
Ez más, mint a többi
Magam is személyesen tapasztaltam: nagy kedv

teléssel nézegették az utcát járó aszódiak a Kon
doros tér, valamint a Szabadság tér melletti, szo
katlan méretű hirdetőtáblákat. S, ha már rendha
gyó tulajdonságot említettem, kiegészítem: a szem
nek is hízelgő a kivitelezés és a formatervezés. Mi
vel kíváncsi voltam, vajon kik állították fel ezeket 
az információ hordozó faépítményeket, megszólítot
tam Molnár Tibor és Laukó Tamás területi képvi
selőket, akik példás gondossággal vizsgálták át az 
elkészült mesterműveket. Kíváncsi kérdéseimre 
válaszul elmondták, hogy ők a Carto-HAAS betéti 
társaság területi képviselői. Az említett cég német 
tulajdonosa gyakran járt már régebben is Magyar- 
országon. Útjai során hiányolta, hogy a falvak, és 
a városok bevezető útszakaszain, illetve forgalma
sabb helyein nem találhatók olyan eligazító infor
mációs táblák, melyek nagy pontossággal útbaiga
zítanák az arra járó idegent. Valójában nem új do
logról van szó, hiszen Németországban mára már 
mindenütt találhatók ilyen, vagy ehhez hasonló in
formációs médiák. A jót megszokni könnyű. Bizo
nyítja ezt az az országos hálózat, amelynek immár 
Aszód város is részesévé vált.

Természetesen üzletről van szó, de tisztességes 
üzletről. Ugyanis a területi képviselők nagyon ne
hezményezték, hogy előzőleg egy másik hasonló 
szolgáltatású társaság összegyűjtötte a vállalkozók 
pénzét, de nem építették fel, amit vállaltak. így 
csak két táblát kaphatott városunk, mivel a jelen
legi szóhasználattal élve a Polgármesteri Hivatal 
apportként ingyen adta a tartóoszlopok helyét, s 
minden mást a már említett német-magyar kar
tográfiai társaság. Egyébként a saját szakem
bereikkel készíttetik a térképeket, s a hirdetést 
megrendelők igényeit számítógépekkel tervezik 
meg. Ami különleges: 6 milliméter biztonsági üveg 
védi a hirdetéseket az időjárás, s remélhetőleg nem 
a vandálok ellen. Ugyanis másutt a 60-70 felállított 
tábla közül csupán kettőt rongáltak meg a garáz
dák.

Szóba került a karbantartás is. Megállapodásunk 
szerint 6 évig vállaljuk az ápolást, esetleges pótlá

sokat. Mert addig mindig újnak kell kinéznie ezek
nek a kis építményeknek.

A tudósító mit tehetne még hozzá? Bárcsak így 
legyen!

-  AKI -

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a hirdetőtáb
lákon kiadók a még szabad felületek.

A cég, illetve a területi képviselők neve és címe a 
hirdetőn olvasható.

Szerk.
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Sszesdleó/tiai teáéi

Igen sok jelzés jut el hozzám az Aszódi Tükörrel 
kapcsolatban. Általában a bővebb tájékoztatást hi
ányolják, 

íme, néhány:
-  Sokan kísérik figyelemmel az evangélikus gim

názium működését, s a romló gazdasági hely
zetben aggódnak jövője miatt. Detre János, es
peres úr az 1995. évi közmeghallgatáson bizta
tóan nyilatkozott az új iskola felépítését illetően. 
Örömmel vennénk, ha az azóta eltelt időszakról, 
az építkezés várható ütemezéséről hasonló biz
tató sorokat hallhatnánk.

-  Szeretnénk betekintést nyerni országgyűlési 
képviselőnőnk munkájába is. Nem számonkérés 
e kérés, csak kérés!

-  Viszonylag régen hallottunk „telefonmesét”! Bi
zonyára érdekelné az olvasót, hogy most is az 
izraeliek, vagy most már a palesztinok miatt 
nincs telefon? Néhány kíváncsi olvasó azt is sze
retné tudni, mennyi fizetést kap egy-egy vezető 
e nehéz és fárasztó tevékenységéért a DIGITEL- 
nél. Egy másik, még kíváncsibb olvasó azon ag
gódik, hogy le ne váltsák őket, hisz a végkielé
gítés elvinné a tökét!

-  Az OTP új vezetőjétől is örömmel vennénk tájé
koztatást arra vonatkozóan, változik-e, válto

zott-e az OTP feladata a rendszerváltás óta. Ez
úton szeretnénk megköszönni az OTP aszódi fi
ók vezetőjének, Mészáros Antal úrnak segítő és 
pozitív hozzáállását, támogatását.

-  A város kulturális élete is foglalkoztatja a la
kosságot -  néha kissé negatív kicsengéssel. Sze
retném hangsúlyozni, hogy Aszód közművelődé
si tevékenysége csak az 50-60-as években volt 
művelődési ház-centrikus.
A Petőfi Múzeum, a Zeneiskola, a könyvtár, az 
egyházak, a honvédség, az iskolák jelentős és 
eredményes szerepet vállalnak e területen. S 
természetesen a Kamarateátrumról sem szabad 
elfeledkezni.

-  A Zeneiskola újabb öt évre megbízott igazgató
jától is szívesen vennénk írást az országosan is 
kiemelkedő színvonalú intézmény munkájáról, 
sikereiről.

-  A Helyőrségi és Városi Művelődési Ház munká
járól, problémáiról is jó lenne tárgyilagos szót 
ejteni.

Az Aszódi Tükör nem hivatásos újságírók által 
szerkesztett lap. Mindössze híd a lakosság és a vá
ros vezetői, szakági irányítói és a városért felelős
séget érzők között. Ezért kérem a szerkesztői leve
lemben érintetteket, segítsék elő, hogy feladatunk
nak maradéktalanul eleget tehessünk.

Tisztelettel:
Dinnyés László 
mb. szerkesztő

H  „
U  III.. Ili á l kJ B

□
PC -  KLUB ASZÓDON

Az informatika rohamos fejlődése napról-napra, egyre jobban életünk részévé válik. Az állás- 
hirdetések zömében feltételként, számítástechnikai ismereteket szabnak meg. Iskoláinkban is 
oktatják már, igaz csak fakultatív tárgyként, de rövidesen eljön az az idő, amikor már kötelező 
tantárgy lesz.

Városunkban sokan rendelkeznek számítógéppel, és használják azokat, de még többen vannak, 
akik szeretnének géphez jutni, és megismerkedni korunk e nagyszerű termékével.

Arra gondoltunk, hogy össze kellene hozni valamennyi érdeklődőt. Erre legalkalmasabb a klub 
forma. Mivel különböző fokon és különböző témákban vagyunk járatosak, a klubnapokon kicse
rélhetnénk tapasztalatainkat, tanulhatnánk egymástól.

E gondolatunknak több támogatója akadt, többek között a Városi Polgármesteri Hivatal műve
lődésügyi főelőadója, a 2. számú Általános Iskola igazgatója és a CD COM BT vezetője.

A klub alakulásának időpontja: 1995. július 1. (szombat) du. 2 óra.
Helye: 2. számú Általános iskola, Aszód, Rákóczi út 6 .
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

Tóth Gábor és Molnár József 
szervezők
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ÖNKO RM ÁNYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete 

1995. június 7-én tartotta soron következő ülését, 
melyen az alábbi napirendeket tárgyalta meg.

L napirend: Önkormányzati tulajdonban lévő in
gatlanok értékesítése.

Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete tudo
másul vette az előterjesztésben szereplő önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok értékesítési koncepcióját.

Az ingatlanokat az alábbiak szerint hirdeti meg (1995. 
évi árszinten):
Aszód, Szabadság tér 4. 5,4 millió Ft + ÁFA 
Aszód, Szabadság tér 5. 5,9 millió Ft + ÁFA 
Aszód, Kossuth L. út 8. 5,2 millió Ft + ÁFA 
Aszód, Kossuth L. út 59. (3.344 m2 ingatlanrész)

3.200 Ft/m2
Aszód, Szabadság tér 3. 10,8 millió Ft + ÁFA 
Aszód, Pesti út 19. (9.761 m2) 2.000 Ft/m2 indulási ár.

Az Aszód, Kossuth L. út 59. sz. alatti és az Aszód, 
Pesti út 19. szám alatti ingatlan kivételével a képvise
lő-testület az ingatlanok meghirdetését mondta ki egy 
országos napilapban és az Aszódi Tükörben.

Az Aszód, Falujárók útján lévő 2 ingatlan (butiksor) 
értékesítéséhez a testület a korábbi határozata alapján 
hozzájárult.

A képviselő-testület kimondta, hogy az ingatlanok ér
tékesítéséből származó bevételt az önkormányzati va
gyonnövekedés céljára használja fel.

Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingat
lanközvetítőn keresztül történő értékesítés feltételeit 
vizsgálja meg.

2. napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat 
7.sz. mellékletének -  a Polgármesteri Hivatal Ügy
rendjének megtárgyalása.

A képviselő-testület A Szervezeti és Működési Sza
bályzat 7. sz. mellékletét, a Polgármesteri Hivatal ügy
rendjét elfogadta, tudomásul vette.

3. napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat 
5. sz. mellékletének -  a Bizottságok Ügyrendjének 
-  megtárgyalása.

A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabály
zat 5. sz.mellékletét -  a Bizottságok Ügyrendjét -  elfo
gadta, tudomásul vette.

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta meg 3 család 
kérelmét, melyben az 1993. novemberében megvásárolt 
önkormányzati bérlakások szerződés-módosítását kérték 
a jelenlegi lakástörvény alapján. A testület a kérelmet 
elutasította.

Döntött a testület lakásértékesítésben, valamint tudo
másul vette az Aszód, Petőfi S. út 5. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló bérlemény bérlőváltozását. A kép
viselő-testület kötelezte az üzemeltetőt, hogy a bérle
mény külső homlokzatának felújítását 1995. október 1-ig 
végezze el.

A képviselő-testület kimondta, hogy a tagi és rész
arány földtulajdonosoktól megvásárolt AK. érték kifize
tése az 1995. évi várható többletbevétel terhére történik.

Megvitatásra került a Népjóléti Minisztérium által 
1995-ben kiírt gyermekek napközbeni ellátását biztosító

program pályázati lehetősége. A képviselő-testület a Böl
csőde által beadott pályázat benyújtását támogatta, a 
pályázati felhívásban szereplő speciális feltételeket tu
domásul vette.

Elfogadásra került a polgármester beszámolója a Hon
védség tulajdonában lévő 4 szolgálati lakás szerződésé
nek megszűnéséről 1995. december 31-vel. A képviselő
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy járjon el a 
Megyei Közgyűlés Elnökénél a 4 szolgálati lakás bérlő
kijelölési jogának átvállalása ügyében. A testület ki
mondta, hogy amennyiben a Megyei Közgyűlés a gimná
zium költségvetésébe a bérlőkijelölési jogot nem tudja 
átvállalni, úgy külön előterjesztés alapján dönt -  a bér
lőkijelölési jog megvásárlásáról, illetve megvizsgálja a 
jelenleg üresen álló önkormányzati lakások szolgálati la
kásként történő átalakításának lehetőségét.

A képviselő-testület a Pesti úti 2. telep ügyében elren
delte az ad-hoc bizottság felállítását, mely elnökének Tol- 
mácsi Miklóst, tagjainak Chugyik Jánost és Kvaka Ist
ván képviselőket választotta.

A képviselő-testület soron következő ülését 1995. jú
nius 28-án tartja.

Laukó Józsefné 
szerv. adm.

VITÁNYI ATTILA
1995. június 1-től áll 
a műszaki iroda élén. 

44 éves, családos, Gödöllőn él. 
Végzettsége mélyépítő és építész üzemmérnök.

Gratulálunk kinevezéséhez és kívánjuk, 
hogy városunk épülése és szépülése érdekében 

eredményes munkát végezzen.

BEMUTATJUK A 
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL  
MŰSZAKI 

IRODÁJÁNAK  
ÚJ VEZETŐJÉT

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZAT
TAL MEGHIRDETI AZ ALÁBBI INGATLANAIT:

Aszód, Szabadság tér 4. 
Aszód, Szabadság tér 5. 
Aszód, Kossuth L. út 8. 
Aszód, Kossuth L. út 3. 
Aszód, Szabadság tér 3.

5.4 millió Ft + ÁFA 
5.9 millió Ft + ÁFA 
5.2 millió Ft + ÁFA 
8,7 millió Ft + ÁFA 

10,8 millió Ft + ÁFA

A pályázat leadásának helye:
Városi Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A pályázat leadásának ideje:

a megjelenéstől számított 1 hónap.
A meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás a műszaki iroda vezetőjétől kapható.
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T IS ZT Ú JÍTÓ  TAGGYŰLÉS  
A VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLETBEN

A Városszépítő Egyesület 1995. június 16-án tartotta soron 
következő taggyűlését, amely egyben tisztújító ülés is volt.

Az egy héttel korábban kiküldött 50 meghívó ellenére 
igen szerény számban jelentek meg az egyesület tagjai. 
A -  gondolom, hogy fontos elfoglaltságuk miatt -  távol
maradókat ezúton szeretném tájékoztatni a taggyűlésről.

Bevezetőben Chugyik János, elnök tájékoztatta a tag
ságot az elmúlt időszakban végzett munkáról. Asztalos 
Tamás pedig a zsidó temető felújítási munkáiról adott 
rövid tájékoztatót. Ezt követően Káli Nagy Kálmán szá
molt be az Elektromos Gyűjtemény helyzetéről.

A továbbiakban Mankovicsné Masznyik Katalin ismer
tette az 1994. évi pénzügyi zárást és vázolta az egyesület 
jelenlegi anyagi helyzetét.

Tájékoztatót kaptunk Pachert Károlytól és Maros Ist
vántól a „telefonhelyzet” alakulásáról.

Ezek után döntött az egyesület az ezévi munkatervről. 
Az elnök négy javaslatot terjesztett a tagság elé:

a) a Szabadság tér parkosítása,
b) az ABC előtti terület parkosítása,
c) a Honvéd presszó előtti tér parkosítása,
d) a Berek kialakítása szabadidő parkká.
Az érvek és ellenérvek elhangzása után úgy döntött a 

tagság, hogy a Berek rendbetételét és szabadidő parkká 
történő kialakítását vállalja fel az egyesület, amely igen 
nagy feladatot jelent, de ehhez már más egyesületek is 
felajánlották segítségüket. Ha az idén nem is, de jövőre 
megoldhatónak látjuk a feladatot.

Chugyik János, hivatkozva a képviselőnek és több bi
zottságba történt megválasztására, kérte a tagságot, 
hogy mentse fel elnöki tisztéből és javasolta, hogy az 
egyesület válassza meg elnökének Asztalos Tamást, a 
Petőfi Múzeum megbízott igazgatóját. Egyben megkö
szönte a tagságnak a munkájához nyújtott segítséget.

A tagság Asztalos Tamást megválasztotta a Városszé
pítő Egyesület elnökének. Az új elnök megköszönte a 
tagságnak a bizalmat, röviden ismertette terveit, elkép
zeléseit az egyesület további munkájával kapcsolatban, 
de legfőképpen munkastílusáról.

Végezetül a jelenlévők megtekintették az Obernburg- 
ban készített videóanyagot.

A leköszönő elnök jogán még annyit szeretnék hozzá
fűzni a fentiekhez, hogy a jelenlévők kis létszáma elle
nére igen aktív, tartalmas két órát töltöttünk együtt, de 
nagyon bántott, hogy a tagok többsége távol maradt. A 
taggyűlés időpontjának kiválasztására nagy gondot for
dítottunk (anyák napja, ballagás, pünkösd, pedagógus 
nap, gyermeknap stb. már elmúlt). Azonban valami még
is közbejöhetett, mert a régebben aktív tagok közül is 
sokan hiányoztak. Remélem nem az érdektelenség tar
totta távol őket. (Mivel más területen is tapasztalom az 
érdektelenséget, ezért merek gyanakodni!)

A Berek rendbetételének gondolata és az új vezető — 
remélem — újra összehozza ezt a remek csapatot.

Chugyik János 
az egyesület leköszönt elnöke

r A

MÓNI FOTO
AGFA GYORSLABOR

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

Színes negatívját 1 óra vagy 
2 nap alatt kidolgozzuk és 
ajándékfilmet adunk vagy 
dupla sorozatot kérhet!

EZ EGYSZERŰEN 
REMEK!

24 kockás 
színes negatív 

kidolgozás 
ajándékfdmmel 

csak 990 Ft!

Igazolványképét 1 perc alatt 
elkészítj'ük!
Továbbá vállalunk:

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

V .

S Z O L ID  ARAK, SZUPER M IN Ő S É G !

Nálunk egy helyen megvásárolhatók: fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, 
fotóalbumok, képkeretek, elemek és még sok apró, a fotózáshoz szükséges cikk.

N YITVA  TARTÁS: hétköznap 9 -1 7-ig, szombaton 8 -1 2 -ig
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NYUGDÍJAS HÍREINK
Amint előző számunkban közöltük, 1995. június 

2-án a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Műve
lődési Házban tartotta alakuló ülését a Nyugdíja
sok és Időskorúak Érdekképviselete.

A gyűlésen a nyugdíjasokon kívül részt vettek a 
már megalakult nyugdíjas szervezetek képviselői 
és a város képviseletében Bagyin József polgármes
ter úr is, aki támogatásáról biztosította az új szer
vezetet. Nem vehetett részt -  a késői értesítés és 
programegyeztetés hiánya miatt -  de utólag ezért 
levélben elnézést kért Mihalovits Ervin úr, a Nyug
díjasok Országos Kamarájának elnöke és sok sikert 
kívánt a megalakuló szervezet munkájához.

A megalakult szervezet neve: Nyugdíjasok és 
Időskorúak Aszód Városi Szervezete.

