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1997. május 26-án, hétfőn 17.30-kor

találkozás

P E T R Ő C Z IÉ V A
költőnővel

a Petőfi Múzeum Galériájában.

(A találkozón m egvásárolhatók a kö ltőnő korábbi 
verseskötetei, am elyeket a költőnő dedikál.)

y  A Medveczky nemzetség Ursus
Alapítványának kuratóriuma tisztelettel 

meghívja a rokonságot
II. NEMZETSÉGI NAGYGYŰLÉSÜNKRE

(egyben az alapítvány közgyűlése is), melyet 
1997. május 17-én szombaton, délelőtt 10 órakor 

tartunk A S ZÓ D O N  a Podmaniczky kastély 
■ \  dísztermében. (Aszód, Szabadság tér 7.)

A TARTALOMBÓL:
2. o. -  önkormányzati hírek 
5. o. -  „M i fáj?"
9. o. -  Aszódi Szavaló sikere 

10. o. -  „Nem elég magyarnak születnünk, 
tanulnunk kell magyarul a sírig” -  
Szép magyar beszéd

11.0. -  Az aszódi sóbarlang
13. o. -  Egy elnöki látogatásról
17.0. -  Rejtvény gyerekeknek
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2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek
Városunk képviselő-testülete 1997. 

március 26-án tartotta soron követke
ző ülését, amelyen valamennyi testü
leti tag részt vett.

Első napirendként döntöttek a kép
viselők az 1997. évi víz- és csatorna
díj hatósági ármegállapításáról. A na
pirend tárgyalásánál jelen volt Ritecz 
György a Víziközmű Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki kiegészítésében el
mondta, hogy a kft. az áremelésre 
több variációt dolgozott ki. Az amorti
zációt mindegyiknél figyelembe kel
lett venni, ugyanis, csak így képes a 
kft. az üzemeltetési költségeket fe
dezni, az elavult vízhálózatot folyama
tosan felújítani.

A vitában több képviselő felvetette, 
hogy valamilyen módon ösztönözni 
kellene a lakosokat a szennyvízcsa
torna építésében való részvételre, a 
csatornatársulás létrehozására. Bár 
többféle támogatás is igénybe vehe
tő, az emésztővei rendelkező háztar
tások ilyen hozzájárulási díjak és csa
tornadíj mellett nem fognak rákötni a 
rendszerre. Ezt támasztja alá az a 
tény is, hogy jelenleg még a szippan
tott szennyvíz leürítési költsége ol
csóbb, mint a csatornahasználat.

Már a kft 1996. évi beszámolója is 
rámutatott arra, hogy az amortizációs- 
és felújítási költségeket növelni kell, 
mert az egész vízvezetékrendszer el
avult, az erősen korrodált vezetékek 
okozzák a rengeteg csőtörést.

Az elhangzottakat figyelembe véve 
a képviselő-testület 1997. április 1-jé- 
től a lakosság által fogyasztott víz- 
mennyiség után fizetendő vízdíjat 
135,-Ft + ÁFA összegben határozza 
meg. A lakossági csatornahasználat 
díja 44,-Ft / m3 + ÁFA. (A közületi csa
tornahasználat díja 93,-Ft / m3 + ÁFA). 
A víz- és csatornadíj hatósági ármeg
állapítása rendelettel történik, a rende
let száma: 5/1997. (III.26.) ÖR.sz. ren
delet.

Az ülés második napirendjén az ön- 
kormányzat 1996. évi pénzügyi zár
számadása szerepelt. Az írásos be
számoló részletesen tartalmazza az 
elmúlt évi bevételi és kiadási tétele
ket, a különböző pályázatokból befolyt 
összegeket. Az elmúlt év teljes költ
ségvetése 406 millió Ft volt.

A képviselők - a pénzügyi bizottság 
előterjesztése alapján - elfogadták vá
rosunk 1996. évi pénzügyi teljesíté
sét.

A továbbiakban döntöttek a testületi 
tagok az 1996. évi pénzmaradvány 
felosztásáról.

A lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között tett intézkedésekről 
szóló jelentés elfogadása után határo
zott a testület a Kossuth u. 1. sz. 
alatti bérlemény ügyében. A meghir
detett 30 m2 alapterületű, nem lakás 
célú bérleményre beérkezett pályáza
tokat - az ide vonatkozó lakásrendelet 
értelmében - az eljárás további folyta
tására átadja a testület a versenytár
gyalást lefolytató bizottságnak.

