
az agyagozásnak is. Reméljük, hogy mire az újság megjelenik, 
minden gyermek megkaphatja az általa készített kerámiát.

A Gyermeknapon segítő pedagógusok.
I. sz. Óvodából: Zsemberovszkiné Molnár Márta, Oláh Ká- 

rolyné, Simon Lajosné, Strihovanyecz Pálné, Bíróné Gazsó Judit.
H . sz. Óvodából: Turányi Sándomé, Kovács Dezsőné, Pappné 

Dián Lívia, Mayer Jánosné, Nagy Lászlóné, ifj. Barna Sándomé.
I. sz. Általános Iskolából: Kiss Mária, Rébb Józsefné, Garam- 

völgyiné Kiss Zsuzsanna, Korpás Lászlóné, Csehné Kolozsi Zsófia, 
Szabó Piroska, Sisáné Mac zó Ibolya, Pachert Károlyné, Penák Dóra, 
Szelényi Tamásné, Nagyné Benedek Éva, Kassainé Kollár Lívia, 
Szűcs Ildikó, Vincze Zoltánná, Baranyi Márta, Lakatos Csilla, Mol
nár László, Kommámé Gerőcs Edit, Magyar Mihályné.

Csoportjukkal: Ácsné Tóth Bea 6.a., Szabó Mihályné 7.z., 
Dúzs Márta 4^.

II. sz. Általános Iskolából: Balogh János, Molnár József, 
Litauszki Márta, Dr. Rácz Zoltánná, Jeney Lászlóné, Bokodi 
Ágnes, Sánta Erzsébet, Helgertné Uzelman Mariann, Tóthné 
Szendrei Éva, Eckemé Molnár Marianna, Bábosik Dezsőné, Do- 
bák Józsefné, Tóth Gézáné, Molnár Józsefné, Körösi Gyuláné, 
Langó Éva, Marosi Melinda, Jeney Judit, Mack István, Gyalog 
Mária.
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Máriabesnyő: Kegytemplom 
Vörösmárvány síremlék és bejárat a 

G rassalkovich-kriptába

Köszönet
Egy kellemes délutánt töltöttünk el a volt orosz laktanya 

területén az utolsó tanítási hét egyik napján.
Szeretnénk megköszönni a laktanya parancsnokának és 

biztonsági őreinek a gyors segítséget az engedély elintézé
sénél és a barátságos fogadtatást

Türelmesen és fáradhataüanul válaszoltak a gyerekek 
kíváncsiskodó kérdéseire.

Lehetővé tették számunkra, hogy egy különleges él
ménnyel gazdagodjanak a gyerekek.

Köszönjük!
az I. sz. Általános Iskola elsős gyerekei és a tanító nénik

Hirdetés
933 m 2-es telek eladó  

A szód  Podm aniczky utcában. 

Érdeklődni a M űvelőd ési Házban

Aszódi T likőr 
támogatója:

Páva Udvar kisáruház
3.000 Ft.

Aszód,
Kossuth L. u. 6.

Doncsderby
1992. augusztus 8-9.

Visearádcn
aszódi résztvevőkkel.

A legfiatalabb induló résztve-
**

v o

F4JQDAS 
MELINDA 
18 éves-

Várjuk azoknak a szponzorok
nak a jelentkezését, akiket ér

dekel az autó, a látványos 
szórakozás, illetve 

fontos számukra a reklám.
A szponzorok cégjelzései az 
autókra lesznek felfestve. 

Jelentkezés:
A Művelődési Házban.

Kedves Hónig Laci!
Talán kicsit túloztál, amikor azt írtad, hogy fulladsz és 

rosszul vagy a kanadai nyárfák termésétől, és arra kéred a 
kedves felnőtteket, hogy vágják ki ezeket a fákat.

A virágporok, no meg ezek a pihés termések a szelek- 
számyán nagy távolságokra elszállnak. Meggondoltad va
jon mekkora körben kellene kivágatnod a fákat, hogy jól 
érezd magad? És nem lenne-e valami újabb fa, melynek 
virágporára allergiás leszel? Akkor hol a határ? Nem szün
tethetsz meg egyszerűen minden növényt (és állatot) ame
lyeket nem szeretsz. Apukád majd elmagyarázza Neked, 
milyen veszélyes dolog egyetlen szempont alapján bele
avatkozni a természet kényes és már túlságosan is meg
bomlott egyensúlyába.

Lehet aztán, hogy van olyan ember is, aki kedvét leli a 
nyárfák által varázsolt nyár-eleji „tél” -ben. Kérdezd meg 
őket is, mit szólnának a favágáshoz!

Végül pedig szép gondolat fákat ültetni, gyűjtsél is va
lahogy pénzt új fák vásárlására, telepíts is társaiddal új 
fákat, és ha azok már megnőttek (és már Te is 30-40 éves 
leszel) majd csak akkor vágd ki ezeket a nyárfákat, de csak 
annyit, amennyit most telepítettél.