Választott tisztségviselői:
Both Ottó ny. közgazdász, elnök
Báán József ny. katonatiszt és
Juhász József ny. vállalkozó, elnökhelyettesek.
A megválasztott tisztségviselők feladata az elkö

vetkezendő 1-1,5 hónapban: a tagság további szer
vezése, a hivatalos cégbejegyzés lebonyolítása, va
lamint az elkövetkezendő 1,5 éves időszakra mun
kaprogram összeállítása.

TISZTELT
LEENDŐ ÜGYFELÜNK!

Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

BB AUTÓSISKOLA BT.
folyamatosan indítja gépjárművezetői 

tanfolyamait Aszódon.
A tanfolyamokra a következő kategóriákban 

várjuk jelentkezésüket:
-  „SM” segédmotor 

-  „Ai” motorkerékpár 150 cm3-ig 
-  ,,A” motorkerékpár 150 cm3 fölött 

-  „B” személygépkocsi 
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez 

részletfizetési kedvezményt biztosítunk. 
DIÁKOKNAK AZ ELMÉLETI TANDÍJ 

50%-át ELENGEDJÜK 
EXTRASZOLGÁLTATÁS!

Hogy Önnek ne kelljen feleslegesen fáradnia: 
A forgalmi vizsga kivételével, mely „B” kategó
ria esetén Vácon, a többi kategóriánál Gödöllőn 

történik, az összes többi vizsga 
Aszódon kerül lebonyolításra. 

Rutinvizsga minden kategóriában 
az aszódi tanpályán!

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
Aszódon a könyvesboltban: Kossuth L. út 24. 

Tel: 06-20/413-208 
vagy Farkas László oktatónál 

Aszód, Petőfi u. 14.

Köszönetünket fejezzük ki a szervezésben részt
vevő valamennyi társunknak és szervezetnek, a 
Honvédségnek, aki rendelkezésre bocsájtotta a Mű
velődési Ház színháztermét a megalakuláshoz, s 
természetesen mindazon nyugdíjas társunknak, 
akik megjelentek.

Külön köszönetét kell mondani az Aszódi Posta 
dolgozóinak, akik a város teljes területén 600 nyug
díjas részére továbbították a programot ismertető 
meghívókat.

Tisztelettel várjuk továbbra is azon aszódi nyug
díjas és időskorú társaink jelentkezését, akik haj
landók saját és társaik érdekében részt venni az 
Érdekképviselet tevékenységében.

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk és je
lentkezési ív található az alábbi helyeken: Vécsey 
Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház, Petőfi 
Sándor utcai Öregek Napközi Otthona, valamint a 
Falujárók útja 5 sz. alatti Nyugdíjasok Napközi 
Otthonában.

Várjuk jelentkezésüket és köszönjük támogatá
sukat!

Nyugdíjasok és Időskorúak 
Aszód Városi Szervezete

Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei igazgatóság 

Aszódi Fiók

NYITVA TARTÁS:
1995. május 15-től 

h étfő tő l csütörtök ig: 7.45-15 órá ig  
pénteken: 7.30-13 órá ig  
Ebédidő: 12.35-13 órá ig

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
ÁLLUNK TISZTELT ÜGYFELEINK 

RENDELKEZÉSÉRE:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés
-  lakossági betét, lakossági folyó

számla-vezetés
-  ATM-EC/MC ügyfélkártya
-  vállalkozói számla kezelés
-  értékpapír-kötvény forgalmazás
-  OTP garanciabiztosító 

szolgáltatásai

ŐIŐ
BÁN K

ÓID
BANK
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Vagyok, aki vagyak
Jordán Imre és Kvaka István képviselő urak nem 

titkolt kíváncsisággal megállítottak egyik nap a 
Polgármesteri Hivatal kapujában, hogy megkérdez
zék; vajon én vagyok-e azonos azzal, aki Aszódi 
Kovács István névvel írtam alá legutóbbi írásomat. 
Magam akkor kitértem a válaszadás elől, hiszen 
ebben a dolgozatban kívánom tudtul adni, hogy 
igen, én vagyok az.

Azt hiszem, hogy némi magyarázattal kell szol
gálnom ez ügyben. Az „Aszódi” írói elő-, és álnevet 
ugyanis a szülőföldem, illetve mára szülővárosom 
iránti tiszteletből vettem fel. Mert, hogyan tudnám 
mindenkinek megmagyarázni azt a szeretetet, tisz
teletet, amellyel szüléimét befogadták Kassáról ide- 
jövet, közvetlenül a második világégés befejeztével. 
Szinte nem múlik el nap, hogy ne gondolnék vissza 
szeretett édesapám, és szerencsére még máig is vi
szonylag egészséges pedagógus édesanyám intel
meire; bárhol is járunk a világban, mindig megbe
csüléssel és szeretettel gondoljunk arra a földre, 
falura, mely akkor őket befogadta nővéremmel és 
a bátyámmal együtt. S, ha belegondolunk, akkor 
ez igen nagy dolog volt, hiszen a szüleim rokonsága 
Csehszlovákiában maradt úgy, hogy csaknem még 
nyolc évig átléphetetlen maradt számukra a határ. 
Levelek jöttek, mentek. De az emberi természetből 
fakadóan igencsak hiányoztak azok a személyes ta
lálkozások, amelyek igazán boldoggá, felhőtlenné 
tették volna az én érzékeny gyermeki lelkemet. 
Mert tudom, hogy kevés gyermek mondhatja el ma
gáról, s családjáról: nálunk a szülők mindig meg
értik egymást, nálunk sosincs közöttük veszekedés, 
esetleg harag mások iránt.

Értelmem nyiladozásával egyre több aszódi időst, 
és fiatalt ismertem meg. Az én egyéni szerencsém, 
vagy a családunk életfelfogása okozta: nem tudom. 
De azok az aszódiak, akik jött-mentnek csúfolták 
a nem tősgyökeres aszódiakat, mindig szeretettel 
vettek körül. S, mielőtt még bárki is azzal vádolna, 
hogy az apám iskolaigazgató volta miatt történt ez, 
visszautasítom, hiszen akkor még a javítóintézet
ben dolgozott, s édesanyám Bagra járt át tanítani. 
Tény, hogy szüleim mindketten — később -  aktívan 
bekapcsolódtak Aszód pedagógiai munkájába (itt 
tanítottak), így egyre közismertebbé vált csalá
dunk.

Az általános iskolai éveimben az iskolatársak 
mindennapi életén keresztül egyre jobban tágult 
ismeretköröm Aszódról. S ennek nagyon örültem, 
hiszen sokáig az intézetben laktunk, amely zárt 
világával kissé elhatárolódott az utcai szomszédok 
mindennapi világától.

Az ötvenes évek végén még hol volt a televízió? 
S, mi mégsem unatkoztunk. Esténként törté
neteket hallottunk a magyarok honfoglalásáról, az 
akkoriban kezdődő, távoli évezredek világába 
visszavezető, neolitikumi ásatások leleteiről, s az 
ásatásokat vezető Asztalos István történelemtanár,

mára dr. Asztalos István ny. múzeumigazgató is
mereteinek a kiegészítéséről, hiszen kevesen tud
ják: édesapám hobbijai között volt a történelem ala
pos ismerete is. Csak fizikai értelemben voltak tá
voli rokonaink. Lélekben minden este beszélget
tünk nagyszüleinkről, unokatestvéreinkről. Szinte 
mindegyikükről tudtunk már mindent, de olyan jó 
volt újra, és újra hallgatni az ismert történeteket.

Mára már szinte közhelynek számít az akkori 
időket szegényesnek titulálni. Tudom, hogy sok csa
ládnál ez így van, de azt is tudom: ha béke és meg
értés, szeretet uralja a család életét, onnan a jókedv 
sem hiányozhat. S ezek együttesen csodákra képe
sek: átmentik a családot minden bajon, megpróbál
tatáson.

Mára már tanár úrnak szólítanak sokan; időseb
bek, s fiatalabbak is egyaránt. Éppen ezért nem 
feledem, hogy a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő
iskolára való felvételi tudnivalóimat a Petőfi Sán
dor Gimnáziumban szereztem jónéhány kiváló 
aszódi tanár tanításával. Többek között a tisztelet
re méltó Zalán Frigyes, és Juhász Gyula -  mára -  
nyugalmazott tanárok okításával.

Magamról nem kívánok sokat elárulni, hiszen il
letlenség volna a Tisztelt Olvasóval szemben. De 
már korán rácsodálkoztam a Galgamente szelíd 
dombjaira, a mesés rekettyések szigeteire, a Bag 
mögötti erdőkre, de leginkább Aszód álmosnak tű
nő, de a felszín alatt igencsak élénk hétköznapi 
életére. Máig is élénken emlékszem, miként moz
gatta meg fantáziámat Budainé Ondrik Erzsiké 
nagymamája, aki szinte mindent tudott szülőhelyé
ről. Tudom, hogy rajta kívül sok más parasztember 
végezte napi munkáját -  ismeretlenül számomra — 
de ó volt az, aki mély nyomot hagyva emlékeimben, 
megláttatta a parasztemberek nehéz, az időjárás 
kénye-kedve szerint kiszolgáltatott, de mégis kivé
teles munkáját.