Ezt követően döntöttek a képviselők 
arról, hogy a hétvégi és munkaszüneti 
napokon tartott felnőtt és gyermek 
összevont orvosi ügyelet költségeihez 
a város a normatív finanszírozáson túl 
24e Ft/hó összeggel hozzájárul. Az 
orvosi ügyelet az AMEDIK Orvos
szövetkezet székhelyén (Kossuth u. 
84), az erre a célra kialakított rendelő
ben történik.

Az önkormányzat hozzájárul a ren
delő kialakításával kapcsolatban fel
merült, számlákkal igazolt dologi költ
ségekhez. Mértéke 78 eFt.

A testület - az orvosszövetkezet el
nökének jelenlétében folytatott vitá
ban arra is kitért, hogy szükséges az 
összevont hétvégi orvosi ügyeletre a 
szövetkezettel pontos együttműködési 
megállapodást kötni.

A testület további napirendként tájé
koztatót hallgatott meg az idei Aszód

Fesztivál előkészületeiről, a program- 
tervezetről, a támogatói pénzek lekö
téséről. A képviselők döntöttek arról, 
hogy az idei fesztiválra is 300 e Ft-ot 
biztosít az önkormányzat.

Határoztak a képviselők arról is, 
hogy Galgamácsa Önkormányzata 
kérelmét befogadó nyilatkozat meg
adására nem támogatják. Galga- 
mácsán szennyvízcsatornát építenek. 
A hálózatot az aszódi szennyvíztisztí
tó telepre szeretnék csatlakoztatni. A 
jelenlegi kapacitás azonban ezt már 
nem bírja el. A testület megfogalmaz
ta azon javaslatát, hogy Galgamácsa 
készíttessen tanulmánytervet - saját 
költségére - az aszódi telepre történő 
esetleges rácsatlakozás miatti bőví
tésre és annak költségvonzatára. 
Ezen terv ismeretében a képviselők 
újra tárgyalják a befogadási nyilatko
zat kiadásának ügyét.

Az ülés további részében döntött a 
testület a nem lakás céljára szolgáló 
bérlemények kiutalásáról (Kossuth u. 
1., Szabadság tér 4.). Ugyancsak 
döntés született arról, hogy a Falujá
rók útja 1. sz. alatti nem lakás céljára 
szolgáló bérlemény bérleti jogát is pá
lyáztatás útján meghirdetik.

Megvitatta a testület a szennyvíz- 
tisztító telep bővítéséhez szükséges 
vízjogi engedélyezési terv elkészítte
tésének finanszírozását. Miután írá
sos dokumentáció a tanulmányterv 
megrendelésére nem állt a testület 
rendelkezésére, így a napirend elna
polásáról, az anyag újra tárgyalásáról 
határozott a testület.

Végül közérdekű bejelentések és 
javaslatok, illetve azok megvitatása 
zárta az ülést.

(A testületi ülés jegyzőkönyve teljes 
terjedelem ben olvasható a Városi 
Könyvtárban.)

összeállította: GT.

A vállalkozások illetéke
Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránt 
kezdeményezett eljárás illetéke 5000,-Ft
A vállalkozói igazolványon feltüntetett adatok változásának 
bejelentése - a változással érintett adatok számának 
függetlenül 2000,-Ft
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói 
igazolványról kiállított - az eredetivel pontosan egyező és 
egyenlő értékű - másodlat illetéke 2000,-Ft
Működési engedély, iparigazolvány csere 
vállalkozói igazolványra 5000,-Ft
Vállalkozói igazolvány visszaadása 1000,-Ft
Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 5000,-Ft

A működési engedélyen feltüntetett adatok 
módosítása a változások számára tekintet nélkül 2000,-Ft
Már működő üzletre kért működési engedély 2000,-Ft
Az üzlet működési engedélyének visszaadása 1000,-Ft
Mozgóárusítás engedélyezése (élelmiszert árusító 
vendéglátóipari tevékenységet végző kereskedő részére) 1000,-Ft 
Osztálybasorolási eljárás illetéke 1000,-Ft
Három évenkénti osztálybasorolási eljárás illetéke 1000,-Ft
Jövedéki engedély kiadása iránti kérelem 1000,-Ft
Jövedéki engedély módosítása iránti kérelem 1000,-Ft
Jövedéki engedély visszaadása 1000,-Ft
Telepengedélyezési eljárás iránti kérelem illetéke 1000,-Ft
l-ll. kategóriájú játékteremre jegyzői szakhatósági 
hozzájárulás iránti kérelem 1000,-Ft
Nem pénznyerő játékgépek működésének bejelentése 1000,-Ft
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^  Aszód Város Önkormányzata PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ
Aszód, Falujárók u. 1. sz.

alatti nem lakás célú bérlemény bérleti jogát.
A bérlemény alapterülete: 88 m2.