Koncz Zsuzsa néni Neked is énekli:
„... ne vágj ki minden fát! ”

JJ.
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Praktikus dolgok — 
ügyes praktikák

„Szíttál-e lassú mérgeket?’

A címadó sor Babits egyik, irredentának bélyegzett versé
nek címe. Kötetben nem találkozhattunk vele, mert a rásütött 
bélyeg miatt az elmúlt évtizedekben nem jelenhetett meg. 
Magam is csupán ürügyként használom, mert nem irodalmi 
témáról kívánok írni, hanem valódi mérgekről. Olyanokról, 
amelyeket naponta fogyasztunk az élelmiszerekkel, s ame
lyek egy részétől meg is tudjuk óvni magunkat.

Aki kertes házban lakik, annak nem csupán gazdasági 
kényszer, hanem erkölcsi kötelesség is a kert ápolása, gondo
zása. Sokunk számára kikapcsolódás is egy másfajta tevé
kenység egyhangúságából. S ha azt akarjuk, hogy munkánk
nak értelme is legyen, időnként szembe találjuk magunkat 
azzal a dilemmával, hogy permetezni kell(ene). De mivel, 
hányszor, milyen töménységű szert használjunk? Hol vegyem 
meg? Elmenjek-e érte a mezőgazdasági boltba, vagy jó lesz 
az, amit a szomszéd hozott a tsz-ből?

Néha a szakkönyvek sem igazítanak el bennünket. Van 
olyan szakkönyvem is, amelytől elrettentem, amikor végigla
poztam. Ha minden egyes alkalommal permeteznék, ahány
szor javasolja, még éjszakára sem vehetném le a permetező- 
gépet a hátamról.

Végül is mennyit permetezzünk? Ha nem muszáj, se
mennyit! Ha muszáj, akkor annyit, amennyi szükséges és 
elégséges. Csak annyi szert tegyünk a vízbe, amennyit a 
használati utasítás ajánl. És csak akkor permetezzünk, ha más 
megoldás nincs. Legjobb, ha időben tájékozódunk, hogy mely 
növények párosítása biztosít természetes, biológiai védeke
zést, illetve hogy melyek azok a rovarriasztó virágok, gyógy
növények, amelyek egyik vagy másik növénynek védelmet 
biztosítanak. Szerencsére ma már egyre több olyan könyvet 
lehet kapni, amelyekben ezekről is szó esik.

Bevallom, félek a mérgektől. Nem elsősorban azoktól, 
amelyek azonnal hatnak, mert azoktól — hacsak cselszövés 
esete nem áll fenn — meg tudom magam védeni. Hanem 
azoktól, amelyekről nem is tudok, s amelyek egyébként is 
lassan hatnak. Nem csupán anyagi oka van annak, hogy 
nemigen vásárolunk a legkorábbi primőrökből. Egy-két évvel 
ezelőtt gyönyörű, hatalmasra nőtt retket vásároltunk az egyik 
zöldségboltban. Jóízűen elfogyasztottuk, s valamennyiünkön 
apró piros kiütések jöttek. Valamilyen vegyszer áldozatai 
lettünk, valamilyen vegyszerre mindannyian reagáltunk. 
Csak az a kérdés, mivel permeteztek, mennyi idővel az érté
kesítés előtt? Vajon a termelő a nyereségen kívül tekintettel 
volt-e bármi másra? Bizonyára nem. Azóta nem vásárolok 
olyan korán retket, és megfelel a kisebb méretű, de garantáltan 
vegyszermentes hazai is!

Még nagyobb veszélyt jelent, ha ismeretlen permetezősze
reket kapunk ajándékba. A csak nagyüzemi gazdálkodásban 
használatos vegyszereket mindenféle nejlonzacskóban, for
galomban lévő italos palackban ajándékozzák kedves isme
rőseink, s így fordulhat elő, hogy valaki óvatlanul megkóstol
ja, hogy mi van a palackban. (Az egyik környékbeli község
ben fordult elő ilyen lakodalom után. Az eredmény: egy 
halott, s egy súlyos, egész életre kiható egészségkárosodás).

Egyik rokonom kapott egy barátjától valamilyen gyomir
tót, amely a helybeli termelőszövetkezetből származott. Igen 
hatásosnak bizonyult, ezért a következő évben ő állt elő a 
kéréssel: ugyan nem kaphatna-e ismét abból a kitűnő szerből? 
Kapott! De minden igyekezete ellenére sem sikerült kipusz

títani a füvet az édesanyám udvarából, mert a fű egyre jobban 
nőtt, különös tekintettel arra, hogy az eredeti vegyszerhez 
technológiai előírás volt bőséges vízmennyiség alkalmazása 
is. Gondolom, az adományozó is szeremé tudni, hogy valójá
ban mit is adott.