Ebbe az írásba kívánkozik még az egyik legszebb 
emberi érzés, az első szerelem megnyilatkozása. 0 
is aszódi volt. Feleségemet az egyik nagyszámú, 
megbecsült aszódi famíliából vettem feleségül -  az 
én mérhetetlen szerencsémre. Bár gyermekeim 
nem itt születtek, mégis itt lakunk. Közös házban 
van az otthonom, s én mégsem vágyom el innen 
sehová sem. Amikor hivatásomnál fogva máshová 
visz el kedvenc kerékpárom, vagy más járművem, 
visszafelé városunk táblájánál szinte más a levegő 
is, hiszen végre itthon vagyok -  sóhajtok fel leg
többször. Nincs olyan lépésem Aszódszerte, hogy 
rám ne köszönnének, vagy ne köszönnék én rá má
sokra. Leírni nagyon nehéz. Érezni kell ezt!

Szinte minden nap a temető előtt is elmegyek 
szeretteim, ismerősök és ismeretlenek sírhantjai 
előtt, de ők is hozzám tartoznak.

Lényemet a tisztelet és a becsület hatja át. Nem 
vagyok híján emberi gyarlóságoknak sem. Azonban 
a szülőföldem iránt érzett szeretet a magam hibá
ival, ellentmondásaival, az itt élő emberek iránti 
megbecsülésével tett azzá, „A.K.I.” vagyok.

Aszódi Kovács István
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K icsoda a 
gyerm ek?

A GYERMEK ÁL
DÁS. Ezt a két fogal
mat köti össze ez a 
szép kifejezés: gyerme
káldás. Élctpéldák 
igazolják, hogy ha nem 
áldásként fogadjuk és 
kezeljük, abból átok le
het.

Igen régi, irodalmj
án szép elnevezés, 
hogy a gyermeket váró 
édesanya áldott álla
potban van.

A mai elnevezés tük
rözi a pozitívnak sem
miképpen nem nevez
hető szemléletválto
zást: a magzat teher, s 
aki ezt vállalja: terhes. 

Sajnos egyre többen továbbra is tehernek tartják a gyermeket.
A GYERMEK AJÁNDÉK. Örömszerzö ajándék, mely megszé

píti és meggazdagítja az életünket. De nemcsak a szűk érte
lemben vett család életét szépíti, hanem az egész társadalomét, 
az egész világét. Milyen világ lenne az, amelyikben nincsenek 
gyermekek! Leheletfinoman fogalmazza meg ezt a szépséget a 
költő -  Dömötör Ilona:

„Valaki megérkezett,
Selyemsima kis markából 
Örömmagot veteget.
Eggyel több van a világon,
Akit szeretni lehet.
Amikor két szívet Isten 
Szeretettel betölt,
S két egymásba olvadt élet 
Boldogságra testet ölt,
Fényesebb lesz, melegebb lesz 
Egy szikrával a föld”.

AZ AJÁNDÉKOT MEG KELL BECSÜLNÜNK. Nem egy 
tárgyról, vagy alacsonyabb rendű élőlényről van szó, hanem 
emberi életről, különös megbecsülés illeti meg.

S zeressü k  h e ly esen  
a gyerm ekeket!

Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra! Mi miben tudtunk 
érzékelni leginkább szüléink szeretetét, vagy miben szerettünk 
volna leginkább megtapasztalni azt?

Mi már voltunk gyermekek, ók még nem voltak felnőttek. 
Ennél fogva nekünk jobban meg kell értenünk őket.

Próbáljuk azonosítani magunkat problémáikkal, félelmeikkel, 
s közösen keressük velük a megoldásokat! Ne becsüljük le a 
játékot a gyermek életében! Még az állatok is játszanak kicsi
nyeikkel. Mi se fosszuk meg őket ettől, mert az életre, a mun
kára, harcra, kitartásra, figyelem-összpontosításra való nevelés 
pótolhatatlan eszköze a játék! Aki ilyen időáldozatok árán be
lopódzik a gyermekek szívébe, sok eredménye és öröme lesz.

Csodálatos kötődések, barátságok szövődhetnek így gyermek 
és szülő, gyermek és felnőtt között, amelyek a serdülő kor ne
hézségein, a különböző csalódásokon, kudarcokon sikeresen át
segíthetik a gyermeket.

Gyermeknapon, Anyáknapján tül, most egy kicsit több az 
öröm, szép szó, virág, mosoly.

Juttassunk belőle minden nap egymásnak, gyermekeinknek, 
hogy szebb legyen a föld!

Kovács Ferencné
Családvédelmi Szolgálat munkatársa

H ogyan szeretjü k  
gyerm ekeinket?

Az Aszódi Tükör februári számában „Valóban szeretjük gyer
mekeinket?" címen Pardi Lászlóné írása jelent meg és vitát 
javasol e kérdésről. Ezideig vártam a legilletékesebbek, a taná
rok és a gyermeket, gyermekeket nevelő szülők véleményét. 
Hiába vártam. Valóban nincs véleménye egyik félnek sem? Szo
morú lenne.

Pardi Lászlóné véleményével teljesen egyetértek. Az írás tük
rözi a szerző anyai és tanári felelősségét a gyermekekért. Egy 
tényezőt azonban a tanárnő a gyermek nevelésében nem vett 
figyelembe. Azt, hogy a gyermeket nemcsak a szülő és az iskola, 
hanem a társadalom maga is és sajnos az utca is neveli. Véle
ményem szerint a nevelés elsősorban a szülő feladata. Vajon el 
tudják-e látni a nevelés igen szép feladatát azok a szülők, kiket 
magukat is nevelni kell, főleg arra, hogy többet legyenek a 
gyermekeikkel, többet törődjenek azokkal. Ismerek iskolát, ahol 
a tanárok szépen előkészítették az anyáknapi ünnepséget és 
azon csak nyolc édesanya jelent meg. A többi anyában csalódtak 
a saját gyermekeik, de csalódtak a tanárok is, kik nem a saját 
munkájukat sajnálták, hanem inkább azt, hogy az elmaradt 
édesanyák szegényebbek lettek életük egy szép pillanatával.

Divat lett nálunk, hogy mit várnak az iskolától, mi is függ 
a tanároktól. Halljuk, hogy azért fegyelmezetlenek a fiatalok, 
mert az iskola nem neveli őket, nem tudnak olvasni, mert az 
iskola nem tanította meg őket. De vajon mit tesznek odahaza 
a szülők? Számon kérik-e, hogy gyermekük mit tanult az isko
lában, számon kérik-e, hogy felkészült-e? Igen a felnőttek sokat 
várnak az iskolától, de keveset önmaguktól.

Én abban a korban jártam iskolába, amikor divat volt a kör- 
mös, a fülhűzás, a nádpálca. Én is kaptam, de soha nem hara
gudtam érte a tanáraimra, mert soha nem érdemtelenül kap
tam, ugyan úgy, mint a kiváló osztályzatot sem kaptam érdem
telenül. A tanárnak a véleményem szerint joga és kötelessége 
biztosítani a tanóra rendjét. Ugyanilyen joga és kötelessége az 
óráról eltávolítani azt a diákot, aki magatartásával zavarja azt. 
Mindezért a tanárt nem érheti bántódás.

Az iskola elsőrendű feladata valóban az oktatás, de ez nem 
választható el a neveléstől. A tanárok tudják a legjobban, hogy 
a tudást mennyire nehéz megalapozni és azt is tudják, hogy 
nem lehet mindent megtanítani, amire az életben szükség van. 
Ilyenek pl. a helytállás, becsület, közösségért vállalt felelősség, 
a tisztesség. Ezeknek nincs külön órájuk, de a tanár akarva 
akaratlanul mégis ezekre a tanrenden kívüli tantárgyakra nem 
oktatja, hanem neveli a diákokat, és véleményem szerint ez a 
munka is nagy szakértelmet kíván, hisz a tanár azon kívül, 
hogy oktat, tanít, embereket formál, jellemeket csiszol és közben 
nemcsak tudását osztja meg diákjaival, hanem önmagát is, hisz 
a tanár jellembeli tulajdonságai, értékei, ugyan olyan munka
eszközök, mint a tudása. Németh László emberórának nevezte 
az iskolában történő tanítást és többre becsülte az írásmúvé- 
szetnél. Hihetünk Németh Lászlónak, hisz mindkettőnek szak
embere volt.

Az iskolában történő oktatás és nevelés legfontosabb ténye
zője az ember és ez maga a tanár. 0  az, aki példát ad a tehet
ségek feltárásában, a szorgalom jutalmazásában de csak akkor, 
amikor a jeles osztályzat valóban a kiváló teljestímény jutalma. 
A tanárt viszont nem érhetik támadások sem a szülő, sem a 
diák részéről, mikor a gyenge munkát gyengén is osztályozza.

Jó tanárnak lenni nagy türelmet jelent. Azt a megbecsülési 
képességet, hogy fiatalok legyenek a fiatalok között, barátok- 
tanácsadók, pajtások, legszebben kifejezve tanítók és nevelők.

Kicsit más formában kívánom e témát megközelíteni, mint 
ahogy a tanárnő tette annak ellenére, hogy munkám során igen 
sok tapasztalatot szereztem e kérdésben, de kijelentem, hogy 
legtöbbjét az iskolák és tanárok részéről.