A pályázat leadásának ideje: A megjelenéstől számított két héten belül.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód Város Önkormányzata PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ

Aszód, Mély úti

nem lakás célú bérlemény bérleti jogát.
A bérlemény alapterülete: 321 m2

A pályázat leadásának ideje: A megjelenéstől számított két héten belül.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Az Aszód Ifjúságért A lap ítvány kuratórium a 1997. 0 4 .10-i ülésén az alábbi m ódon
bírálta el a beérkezett pályázatokat:

1. II. sz. Általános Iskola - Molnár Józsefné: A Föld napja
2. II. sz. Általános Iskola: “Erdei Iskola"
3. II. sz. Általános Iskola: Színjátszó csoport programja
4. II. sz. Általános Iskola - Szendrei Éva: Természetjárás, egészséges

életmódra nevelés
5. II sz. Általános Iskola - Szűcs Tímea: Helyi hagyományok felkutatása
6. Napsugár Óvoda : Egészségnevelési hét az óvodában
7. Városi Könyvtár: Turmix újság megjelentetése
8. Városi Könyvtár: Olvasótábor (Csukás István íróval)
9. Csengey Gusztáv Általános Iskola - Ácsné Tóth Beáta 

Patincei vándortábor
10. Csengey Gusztáv Általános Iskola - Lakatos Csilla 

Balatonfelvidék vándortábor
11. Szivárvány Óvoda: Családi Sportnap
12. Molnár Ilona - Molnár Csaba: Kulturális- és tánctábor
13. Kamarateátrum: Színjátszó csoport programja
14. Csiribiri-Játszóház képviselője - Kissné Rúzsom Szilvia 

Csiribiri-Játszóház éves programja
15. Gondozási Központ: Udvar kialakítása közösségi programokhoz
16. Aszódi Vöröskereszt: “Idősek Világnapja” rendezvény
17. Vácsey K. Helyőrségi Klub:

Őszi báb- és meseszínházi előadások szervezése bérleti rendszerben
18. Vécsey K. Helyőrségi Klub: Koncertek szervezése, 

helyi zenekarok stúdiófelvételének támogatása
19. Jenei Andrea: Vízitúrák programjainak támogatása
20. Evangélikus Gimnázium : Disputa tábor
21. Evangélikus Gimnázium: Nyári tábor szervezése (800 / fő max)
22. Bölcsőde: Az egészséges gyermekekért, a 40 éves bölcsődéért
23. Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola: 

Aszód-Nyárádszereda középiskoláinak közös országjáró programja
24. Körzeti Vöröskereszt: Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek 

nyári táborozása (1000/fő)
25. Baptista Egyház: Ifjúsági- és gyermek csoport 

'97 évi programjának támogatása
26. Gyermek és Ifjúsági napot szervező Bizottság:

Gyermeknapi bábelőadás -  óvodások, iskolások részére
27. Kihívás Napja Szervezőbizottság: “Kihívás Napja” városi programja
28. II. sz. Általános Iskola - Pardi Lászlóné:

Környezetvédelem öntevékeny csoport környezetvédő 
tevékenységeinek támogatása

29. Nagycsaládosok Egyesülete: Nagycsaládosok nyári közösségalakító programja

10.000, -Ft:
20.000, -Ft
10.000, -Ft

15.000, -Ft
6.000, -Ft

12.000, -Ft
8.000, -Ft

10.000, -Ft

28.000, -Ft

24.000, -Ft
10.000, -Ft
10.000, -Ft
50.000, -Ft

15.000, -Ft
5.000, -Ft

15.000, -Ft

10.000, -Ft

10.000, -Ft
10.000, -Ft
10.000, -Ft
20.000, -Ft
15.000, -Ft

50.000, -Ft

30.000, -Ft

12.000, -Ft

22.400,-Ft
25.000, -Ft

10.000, -Ft
15.000, -Ft

Összesen: 487.400,-Ft

V

Kuratórium elnöke: Kovács Ferencné
Kuratórium tagjai: Dr. Bodó Zsolt, Pesti Imréné, Penák Dóra, Remenár József, Sáhóné Bordás Éva, Vezér Anna
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Néhány szó  
a közvilágításról

Önkormányzati képviselőként részt vettem Aszód 
Város 1997. március havi közmeghallgatásán. A sok 
kritikai megjegyzés, hozzászólás mellett többen bírál
ták a város közvilágításának minőségét, állapotát. A 
város közvilágításának üzemeltetőjeként szeretném 
bemutatni a közvilágítás helyzetét, összetételét.