De igazán elgondolkodtató az egyik barátom esete is. Az 
édesanyja — kb. egy évtizede — hozott valamilyen szert, 
amivel beszórták a kert egy részét. A hatás még ma is tart! 
Évekig nem kelt ki azon a részem semmi. Az idei évben 
babbal kísérletezett. Úgy tűnt, hogy végre változott a helyzet: 
a bab kikelt! De nem tudott igazán szárba szökkenni, mert 
hamarosan lefonnyadt, elszáradt.

S vajon ezek a mérgek az elfogyasztott növényekkel nem 
kerülnek be a szervezetünkbe? Meggyőződésem, hogy a leg
nagyobb óvatosság és körültekintés mellett is sok mérget 
megeszünk. Nem véletlen talán, hogy nagyon magas a vese
problémákkal küszködök száma. S a baj az, hogy e szerek egy 
része nagyon lassan ürül ki a szervezetünkből. Bizonyára 
sokak számára ismeretes, hogy aki a hatvanas évek közepéig 
a burgonyabogár ellen DDT-vei kezelt burgonyát fogyasztott, 
annak a szervezetében mind a mai napig megtalálható, sőt 
még a leszármazottakéban is, noha ők már nem fogyasztottak 
DDT-zett burgonyát. A rossz nyelvek szerint Kubában még 
mindig használják a DDT-t. Éppen ezért nálunk tiltott gyü- 
möld a kubai narancs és a grapefruit. Pedig lehet, hogy nem 
is mindig Kubából származik! De jobb félni...!

-g-1

Kisördög ült az írógépen,
amikor a cikkem készült. Kilopta az „Emlékek júniusból” 

című írásom utolsó mondatából a tagadószót, s így az egész 
megváltozott. A helyes mondat így hangzik: „... Én a peda
gógusnapot sem szeretem.” — Hogy miért? A válasz a cikk
ben van!

Hőnigné Zádor Éva
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PORTRÉK PROFILOK
Ritka hagyomány

1932-t<51, azaz 50 éve a Nyíry család tagjai folytatják 
a Petőfi Gimnáziumban az ifjúság testi nevelését. Kezd
te Nyíry Sándor, majd fia, Nyíry Szabolcs és felesége 
Nyíry Szabolcsné is erre a pályára lépett.

Most a generáció egy újabb tagjával ismerkedhetünk 
meg, aki 1991-től szintén a gimnáziumban tanít.

—  Kérlek mutatkozz be, mondj magadról néhány 
szót!

— Nyíry Zsolt vagyok. 1987-ben kezdtem a Testneve
lési Főiskolát. Előtte 1 évig katona voltam Szegeden. A 
főiskolán kézilabdáztam, ebből szereztem edzői képesí
tést.

—  Egy kezdő pedagógus helyzete nem mindig 
könnyű. Milyen elképzeléseid vannak, és hogyan pró
bálod megvalósítani ezeket?

—  Valóban, nem mindig könnyű a gyerekekkel meg
találni az összhangot, de azért a sport erre jó  lehetősé
geket nyújt. Jelenleg a fiú  kézilabdacsapattal foglalko
zom. Jövőre, kizárólag iskolai szinten, talán el lehet 
indítani egy kosárlabdacsapatot, mivel a gyerekek szá
mára ez igen vonzó. Sajnos, a délutáni foglalkozásokat 
nehéz egyeztetni a bejáró tanulókkal. Terveimben sze
repel, hogy jövőre beiratkozom a Testnevelési Főiskola 
sportmenedzser-sportrekreációs szakára. Ez két éves 
kiegészítő szak. Ezenkívül mindenképpen szerelnék 
gyógytestneveléssel isfoglalkozni, mert úgy látom, hogy 
a mai gyerekeknek erre igen nagy szükségük van.

—  Úgy tudom, hogy részt veszel az idei olimpián 
először bemutatkozó triatlon néhány hazai versenyén. 
Mondanál erről a számunkra még kicsit ismeretlen spor
tágról valamit?

— A triatlon 1978-ban indult el Amerikában. Három 
számból áll az igazi „nagy” verseny: 3,8 km úszás, 180 
km kerékpározás, és 42 km futás. Természetesen ezeken 
a távokon élversenyzők vesznek részt, akik9-10 óra alatt 
teljesítik a három számot. A tömegsportban leginkább a 
rövid táv fog elterjedni, ami 1500 m úszásból, 40 km 
kerékpározásból és 10 km futásból áll. Ezek a távok jó  
lehetőséget kínálnak arra, hogy az amatőrök is kipró
bálhassák magukat. Van csapatverseny is, ahol a csa
pattagok mindegyike egy számol teljesít.