Dancs Antal 
Aszód, Falujárók u. 5/5.
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Örömmel, vidám sággal
Óvodánkban 4 éve hagyomány már a május vé

gén rendezett egészségre nevelési hét. Gyermeke
ink ezt mindig örömmel várják, az Óvónők pedig 
izgatottan állítják össze a heti programokat.

Ugyanúgy történt ez most is.
A Katica csoport csemetéi számára mindez még 

újdonság, hiszen ősz óta járnak csak óvodába. Iz
gatottan vártuk mi felnőttek is, hogyan tetszenek 
nekik a programok.

Május 22-én kezdődött az Egészségre nevelési 
hét programsorozata.

Hétfőn tejnapot szerveztünk, a gyerekek joghur
tot, sajtot és tejfölt hoztak, amikből gyümölcsök és 
zöldségek segítségével finom salátákat és sajtfalat
kákat készítettünk. Miután ízlésesen feltálaltuk, a 
gyerekek jóízűen falatoztak, közben beszélgettünk 
mennyi vitamint tartalmaznak a finomságok, ami
re szervezetünknek igen nagy szüksége van.

Kedden reggel mindenki kis hátizsákokkal érke
zett, hiszen a Galga-partra készültünk, ahol elül
tettük a teremben hajtatott fűzfáinkat. Vidáman 
hallgattuk a békák brekegését és élveztük a tavaszi 
napsütést. Fáradtam, de igen sok élménnyel tér
tünk vissza az óvodába.

Szerdán Dunakesziről dr. Orosz Mária ortopéd
szakorvos vizsgálta meg gyermekeinket. Sajnos 
igen sok gyereknek szüksége van gyógytornára, 
úszásra és ortopédcipőre. Ezentúl mi óvónők is több 
olyan tornagyakorlatot alkalmazunk, amelyek gye
rekeink gerincét, lábát jobban erősítik.

Csütörtökön újabb kirándulást szerveztünk a 
Fűzfához. Mire kiértünk, mindenki megszomjazott.

Előkerültek az üdítők és a finomságok a hátizsák 
mélyéről. Kint a friss, már-már nyári időben jóked
vűen labdáztunk és fogócskáztunk. Megfigyeltük az 
ébredő bogarakat, gyűjtöttünk hangyákat, akiket 
morzsákkal etettünk. A megtalált katicabogarak
nak és csigáknak a gyerekek énekeltek, nótáztak.

Pénteken volt a hét csúcspontja, az óvodai gyer
meknap. Tízórai után közös tornagyakorlatokat vé
geztünk zenére. Az egész óvoda boldogan mozgott 
a vidám muzsikaszóra. Ezután pihenésképpen báb
műsort láthattak a gyerekek az óvónők előadásá
ban. Ezután minden csoport óvónői különböző já
tékokat irányított a gyerekeknek. A Katica csoport 
tagjai buborékokat fújtak és homokvárat építettek. 
Ezután jött az igazi meglepetés: minden gyerek a 
Katica csoportból egy gombóc fagyit ehetett a Hét 
Gombóc fagyizóban.

Délután hazamenetelkor mindenki kis ajándék- 
csomagot vihetett haza, és ezzel bezárult az egész
ségre nevelési hét.

Úgy gondolom, gyermekeink számára ez a hét 
élményekben igen gazdag volt. Remélem továbbra 
is hagyomány lesz óvodánkban ez a rendezvényso
rozat.

Köszönetét mondunk:
-  Szt. István Patika
-  Péter Jánosné (Icuka)
-  Jermi István (Hét Gombóc fagyizó) 

vállalkozóknak
Katica csoport 

I. sz. Óvoda

AZ ASZÓDI KÉTNYELVŰ GIMNÁZIUM
VÉDŐKORLÁT AZ AIDS ELLEN

Az 1994-95-ös tanév alatt, az aszódi francia- 
magyar két tanítási nyelvű gimnázium tanárai 
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tanulókat 
megóvják a „modern idők csapásától”, az AIDS-töl.

Főként a végzős, 4. osztályos tanulók látták 
ennek a munkának a legnagyobb hasznát.

Az iskolai egészségnap alkalmából Horváth An
na doktornő egy teljes órát annak szentelt, hogy 
előadást tartson ezzel a témával kapcsolatban az 
érdeklődő tanulóknak.

A negyedikesek sok hasznos információt sze
rezhettek az amerikai angoltanár, Adam Gur- 
vitch órái alatt a járvány eredetét illetően. Gur- 
vitch tanár úr tulajdonképpen egy olyan amerikai 
programban tevékenykedik, amely az AIDS elleni 
harcot tűzte ki célul. 5 tanórán keresztül vitáztak 
a járványról a tanulók.

Dudás Erzsébet, francia tanárnő francia maga
zinok segítségével az AIDS okozta szociális prob
lémákra mutatott rá több órán át.

A betegség biológiai és gyógyszerészeti oldalát 
Kert Dániel, francia biológiatanár tanította a diá
koknak az immunológia és a vírustan fejezetek 
keretén belül. A hat órai tananyagot videofilmek 
segítségével tette szemléletessé.

A francia célnyelv szóbeli érettségi vizsgáján 
két tétel is e témára utalt.

Egy ilyen széles körű tájékoztatás után a gim
názium tanárai remélik, hogy a tanulók teijesztik 
majd megszerzett tudásukat környezetükben és 
így hozzájárulnak ahhoz, hogy a lehető legtöbb 
fiatalt megvédjék az AIDS-től.

Kert Dániel 
tanár
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GYERMEKNAPON -  FELNŐTTEKRŐL
Gyermeknapról júliusban? -  kérdezheti az olvasó. -  

Hiszen a gyerekek talán már nem is emlékeznek rá! Ép
pen nyakig vannak a vakáció „fontos” és „halaszthatat
lan” tennivalóiban!

Hát, ez igaz! A lapzárta azonban nem tud alkalmaz
kodni a hónap végi programokhoz. Ezért a késés.

Aki ma valamilyen formában pénzzel gazdálkodik -  
akár családi, akár intézményi szinten -  az tudja, hogy 
ez időnként bűvészmutatványhoz hasonlít. Szinte a sem
miből kell elővarázsolni valamit.

A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 
sem lenne képes önerőből ilyen sokféle gyermeknapi 
programot kínálni. Az idén megkérdeztük a 6-14 éves 
korosztályt: mit szeretnének látni, miben vennének részt 
szívesen? Amit lehetett, igyekeztünk teljesíteni. Megle
pően egységesek voltak abban, hogy a színhely a Fesz
tivál téren legyen. Nem tudtuk elhívni Halász Juditot, 
aki potom 100 ezer forintért nyújtja művészetét a gye
rekeknek. Szandi, Dolly csak 40 ezret kér; ezért szívesen 
tátog (playback) 30-40 percet. így hát arra törekedtünk, 
hogy ne neveket fizessünk meg, hanem a produkciót.
Country express 30.000 Ft
Erőemelő és body bemutató 25.000 Ft
Western show 20.000 Ft
Karate bemutató 6.000 Ft
Ajándékok, anyagszükséglet,
nyomdaköltség 22.000 Ft

A rendezvény a következő támogatásokat kapta:

V.K. Helyőrség
és Városi Művelődési Ház 35.000 Ft

Aszód Ifjúságért Alapítvány 25.000 Ft
Aszód Városért Alapítvány 25.000 Ft
Helypénz 8.000 Ft
Erdősi Kálmán és Erdősi László

vállalkozók 5.000 Ft

GÁLA BT (Szovics Pál és
Szovics Pálné) 5.000 Ft
a divatbemutató megszervezése 
Ajándékokkal, fagyijeggyel, üdítővel, szabadjeggyel: 
Servico Kft, Radyk György, Korona cukrászda, Erika 

presszó, LAMIX Kft és a körhintások.
Munkájukért nem kértek „honoráriumot”:
A Magyar Honvédség -  sátrak állítása Tarr Béla őr

nagy és Bagyai István százados vezetésével.
Szabó József és Papp József -  hegesztés, színpad bő

vítése
Sándor János
1. sz. Napköziotthonos Óvoda óvónői — bábműsor.
Az l.sz. Általános Iskola 3/a osztálya a Bajusz című 

darabot hozta (betanították: Juhászné Bánhidi Paula és 
Jordán Györgyi tanítónők).

A tánciskola növendékei és tanárai (Molnár Csaba és 
Molnár Ilona)

A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda óvónői -  gipszfestés, 
alkotóműhely,

Zilahné Huszár Erzsébet -  varrni tanította a gyerekeket, 
Gödöllői Rendőrkapitányság -  KRESZ vetélkedő 
Ácsné Tóth Beáta tanárnő és az Evangélikus Gimná

zium néhány tanulója -  ügyességi és szellemi ötpróba, 
Pálfi István testnevelő és Oláh Károly — a labdarúgás 

levezetése,
Tóth Attila és Urr László -  DISCO 
Gyakran a legbonyolultabb bűvészmutatvány^mögött 

egyszerű trükk rejtőzik. A csoda bennünk van. Úgy hív
ják: összefogás.