Elöljáróban néhány adat a teljesség igénye nélkül:
- Aszód városában 22 transzformátor körzetben,

55 utcában összesen 671 db közvilágítási lámpa
test üzemeltetünk.

- Ezek együttes teljesítménye 113,2 kW.
Típus szerinti eloszlásuk a következő:

- hagyományos (60 W) izzós 89 db 2x11 W axiál 
fénycsöves 19 db

- BEFEM 80 W Hgl izzós 96 db 1x36 W axiál fény
csöves 5 db

- 2x80 W Hgl kiskandeláber 18 db 35 W Nátrium iz
zós 109 db

- 1x125 W Hgl kandeláber 22 db 70 W Nátrium iz
zós 20 db

- 2x125 W Hgl kandeláber 205 db 150 W Nátrium 
izzós 11 db

- 1x250 W Hgl kandeláber 56 db 2x150 W Nátrium 
izzós 5 db

- 2x250 W Hgl kandeláber 16 db
Korszerű, energiatakarékos fényforrásnak nevez

zük azokat, amelyekkel ugyanakkora megvilágítást 
kisebb villamos energia felhasználással érünk el. A 
fenti felsorolásból energiatakarékosnak a Nátrium iz
zós valamint az axiál fénycsöves lámpatestek tekint
hetők.

Korszerű lámpatest 162 db
Egyéb lámpatest 485 db
Korszerű lámpatest aránya (db) 33,4 %
Ha ezt az arányt villamos energia fogyasztás szem

pontjából vizsgáljuk:
Korszerű lámpatestek összesen 8.6 kW 
Egyéb lámpatest összesen 101.8 kW
Korszerű fényforrás aránya (kW) 8.5 %
Fentiekből látható, a város közvilágítása korszerűt

len, nem energiatakarékos, elavult.
A közmeghallgatáson többen felvetették, hogy ke

vés a meglévő lámpatest darabszáma, többre van 
igény. Az ÉMÁSZ Rt. a meglévő lámpatestek üze
meltetéséért, a meglévő lámpatestek javításáért felel. 
A közvilágítás korszerűsítése, a lámpatestek szaporí
tása nem feladata az áramszolgáltatónak, ezt a helyi
leg illetékes önkormányzat végzi, illetve végezteti. 
Amennyiben igény van új lámpatest felszerelésére 
ezt az önkormányzat műszaki osztályán szíveskedje
nek bejelenteni.

A közvilágítás javítását folyamatosan végezzük. 
Kéthavonta á lta lános közvilágítás címén minden

egyes lámpatestet megvizsgálunk, és nem csak a 
már üzemképtelent javítjuk, hanem a fényerejét vesz
tett izzókat is kicseréljük. Két nagyjavítás közötti idő
szakban egyedi hibákat javítunk fogyasztói bejelen
tés alapján. Üzletszabályzatunknak megfelelően az 
egyedi közvilágítási hibákat a hibacím kézhezvételé
től számított 8 napon belül kell lejavítanunk. Bejelen
tést írásban vagy személyesen, illetve telefonon te
hetnek fogyasztóink.

A közvilágítás vezérlése korszerű, ún. hangfrek
venciás vevőkészülékkel történik. A vevőket a lőrinci 
120/20 kV-os alállomásban lévő központi számítógép 
vezérli a naptárhoz igazodó program alapján. így az 
előírt égési idő pontosan biztosítva van.

A forgalmasabb utcák, kereszteződések, gyalogát
kelők megvilágítása erősebb, a mellékutcákban gya
korlat a minden második oszlopon lévő lámpa. Saj
nos ezekben az utcákban a házak elé ültetett gyű- £  
mölcs- vagy díszfákat a tulajdonosok általában nem 
gondozzák, nem gallyazzák, a fák megnőve azt a ke
vés fényt is eltakarják, amit a meglévő lámpák adnak. 
Ráadásul a kommunális hálózatot is zavarják, emiatt 
szeles időben egész utcák maradhatnak áram nélkül.
A fák gallyazása a tulajdonos feladata: közterületen 
levő fát az önkormányzat, magánterületen levőt a tu
lajdonos gallyaztat.

Kérdésként merült fel a közmeghallgatáson a MÁV 
állomás környéke megvilágításának ügye.