—  A Gimnázium lehetőségeit hogyan lehetne kihasz
nálni, hogy minél többen ismerhessék meg ezt az érde
kes sportágat?

—- Már ebben az évben szerveztünk tanulóink között 
triatlon versenyt. Erről videofilm is készült. Szeretnénk 
minden évben ősszel duatlon versenyt (futás, kerék
pározás) rendezni. Ezt akár a környező települések felé  
is ki lehetne terjeszteni, gondolok itt Hatvanra és Gö
döllőre.

ERDŐJÁRÓK FIGYELMÉBE!

Kullancsok által ter jedő agvvelőgvulladáselleni 
védőoltás — Jólesz doktorral történő 

megbeszélés után.

—  Milyen más tömegsport lehetőségek vannak és 
lesznek még a gimnáziumban?

—  Szeptembertől ismét folytatódik az aerobic felnőt
tek részére, és természtesen az uszoda is igénybe vehető 
az alábbi időpontokban:

SZABADÚSZÁS
Nyári menetrend
Minden nap, vasárnap kivételével
reggel 6 órától 8 óráig
délután 16 órától 18 óráig gyerekek részére
18 órától 19 óráig felnőttek részére

Belépő:
napijegy:

30 Ft gyerek 
50 Ft felnőtt

Bérlet:
250 Ft/hó gyerekek és nyugdíjasok részére 
450 Ft/hó felnőttek részére 
ÚSZÓTANFOLYAM

Az aszódi uszodában 1991. június 15-től augusztus 
22-ig két hetes turnusokban úszótanfolyamot szerve
zünk.

július 13— július 25. 
július 27 —  augusztus 8 
augusztus 10 —  augusztus 22 

Egy tanfolyami óra napi 45 perc 12 napon keresztül 
hétfőtől szombatig.

A tanfolyami órák mindig egész órakor kezdődnek (8 
óráto 15 óráig)

Tanfolyam díja: 800 Ft/fő, melyet az előzetes jelent
kezéskor kell befizetni a helyszínen.

Jelentkezés helye: Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskoka Uszoda, Aszód, Hatvani u. 3. 
Telefon: Aszód 6.

Jelentkezés ideje: Vasárnap kivételével minden nap 
15 órától 18 óráig.

Egyéni és csoportok jelentkezését is várjuk. 
Tisztelettel:

a szervezők

—  Köszönöm a beszélgetést, és további jó  munkát 
kívánok a Nyúy család tagjainak

HIRDESSEN
AZ

ASZÓDI TÜKÖRBEN!

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 
Engedélyszám: III/PHF/207P/1989.

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

T Y P Q  Készült a Typovent Kft.
V fcg N  T nyomdájában 174/92.
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ÜPáva Udvar Kisáruház
y <

|j Aszód, Kossuth L. u. 6. 
íi Telefon: Aszód 125.

Ajánlataink
'^Élelmiszer—  Vegyi Diszkont
*■ Nyitva: hétfő 6 — 13 óráig
ll Keddtől péntekig 6 —  18 óráig
:i Szombat 6 — 12 óráig
8  X 
« « 
y «

■* Mátrai palackozott borok 56,— Ft/liter nagyker áron 
«; Házi kenyér 34,— Ft/kg reklám áron 
•; Dobozos üdítő 39,50 Ft/kg reklám áron
!i Tej — tejtermékek, édességek, szénsavas üdítők, cigaretták, konzervek, 

Tomi, Ariéi és egyéb mosószerek, öblítők, pipere cikkek.

■  Ruházati Osztály
\ Nyitva: Hétfő szünnap
\ Keddtől péntekig: 8 —  17 óráig
■ Szombat: 8 — 12 óráig
■ Fürdőruhák, női-férfi divatáruk. Itt folyamatosan leárazott termékek is kaphatók.

\ Iparcikk Osztály
Nyitva mint a ruházati osztály

ii

| Orion szines TV-k rendkívül kedvező áron:
; 63 cm képernyős 225 M
; 63 cm képernyős 225MTX (teletex)
: 63 cm képernyős 225 STTX (Stereo telex-es)
: 70 cm képernyős 228 STTX (Stereo teletex-es)

I Kézi szerszámok (JHALANITREEMANS GRINDWEL NORTON) Indiai áruk
i
■ Csillag- és villáskulcsok (készletben és darabonként is)
9

: Mérőszalagok 1 m-től 100 m-ig

I Csavarhúzók, fogók
■
: Daraboló, tisztító és csiszolókorongok (fémre, kőre) 115 —  180 mm-ig

41.900 Ft
46.900 Ft
51.900 Ft
55.900 Ft

Vállalkozók, cégek, közületek 
nagyker áron széles választékból megrendelhetik 

a fenti szerszámokat.

Várjuk vásárlóinkat.
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