Néhányan igen jól megélnek a gyerekekből. Ne feledke
zzünk hát el azokról, akik valóban önzetlenül tesznek értük.

Egy idézet jár a fejemben. Valahogy így szól: Tisztelem 
az erőt. De abból az erőből amit tisztelek, a hangya éppen 
annyit mutathat fel, mint az elefánt.

BM

Zene, zene
Néhány hete csodálatos műsort adott a Honvéd Mű

vészegyüttes a V.K. Helyőrségi és Városi Művelődési 
Házban. A rendezvény zártkörű volt; a nemzetközi lö
vészverseny résztvevői kaptak ízelítőt a magyar nép
zenéből és néptáncból. Az előadást civilbe öltözött sor
katonák is megtekinthették. (Megjegyzem: a vendégek 
szebbnél szebb egyenruhában jöttek.)

A művészek olyan színvonalas műsort mutattak be, 
mintha nagykövetek előtt szerepeltek volna. A vendé
gek látható és hallható tetszéssel fogadták a magyar 
folklórt, még a számukra érthetetlen nyelven megszó
laló népdalokat is.

Nem így a mi sorkatonáink közül többen. (Ha csak 
ketten lettek volna, szót sem érdemelne az egész!) Zvo- 
rák Katalin és Dévay Nagy Kamilla egy-egy autentikus 
dala közben fulladoztak a nevetéstől. Ilyet ők még nem 
hallottak?!

Igyekeztem ezt az „élményt” elfelejteni. Miért írok 
róla mégis?

Az elmúlt hetekben három zenei esemény is színe
sítette a város kulturális életét.

Az l.sz. Általános Iskola ének-zene tagozata és a 
Zeneiskola egy-egy hangversennyel zárta a tanévet. Az

előbbi -  az Evengélikus Vegyes Kórus vendégszerep
lésével -  változatos, színvonalasan előadott kórusmű
vek megszólaltatásával szerzett szép perceket a hall
gatóságnak. Kicsit nehezebb volt azoknak a művész
palántáknak, akik a Zeneiskola növendékeként léptek 
fel „a világot jelentő deszkákra” -  a V.K. Helyőrségi 
és Városi Művelődési Ház színpadán. Remegő kezek
kel, lábakkal, elszoruló torokkal -  egyedül -  mutatták 
meg tudásukat. Szívet melengető érzés volt hallgatni 
a fúvós- és vonószenekar muzsikálását is.

A Petőfi Sándor Gimnázium 3/c. osztályosaitól Ka- 
csoh-Pongrác János vitéz című daljátékát láthattuk. 
Nagyon kedves előadás volt, úgy érzem nem veszett 
kárba a fáradság.

A nézőtéren ülők nem csak röpke élményt vittek ma
gukkal a hangversenyekről és az előadásokról. Akik 
pedig valamilyen formában átélték már az előadók iz
galmát, jobban tudják tisztelni a pódiumon fellépők 
erőfeszítéseit. Azokét, akik számára a technika nem 
az erősítőt jelenti, hanem mesterségének mércéjét.

A kiskatonák között felismertem egy aszódi fiút. Ér
tetlenül és bosszankodva igyekezett figyelmeztetni sze
mével, fegyelmezetlen társait.

Valamikor az ének-zene tagozatra járt.

BM.
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„Erős em berek” 
a gyerm eknapon
A kartali FITTI FITNESS STÚDIÓ

az id e i gyerm eknapon lá tványos b em u tatót tartott.
A stú d ió  nem  először  m utatkozik  be A szód közön ségén ek . 
A stú d ió  vezetője  m ár korábban ren d ezett városun kb an  

erőem elő  bajnokságot, am elyn ek  k eretéb en  
a fitn ess stú d ió  tagjai lá tványos sh ow  

m űsorral szórak oztatták  az érdek lődőket.
ím e n éh án y  p illan at a gyerm eknap i bem utatóról.

A FITTI FITNESS STÚDIÓ TAGJAI A SZÍNPADON

TÖRÖK LAJOS, A KARTALIAK TESTÉPÍTŐ 
REMÉNYSÉGE

A LEGNAGYOBB SIKERT SEREGI 
LÁSZLÓ, TÖBBSZÖRÖS JUNIOR MA

GYAR BAJNOK ÉS AZ EB 
II. HELYEZETTJE BEMUTATÓJA 

ARATTA
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VAKÁCIÓ ÉS VESZÉLYEK!
Elcsendesedtek az iskolák. Megkezdődött az is

kolai szünet sok-sok örömével, de veszélyével is. A 
kicsik és a már felnőtt korhatárán állók is megkez
dik a szünidőt. Ahogy az újj szülöttre, ugyan úgy 
mindenkire vigyázni kell nem csak egy vagy há
roméves korig, hanem élete végéig, természetesen 
más más módszerekkel. Mindannyiunknak szüksé
günk van egymásra és ebből kell kiindulni a nyári 
szünidőben is.

Most a nyári szünetben sok fiatal indul nyaralni, 
kirándulni, hosszabb rövidebb időre elhagyja ott
honát a megszokott és ismert környezetét. A leve
gőváltozás kell is az egész évi tanulás, a bezártság 
után, azonban éppen a szabadban, a szabadabb idő
töltés miatt fokozott figyelemmel kell fordulni a 
felnőtteknek a gyermekek és saját maguk felé is.

A rokonokhoz, ismerősökhöz, esetleg táborokba 
utazó gyermekek az othhonnal együtt elhagyják az 
ismert és ismerős környezetet és így a kevésbé is
mert városok és falvak veszélye nagyobb.

Az új környezet a sok szabadidő, a változás fo
kozza a veszélyt. Az új játszótársak társaságában 
könnyen oldódik a veszélyérzet. A gyermekeknek 
a felnőttekénél kisebb a veszélyérzete, lassabbak 
az észlelési folyamatok, kevésbé képesek felmérni 
a veszély nagyságát.

A szünidővel egyidőben megkezdődik a fiatalok 
virtuskodása is, sokszor a könnyelműség, a felelőt
lenség, a hazárdirozás ott, ahol sokszor az élet a 
tét. Játék az élettel.

Régi hagyományai vannak a virtusnak falun és 
városon is. A virtuskodásnak viszont akkor van ér
telme, amennyiben az nem veszélyezteti senkinek 
sem életét, testi épségét.

A virtuskodásról ír Arany János is a Toldi Mik
lósban: „Párjával malomban kiemelne zsákot. 
„Most nem kell zsákot emelni, hisz a virtuskodás
nak ez a formája elmúlt. Most az a veszélyes vir
tuskodás jött divatba, hogy szemben kerékpározva, 
ki tudja a másikat fellökni a kerékpárral. Sok ha

lálos szerencsétlenség történt abból is, hogy ki mer 
a fürdésre tilos helyen vízbe menni.

Szomorú gyermektragédiákról olvashatunk, hall
hatunk, főleg a nyári szünidő alatt. Ijesztő, hogy 
egy egy nyári szünidő alatt majd egy községnyi 
ember veszti életét értelmetlenül. Értelmetlen ha
lál ez, mert többségét nem az elháríthatatlan vég
zet, hanem a könnyelműség, virtuskodás, a felelőt
lenség okozza.

Óvakodjatok az ismeretlen tárgyaktól és fogad
játok meg a felnőttek jóakaratú figyelmeztetéseit, 
mert azok az érdekeitekben történnek. Ne nyúlja
tok azokhoz a tárgyakhoz sem, melyekről Ti is meg
állapítjátok, hogy robbanótestek, hisz az 50 éve el
múlt háború még most is öl. Pár évvel ezelőtt a 
dunaharaszti 3. sz. iskola előtt robbant egy ilyen 
gránát, amikor a gyermekek azzal játszottak. Azon
nal életét vesztette két tanuló, egy súlyos és hat 
könnyű sérülést szenvedett. Idevezetett a meggon
dolatlan vakmerőség, a mindenhez értek elképze
lés, a veszélyérzet hiánya, hisz felismerték a grá
nátot.

Az elővigyázatosság vonatkozzon a közlekedésre 
is, hisz viselkedésetek bizonytalansága, hirtelenke
désetek az elmúlt időben is sok balesetet okozott. 
Reméljük, hogy ez a szünidő balesetmentesen fog 
elmúlni és minden gyermek épségben kezdheti meg 
az új tanévet. Mi felnőttek segítségül hívunk ben
neteket saját és társaitok védelmében. Ne okozza
tok fájdalmat szüléiteknek, bánatot, szomorúságot 
tanáraitoknak, kik ugyancsak szabadságra men
nek, de fogadjátok meg a szünidő előtt adott figyel
meztetésüket, vigyázzatok magatokra és társaitok
ra. A gyermekek védelmében a felnőttek felelős
ségét Móricz Zsigmond írásában látom: „Az ember
nek semmije sincs igazán a földön, csak a jövő ge
neráció”

Vigyázzunk rá.
Dancs Antal

Aszód, Falujárók útja 5/5
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A „NYITOTT KAPU” AUSZTRIÁBAN
Wiener Neustadt 1995. június 8.! A városban pla

kátok adják a nagyközönség tudtára, hogy a Ma
gyarországról érkezett „Nyitott Kapu” művészcso
port a galériává átalakított karmelita templomban 
kiállításon mutatkozik be.