A Baross út alsó részén és a VOLÁN buszpályaud
var mentén lévő közvilágítási hálózat nem ÉMÁSZ 
hálózat. Tulajdonosa a MÁV. Az itt lévő kandeláberek 
üzemeltetése, karbantartása nem az ÉMÁSZ felada
ta. Sajnos a tulajdonos ezt a munkát nem végzi el, 
emiatt a pályaudvar környékén esténként sötétség 
uralkodik. Az aszódi polgárok érdekeit képviselő ön- 
kormányzatnak kellene tárgyalásokat kezdeményezni 
a MÁV ille tékese ive l a helyzet megoldására. Az % 
ÉMÁSZ Rt. Hatvani kirendeltség aszódi Fogyasztói 
Irodája természetesen nem csak a közvilágítással 
foglalkozik, hanem igyekszik az érintett települése
ken élő valamennyi fogyasztójának az áramszolgálta
tót érintő bármilyen ügyében és problémájában segí
teni, tanácsot adni. Legyen az számlázással kapcso
latos probléma, hibaelhárítás, vagy új fogyasztói 
igény.

Ügyfélfogadást, hibaelhárítást munkanapokon reg
gel 7 órától délután 15 óra 20 között végzünk.

Címünk: Aszód, Ady Endre u. 9. Telefon: 28-400- 
538, 60-489-774 Fax: 28-400-539

Ügyfélfogadási időn túli illetve munkaszüneti napo
kon történő hibaelhárítást az ÉMÁSZ Rt. Hatvani Ki- 
rendeltség ügyelete végzi.

Címe: Hatvan, Csaba u. 11
Telefon: 37-341-311
Fax: 37-341-580

Kovács Tamás
fogyasztói irodavezető

ÉMÁSZ
Rt.
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o
Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk, ne olvashat

nánk az egészségügy átalakításának anomáliáiról. 
Történik ez olyan helyzetben, am ikor a lakosság 
egészségi á llapota rom lik, pénzügyi lehetőségei 
csökkennek, az orvosi ellátás pedig egyre költsége
sebb.

^  Erről beszélgettem Dr. B o d ó  Z so ltta l, a Szakorvosi 
Rendelőintézet főorvosával.

- Am ikor a beszélgetés tervét említettem önnek, rög

tön a pénzte lenség gond járó l beszélt. Ha pénzhez  
ju tna az intézet, mire költené?

- Két hónappal ezelőtt a Tisztiorvosi Szolgálat és a 
szakmai vezetés felmérte minden szakrendelő és 
kórház személyi és tárgyi minimum feltételeit, amit 
rövid időn belül teljesíteni kell. Először a tárgyit. Töb
bek között, a laboratóriumban zárt rendszerű vérvé
teli egységet kell működtetni. Egy ilyen készülék több 
mint 5 millió forintba kerül. Mi most olyan pályázatot 
adtunk be, amelyben benne van a többi szakrendelé
sen leírt, hiányzó készülék is. Ennek összege közel 
20 millió forint, melynek 40 százalékát nekünk kell 
előteremteni. Ezen túl - ha komoly összeghez jutnék, 
szívem szerint bővíteném a rendelőt.

?
- Szolgáltatással?

- Helyiséggel is. Ez kapcsolódna a szolgáltatáshoz is, 
mert például egy ember látja el a bőrgyógyászatot és 
a fül-, orr-gégészetet. Ha ő nyugdíjba megy, még egy 
ember nincs, aki ezt így elvállalná. Szükség lesz 
újabb helyiségekre.

- A rendelőintézet rendelkezik ultrahang készülékkel 
is. M iért kell mégis Kerepestarcsára vagy Hatvanba  
menni vizsgálatra?

- A készülék hasi vizsgálatokra alkalmas. Jelenleg az 
urológus és a két nőgyógyász kolléga használja. A 
kórházakban az ultrahangos vizsgálatot a röntgenor
vosok végzik. Hatvanban naponta 1, Kerepestarcsán 
heti 2 főt fogadnak. A legtöbbször nincs kihasználva 
a 7 hely. De amint a feltételeink javulnak, reméljük, 
megoldjuk ezt a problémát.

- Hány em ber ellátása tartozik az intézet feladatai kö
zé?

- Kb. 38-40 ezer ember, a Tüdőgondozó talán még 
egy kicsit nagyobb kört is ellát.

- Milyen Aszód és környéke lakóinak egészségi álla
pota? Van-e erre a vidékre je llem ző  betegség?

- Ezen a vidéken elég sok az asztmás beteg. Veszé
lyesebb azonban az elhanyagolt magas vérnyomás 
következtében fellépő szívbetegség, agyvérzés, agy
embólia, agytrombózis. Ezek mind halálos bajok is 
lehetnek. A hatvani kórház kórboncnok orvosa mond
ta el, hogy emiatt több a haláleset Aszód környékén, 
mint Hatvan környékén.

- Mi lehet az ok?

- A magas vérnyomásban szenvedő betegeket gon
dozni kellene. El kellene azt érni, hogy ezek a bete
gek megjelenjenek a gondozáson, és visszajárjanak 
ellenőrzésre. Köze lehet a je lenséghez annak is, 
hogy a gyógyszerárak úgy elszaladtak. Az egyik leg
nagyobb gondom az, hogy a betegnek nem mindig 
azt a gyógyszert írom fel, ami a legjobb lenne, ha
nem amit talán meg tud fizetni. Ez egy szörnyűség!

- Nem a járványos időszakra gondolva: m elyik a leg- 
leterheltebb rendelés?

- A belgyógyászat és az ideggyógyászat. Sok a neu
rotikus és a depressziós beteg.

- A laborban m ondták, hogy nap i 80-100 em ber is 
m egfordul náluk...

- Tulajdonképpen ezt is említeni akartam. Ahol csak 
egy szúrás erejéig foglalkoznak a beteggel, az a la
boratórium. Bizony az az érzésem, gyakran vannak 
felesleges vizsgálatok is. Ennek a teteje, amikor fél 
évig is itt van a lelet és senki sem jön érte.

- Találkoztak-e AIDS-es, drogos beteggel?

- Nem tudok róla.

- Úgy hallottuk, a m entősöket is elérte az “ésszerűsí
tés".

- Nappal, illetve 17 óráig, ugyanúgy dolgoznak, mint 
eddig. Utána egy kocsi teljesít szolgálatot, és ha a 
mentőautó éppen úton van, a telefonhívást Gödöllőn 
fogadják. Innen autórádión keresztül értesítik a men
tősöket. Ha meg az állomáson tartózkodnak, ők ve
szik fel a telefont. Nem nagy változás, de az emberek 
közérzete romlik, úgy érzik, nem törődnek velük.

- Hogyan tükröződik - egyáltalán érzékelhető-e - az 
aszódi betege llá tásban az egészségügy m egre for
m álása?

- Ha mi most egy kis tükre lennénk az országnak, 
nagyon rossz tükörbe néznénk. Éppen a minap vol
tam egy értekezleten. Azt akarják, hogy a rendelők-
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ben csak sürgősségi labormunka legyen. Pillanatnyi
lag nem tudni, ezen mit értenek. Minden laboranya
got úgynevezett megalaboratóriumokba szállítaná
nak. Pest megyében három városba: Vác, Százha
lombatta, Cegléd. Úgy gondolják, a számítógépes 
hálózat olyan lesz már akkor, hogy feldolgozás után 
kb. 2 órával már lehet tudni az eredményt. Ez látszat
ra jónak tűnik, ugyanis a Népjóléti Minisztérium és a 
Tisztiorvosi Szolgálat illetékeseinek elképzelése sze
rint a körzeti orvos, vagy valamelyik embere fogja le
venni a vért. Nekik hiányoznak azonban a tárgyi és 
személyi feltételeik. Én úgy számolom, Pest megyé
nek kb. 400 millió forintjába fog kerülni ennek a há
rom laboratóriumnak a felfuttatása. Azt pedig hiszem: 
ennek a feléből a most működőket alkalmassá lehet
ne tenni, hogy m indezt ellássa. Attól fé lek - mint 
ahogy ezt az egyik főorvos kolléga is megfogalmazta 
az értekezleten - most a laborokat fogják elsorvaszta
ni, a következő évben a röntgenmunkát. Később pe
dig majd arra hivatkoznak, hogy labor és röntgen nél
kül a rendelő nem rendelő.

- Lehet, hogy reális alapja van a kósza hímek, m isze
rint megszűnik a Rendelőintézet?