18 órakor a város alpolgármestere a kiállítást 
megnyitja. Valamennyi kiállító művészről szól pár 
szót.

Villognak a fényképezőgépek, csendben dolgoz
nak a kamerák. A bécsi Die Presse és a régió lapja, 
a Kurír riporterei kérdeznek. A közönség pedig las
san birtokba veszi a kiállítást. Én pedig örömmel 
hallom innen is, onnan is a dicsérő megjegyzéseket.

A Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Alapítvány 
négy egészségkárosodott alkotóművészt és négy 
egészségesnek mondott alkotóművészt mutatott be.

íme a névsor: Hentesei Antal Budapest, D. Ta
kács István Érd, Tóth Béla Polgár, és Rácz J. Zoltán 
Aszód,

Fedinecz Atanáz Aszód, Gesztessy Szilvia Gödöl
lő, Lőrincz Ferenc Gödöllő, Molnár Márta Aszód.

Engedjék meg, hogy most leírjam magát a kiál
lítást!

Ahogyan az ember a főbejáraton belép a kb. 25 
m x 20 méter nagyságú kitűnően karbantartott 
templomba, középen egy kert ötlik a szemébe, mű
fűvel, valódi fákkal, bokrokkal, virágokkal. A kert
ben csobogó és néhány fehér kő térplasztikám. A 
falakon ott sorakoznak a felsorolt művészek képei. 
A falak mellett működő falikutam és virágtartóim.

A posztanenseken Molnár Márta kerámiái és né
hány térplasztikám. A kiállítás összhatása minden 
előzetes várakozást felülmúl.

Ez a Nyitott Kapu cso
port első együttes nem
zetközi szereplése és 
több mint valószínű, 
nem az utolsó.

Ez a kiállítás minden
képpen etalon. Máris 
több galéria közölte, 
hogy kapuik mindenkor 
nyitva vannak a „Nyitott kapu” előtt.

Szívesen vittük volna magunkkal az aszódi Ze
neiskola néhány tehetséges fiatalját is. De ha az 
aszódi IQúságért Alapítvány nem támogat bennün
ket, mi sem csinálhatunk ingyen reklámot a város
nak.

Mi a közeli és távolabbi jövőben be fogjuk járni 
Európa néhány városát és Amerika is szívesen lát 
bennünket.

Mi a társadalom legkitaszítottabb művészeit ka
roltuk fel, akik tolókocsihoz, vagy fehér bothoz van
nak láncolva. Őket és néhány hazai művészt kivi
szünk a széles nagyvilágba. Ehhez sok pénz kell. 
Vannak szerencsére szponzoraink. Őket, a nevüket 
mindenütt reklámozzuk.

Ha majd a város felismeri, hogy neki sem mind
egy, hogy az aszódi tehetségek a világ különböző 
pontjain felléphetnek, akkor a tehetséges fiatalnak 
egy okkal több értelme lesz, hogy tanuljon, mert a 
„Nyitott Kapu” ad lehetőséget a fellépésre. Kivételt 
azonban nem tehetünk. A programunkat meg kell 
valósítani.

Dr. Rácz Zoltán

SZÜKSÉGSZERŰ 
ÉS VÉLETLEN

Óhatatlanul erre a törvényszerűségre gondoltam, 
amikor legutóbb a Kossuth Lajos utcai legújabb 
férfi és női fodrászat előtt elsétáltam. Az ominózus 
megállapítás azért jutott eszembe, mert a közvetlen 
szomszédjában, a pedagógus szolgálati lakások 
előtt, 2-3 éve, fás, bokros, virágos ágyás díszük, 
hirdetve: a közös házban lakók is komolyan gon
dolják a városszépítés önkéntes megvalósítását, 
Gál Tibor tanár úr elgondolásaival, segítségével.

De téijünk vissza a szomszédba! Jónéhány hó
nappal ezelőtt felújítási munkálatokat kezdtek a 
„Molnár-féle” házon. Mint ilyenkor szokás, megin
dult a találgatás: vajon mire készülnek itt? Hiszen 
közismert, hogy a nyugati színvonalat idézte ko
rábban az az élelmiszerüzlet, amely sokak számára 
mintául szolgálhatott szűkebb, s tágabb pátriánk
ban egyaránt. A kíváncsiságot mégcsak fokozta az 
a sürgés-forgás, amelyet a Gameszesek segítségé
vel végeztek. Ugyanis a gumikereket marasztaló, 
s a dagasztó sár helyett, mára már példásan köve

zett parkoló fogadja az odalátogatókat. Mint utóbb 
megtudtam: Székfi Lászlóék a saját pénzükön ala
kították át az előttük lévő utcarészt. A tágas abla
kok szinte vonzzák a kíváncsi tekinteteket. Túlzás 
nélkül próbálom leírni: a benti tervezés pontosan 
ugyanúgy sikerült, mint ahogy az a bizonyos nagy
könyvben elő van írva.

S ekkor kissé elszégyelltem magam, hiszen Aszód 
városban már szinte kivétel nélkül találhatók ha
sonló színvonalú üzletek. Szépen soijában, egymás 
mellett. A főutcán, s a város más pontjain is egyaránt.

Előző mondataim egyikében a nyugati színvona
lat emlegettem. De ezt nemcsak külcsínben, hanem 
belbecsben is értem. Mert mára a kereskedelmi 
kultúra megmutatja számomra, a vásárlónak azt 
az arcát is, amelynek lennie kell: úrnak érezzem 
magam a pénzemért.

Egy kicsit messzire kanyarodtam gondolatmene
temben az igényességre törekvő szomszédoktól. 
Azonban remélem: nem volt hiábavaló fejtegeté
sem. A szépre és tartalmasságra való törekvés nem
csak önmagunkért, hanem mások javára is érde
mes.

-  AKI -
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HÍREK A GALGA TENISZ EGYESÜLET
ÉLETÉBŐL

Ikladon a sportpályánál lévő teniszpályán ala
kult 1994. tavaszán az egyesület 36 fővel, nagy
részben aszódi és ikladi tagokkal.

A tagság összefogással, sok közösségi munkával 
tette rendbe az elhanyagolt állapotú, de jó adott
ságú pályát.

1994. augusztusában szervezte az egyesület az 
első amatőr versenyt, amit a hatvani illetőségű Sza
bó András nyert. 1995. februárjában a bagi sport
kombinátban amatőr páros-versenyre került sor. A 
győztes a Molnár László -  Tukora Miklós páros 
lett.

VENDÉGLÁTÓS KUPA néven szerveződött az 
eddigi legnagyobb szabású amatőr verseny 1995. 
május 27-28-án. A verseny támogatói: Sára Ven
déglő, Sörpatika, Pink Bár, Cuki Fagyizó. Ricsi 
Presszó, Hétgombóc Fagyizó, Dropp és Társa BT., 
Páva Udvar Kft., Mini Presszó és a Korona Cuk
rászda. A támogatók 17.000.- Ft-tal járultak hozzá 
az összdíjazáshoz. Ezúton fejezzük ki köszönetün- 
ket a verseny támogatóinak.

A verseny egyéni „A” és ,,B”-kategóriákban és 
páros küzdelemben zajlott 20 fő részvételével. A 
„B” kategóriában, a döntőben hármas körverseny

ben az első helyezést Bagyal István szerezte meg. 
Második Szabó Brigitta, harmadik pedig Bodó Pé
ter lett.

Az egyéni küzdelmekből vasárnapra már csak az 
„A” kategória döntője maradt. Nagy és színvonalas 
küzdelemben Szabó József lett a győztes Várszegi 
Tibor ellen, mindketten gödöllőiek. A harmadik he
lyezést Molnár László és Tukora Miklós szerezték 
meg.

Ezen a napon zajlottak a páros versenyek is: 8 
páros között. Itt ismét a gödöllői meghívott ver
senyzők diadalmaskodtak. A döntőben a Morzsányi 
László-Szabó István páros nyert a Lipták László -  
Gaál Flórián páros ellen. Harmadik helyen az egyé
ni küzdelmek „A” kategóriás döntősei: Szabó József 
és Várszegi Tibor végeztek.

Az egyesület a következő amatőr versenyét au
gusztus 20-a környékén tervezi, egyéni és páros 
versenyeket szervezve.

A nyár folyamán -  igény és időpont egyeztetése 
alapján -  tenisztanfolyam indítását tervezzük. Ez
zel kapcsolatban Turcsán Istvánnál, az egyesület 
vezetőjénél lehet érdeklődni (Aszód, Kossuth u. 
88.).

A páros verseny győztesei: 
Szabó István (középen) 

Morzsányi László (balra)
>rA” kategória győztese: Szabó József
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BARKÁCSOLÓK
FIGYELMÉBE!

. A NAGY SIKERRE VALÓ 
TEKINTETTEL 

A FE RROME CHANI KA 
IPARI SZÖVETKEZET

1995. július 29-én (szombat)
8-12 óráig

MEGISMÉTLI A HULLADÉK- ÉS 
ELFEKVŐ KÉSZLETÉNEK 
KIÁRUSÍTÁSI AKCIÓJÁT!

AJÁNLATUNKBÓL:
-  bútorlap hulladék 10 Ft/kg
-  egyajtós szekrény 4.000 Ft
-  tárolópolcok 500 -  4.000 Ft-ig
-  csővázas székek 1.200 Ft-tól

Chugyik János 
Ferromech an ika 

Ipari Szöv. 
elnöke

V_____________________________________ /

Magyar Posta
Budapest-vidéki 

Postaigazgatóság 
ASZOD POSTA

NYITVA TARTÁSA;
Minden hónap első és második

hétfőjén
PÉNZTÁR

8.00- 17.00
8.00- 16.30

minden további hétfőn
PÉNZTÁR

8.00-16.00
8.00-15.30

kedd-péntek
PÉNZTÁR

8.00-16.00
8.00-15.30

szombat—vasárnap Z Á R V A
A Postán vásárolható;

KONICA VHS kazetta

KONICA audió kazetta 

FORTE színes film

(195’ 580.- Ft 
240’ 670.- Ft)
(60’ 120.- Ft 
90’ 150.- Ft)
(36 x 24 465.- Ft)

A filmeket előhívásra, kép készítésére a postán 
díjmentesen átvesszük. A kész képeket pár nap 
múlva az Ön címére utánvéttel kézbesítjük!

Fentieken kívül a postai szolgáltatások teljes 
skálájával állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Budapest-vidéki Postaigazgatóság 
Aszód Posta

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

hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet július havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

DR. SOÓS ENDRE Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62 

DR. SZŐKE ZSOLT Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

DR. SZŐKE PÁL Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413 

DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth u. 62. Telefon: 207 

DR. SOÓS ENDRE Aszód, Kossuth u. 51. Telefon: 62

július 1-jén 8 órától július 3-án 8 óráig 

július 8-án 8 órától július 10-én 8 óráig 

július 15-én 8 órától július 17-én 8 óráig 

július 22-én 8 órától július 24-én 8 óráig 

július 29-én 8 órától július 31-én 8 óráig

D r. N ém eth  M ihály  
k ö rze ti á lla to rv o s

FIGYELEM!
A GÖDÖLLŐI ALLATKORHAZ értesíti az 

állattartókat, hogy a RENDELÉSI IDŐT 1995. 
JÚLIUS 1-TŐL az igényeknek megfelelően 

hétköznapokon este 8 óráig 
MEGHOSSZABBÍTJA!

RENDELÉSI IDŐ: 
hétfő: 9 -20-ig
kedd: 8 -10-ig, 16—20-ig
szerda: 9—20-ig
csütörtök: 8 -10-ig, 16—20-ig
péntek: 9 -  20-ig

szombat
vasárnap

ügyelet: 10-14-ig 
ügyelet: 10-14-ig

A kórház a rendelési és ügyeleti időben 
érkezett betegek folyamatos ellátását a nyitva 

tartási időn tűi is ellátja külön díjszabás mellett.

ESTE 8 ÓRA ÉS REGGEL 8 ÓRA KÖZÖTT 
BETEGFELVÉTEL AZ 

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
KLINIKÁIN.
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^AVÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ^

1995. júliusi PROGRAMAJÁNLATA
Minden pénteken 19-22 óráig TINIDISZKÓ 

Belépődíj: 50 Ft

28-án 20 órától ROCK-KLUB ^ , 7
Fellépnek: Mr. Basary hard-rock együttes'*'-' 

Deals együttes (Aszód)
Belépődíj: 200 Ft

Az OTP Pest Megyei 
Igazgatóság Aszódi Fiókja 

közgazdaságtudományi egyetem i vagy 
pénzügyi és számviteli főiskolai 

végzettségű,
tárgyalóképes, jó fellépésű  

munkatársat keres.
Jelentkezni a fiókvezetőnél lehet. 

Cím: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 42-46. 
Telefon: Aszód 133

H Ű TŐ G É P E K

S ZE R E LÉ S E

JA V ÍT Á S A

GARANCIÁVAL!

Aszód, Kossuth L. u. 38. 

Tel.: 06-20/416-256

FIGYELEM!
a  RIVA-LUX háztartási boltban

ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL
várjuk kedves vásárlóinkat!

Többek között: öblítők, mosó- és mosogatószerek, 
egyes hajfestékek és természetesen a

FESTÉKÁRU AZ EGÉSZ SZEZONBAN!

Térjen be hozzánk, ahol az udvarias kiszolgálás mellett erről is

tájékoztatást adunk.
Címünk: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 21.
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Július 8-án 17 órakor
a Gödöllői Királyi Kastély templomában 

A COLLEGIUM VOCALE 
(Bad Homburg, Németország) 

HANGVERSENYE
Műsor:

J. S. Bach-, Palestrina-, Schütz-, Lassus a capella művek 
Művészeti vezető: HELMUT FÖLLÉR 

Belépődíj: 200,- és 100,- Ft

Július 9-től 15-ig
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 

VII. CSALÁDÓVÓ NYÁRI EGYETEM
C saládi gondok-családi 

életstra tégiák
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkór
háza (Budapest), a TIT Teleki László Egyesület (Budapest), 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ (Gödöllő), az AGAPE- 

CSÓVA Alapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um Közművelődési Főosztálya szervezésében, rendezésében.

Július 20-án 19 órakor
a Chopin Zeneiskolában 

ZONGORAEST
A NEW YORK-I JUILLARD ZENEAKADÉMIA NÖVENDÉ

KEI MESTERKURZUSÁNAK ZÁRÓHANGVERSENYE 
Professzor: OLEGNA FUSCHI 

Belépődíj: 200,- és 100,-Ft

Július 22-én 21 órakor
a Petőfi Sándor Művelődési Központban 

a Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínházának előadása: 
O’ KANÉ ÉS A HOLTTEST 

ÍR TÜNDÉRMESÉK FELNŐTTEKNEK 
"KOCSMASZÍNHÁZI ELŐADÁS"

Műsor:
O’ KANÉ ÉS A HOLTTEST; A TOJÁSHÉJFÖZÉS;

A KÉT UNOKATESTVÉR 
Szereplők:

Újvári Janka, Hang Gábor, Pályi János 
Zene: Főik Tonc Drum együttes 
Koreográfia: Váradi M. ístván 

Dramaturg: Magyar Ágnes 
Tervező: Krizbai Judit 
Rendezte: Sramó Gábor 

Belépődíj: 200,- Ft

Július 21-22-28-29-én 20.30 órakor
Esőnap:

július 23-án, 24-én, 30-án illetve 31-én 
a Gödöllői Királyi Kastély udvarán

Kálmán Imre: MARICA GFÓFNÖ
Marica grófnő: Pitti Katalin 

Taszilo: Jankovits József, Dániel Gábor 
Liza: Oszvald Marika 

Zsupán: Csere László, Pál Attila 
Popolescu: Makay Sándor, Mucsi Sándor

Manja: Kalmár Magda, Kovács Brigitta 
Bozsena: Halász Aranka 
Kudclka: Kokas László 

Tschehko: Magasházy István 
Kari Stephan: Pál Attila 

Díszlettervező: Wegenast Róbert 
Jelmeztervező: Kemenes Fanny 

Karmester: Sebők Károly 
Rendező és producer: Hídvégi Miklós 

Művész-ház Kft. produkció 
Belépődíj: 660 Ft

N yári h an gversen yek  
a h év ízgyörk i m űem lék  

tem plom ban
1995. június 18-án 16 órakor

GÖDÖLLŐ VÁROSI KAMARAZENEKAR
(Vivaldi , Handel, Pergolesi, Bach, Barsanti)

1995. július 16-án 16 órakor

LASSUS ÉNEKEGYÜTTES
(Lassus, Palestrina, Certon, Jannequin, Sveelick, 

Vecchi, Azziolo, Rore)
1995. augusztus 6-án 16 órakor
ELLA PÉTER csembaló

(Froberger, Bach, Marcello, Balbastre, Haydn)
A hangverseny támogatói:

Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal, Hévízgyörki 
mezőgazdasági Szövetkezet, Szlávik Menyhért 

Belépődíj: gyerekeknek és nyugdíjasoknak:
80 Ft, felnőtteknek: 120 Ft

GÖDÖLLŐI VÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 19. 2101 
Pf. 63

A Gödöllői Városi Bíróság 1995. július 24-től 
augusztus 19-ig ítélkezési (törvénykezési) szünetet 
tart.

Fenti idő alatt tárgyalásokat, és hétfőnként pa
nasznapot nem tartunk.

A polgári és büntető irodákban ügyeletet tartunk, 
mely a hét minden napján 8.30-tól 11.30-ig tartó ügy- 
félfogadást nem érinti.

Abírósághoz érkezett beadványokat ezen idő alatt 
is az irodákban, illetőleg a bejáratnál elhelyezett pa
naszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Pest Megyei Bíró
ságon, valamint a Pest megyéhez tartozó minden he
lyi bíróságon 1995. július 24-től augusztus 19-ig ítél
kezési (törvénykezési) szünet lesz.

Gödöllő, 1994. június 9.

Szelényiné dr. Roszik Erzsébet 
elnök

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