- Ez az elmúlt 6 évben többször is felszínre került. De 
azt hiszem, inkább a privatizálás felé terelik az em
bert. Am i az o rvos  szám ára  nem je le n t igaz i 
magánosítást. Ugyanis nem ju t valódi tulajdonhoz, 
mert az orvos csak bérli az épületet, a berendezése
ket és gondoskodik javíttatásukról. A rendelőintézet 
gépeinek alkatrészei akár 5 milliós értékűek is lehet
nek. Ugyanakkor a Társadalombiztosítás az ezred
fordulóig nem vállalja fel az eszközök amortizációját. 
Működésre kapjuk a pénzt: gyógyszerre, fecskendő
re, tűre, fizetésre. De ebből például az épület karban
tartását nem fizethetnénk, a tulajdonosnak - az ön- 
kormányzatnak - pedig nincs rá pénze. Marad az, 
hogy kigazdálkodjuk a működésre szánt összegből. 
Amikor annak idején - elég intenzív kórházi munka 
után - úgy döntöttem, hogy járó beteg rendelésen fo
gok dolgozni, fel sem merült bennem: egyszer majd 
megkérdőjelezik, szükség van-e a rendelésre?!

- Úgy tűnik, az egészségügy reform ja beteg és az or
vos számára rosszabb helyzetet teremtett.

- Pillanatnyilag biztosan. Ha csak a fogászat átalakí
tására gondolok: azt hittem, az életben nem lehet 
megcsinálni! Mégis megvalósult!

- Úgy tapaszta ltam , az egészségügyben do lgozók  
túlnyomó többsége m egpróbált helytá lln i a maga te
rületén. A beteg em ber a kiszolgáltatottság szemüve
gén keresztül nem m indig lá t tisztán. Megfigyeléseim  
szerint sem m i sem szítja fel jobban  az indulatokat a 
váróteremben, m int am ikor a betegek nem tudják, m i
ért és meddig várakoztatják őket. Ez vagy a rendelés 
megkezdésének elcsúszásakor fordul elő, vagy am i
kor hosszú ideig nem hívnak be senkit.

- Amikor a rendelési idő végén nem hagyhatom abba 
a rendelést mert beteg van, akkor a rendelés kezdete 
elég illuzórikus. És ehhez még az is hozzátartozik, 
hogy éjszaka beteghez kellett mennem - az ügyele
tesnek vagy gyermekorvosnak akár többször is -, 
reggel a szememet nem tudom kinyitni és betámoly- 
gok egy félórával később... Ha ezt valaki másképp 
tudná csinálni, lelke rajta!

- Talán tompítani lehetne a dolog élét, ha ilyenkor tá
jékoztatná valaki a várakozókat és a türelm üket kér
né. Pontosan azért, m ert az orvos sem gép és a be
teg em ber is ember. Nagy felelősséggel társul az or

vosi munka. M ilyen az orvostársadalom közérzete?

- Én azt hiszem, az orvos akkor érezné jól magát, ha 
hagynák dolgozni. Ha az egészségügyi vezetés job
ban átgondolt intézkedéseket hozna. Ha orvos és be
teg számára egyaránt megnyugtató helyzetet terem
tene.

B.M.

VIRÁGKÖTÉSZETI
TANFOLYAM

w

indul az
Aszódi Helyőrségi Klubban! 

Ára: 12.600 Ft, részlet- 
fizetési lehetőséggel. 

Beiratkozás a helyszínen 
május 20-án és 22-én 

17-18 óra között.

Információ:
MOLNÁR TÜNDE 

06-1/256-34-41
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N y u g d íja s o k  O rs z á g o s  
K é p v is e le t é n e k  H ír e i

* A Nyugdíjasok Országos Képvise
lete 1997. március 26-i ülésén meg
tárgyalta és megvitatta a tervezett 
nyugdíjreform előzetes javaslatát. 
Az ülésen résztvett Dr. Baráth Gá
bor úr a nyugdíjintézet főigazgatója, 
aki ismertette a Nyugdíjintézet ál
láspontját a szinte hetente változó - 
s éppen ezért igen nehezen követ
hető - nyugdíjreformmal kapcsolat
ban. A téma megvitatása s az el
hangzott észrevételek alapján a 
Képviselet az alábbi Állásfoglalását 
tette közzé, melyet megküldött a 
Kormány és valamennyi parlamenti 
képviselő részére is (mellékelve).
* Az Országos Képviselet Sajtó és 
Médiabizottsága áprilisi ülésén tájé
koztatta a nyugdíjas szervezeteket 
a Képviselet előző havi üléseiről, a 
megtárgyalt témákról és határoza
tokról. Ezek közül a legfontosabbak:
- Mosóczy Róbert a közgazdasági 
bizottság elnöke ismertette az inflá
ció alakulásával foglalkozó s ezen 
belül a nyugdíjasokat leginkább 
érintő inflációs tényezők hatásáról 
készült tanulmányát. A határozat 
szerint kéthavonta a Képviselet tá
jékoztatást készít az infláció alaku
lásáról valamint 1997.VII.31-ig ja 
vaslatot készít a nyugdíjasokat érin
tő intézkedések kompenzálására.
- A Képviselet tárgyalásokat kezde
ményezett az Elektromos Művekkel 
az elektromos ár emelésének a kor
mány által megígérten felüli kom
penzáció lehetőségeinek tanulmá
nyozására.
- Megvizsgálta az Országos Képvi
selet valamint a tagszervezetek mű
ködési feltételeinek alakulását és 
megállapította, hogy a korábbi álla
mi hozzájárulás csökkentése miatt 
még azok a szervezetek is műkö
désképtelenné válnak, melyek ez 
ideig képviselni tudták a nyugdíja
sok és időskorúak érdekeit. Ez vo
natkozik nemcsak az országos és 
megyei, hanem a városokban és 
községekben működő szervezetek
re is, miután az önkormányzatok 
pénzügyi lehetőségei mindinkább 
beszűkülnek.
- A Nyugdíjas Klubok kulturális ren
dezvényeire a mai napig sem állt 
olyan helyiség rendelkezésre, mely 
megfelelő színvonalú szereplésre 
alkalmat adott volna. 1997. évtől 
kezdve a LÁNG MŰVELŐDÉSI

HÁZ nyújt ingyenes lehetőséget 
ilyen jellegű rendezvények megtar
tására. Elsőnek 1997. május 15-én 
Borsod Megyei nyugdíjasok mutat
koznak be műsorukkal s erre szere
tettel meghívnak valamennyi nyug
díjast. A rendezvény helye: Láng 
Művelődési Ház, Budapest, Rozs- 
nyai utca 3. Kezdete : 10 óra.
* Helyi hírek
A Nyugdíjasok és Időskorúak Aszó
di Érdekképviseletének Falujárók 
útja 5. sz. alatti Klubjában az április 
havi Klubnapon (21-én 18 órakor) 
folytatódott a vetítéssel kombinált 
előadássorozat. A videófelvétellel 
kísért több mint egy órás előadás 
Görögországot mutatta be egy ki
rándulás keretében. Az út Horvátor
szágon és Szerbián át vezetett 
Makedóniába s a Thermophülei 
szoros emlékművétől kezdve mutat
ta be ezt az érdekes és kedves or
szágot egészen az Észak Lokroszi 
tengerparton fekvő gyógyvizéről hí
res Kamene Vurla fürdőhelyig. In
nen két kiránduláson ismerkedhet
tek meg a résztvevők elsősorban a 
főváros, Athén műemlékeivel, az 
Akropolisszal s magával a nyüzsgő 
nagyvárossal reggeltől estig, majd 
egy újabb úton a természet csodá
latos szépségű alkotásával a világ
hírű Meteorákkal. A Klambakán át 
vezető utat a világon igen sokan 
csak ezért a látványért teszik meg. 
Aki egyszer is járt a felszínből hirte
len kiemelkedő 600 méter körüli 
szeszélyes alakzatú sziklatömbök 
között s megpillantotta a lentről 
fecskefészeknek tűnő, de közelről 
hatalmas - a sziklák csúcsára “ra
gasztott" - kolostorokat , soha nem 
felejti a látványt. A visszafelé út 
Karisszán át vezet Thesszália föld
jére. Megállunk a 2911 m magas 
ködbevesző O lim posz hegység 
alatt, ahol a monda szerint a görög 
is tenek laknak s a term ékeny 
Temple folyó völgyén át megyünk 
Thesszaloniki felé. Az út mindkét ol
dalán gyümölcsösök, gyapotföldek, 
kivi és olajfa ültetvények, szőlő 
amerre a szem ellát. Aztán a cam- 
pingek és szállodákkal teli tenger
parti üdülők hosszú során át vezet 
be az út a hosszú tengerparti úton 
át Makedónia fővárosába: Thessza- 
lonikibe. A városból az egymást érő 
tűzvészek és háborúk csak a bizán

ci korból származó építményeket 
hagyták meg. A hagyományos bi
zánci textúrával díszített templomok 
és virágos terekkel tarkított várost 
elhagyva a visszafelé út már újból 
Szerbián át vezet hazafelé. A hábo
rús éveket idéző belgrádi utca látvá
nya ma is elgondolkodtató. Aki járt 
régebben ebben a szép, örökké 
nyüzsgő városban s meglátja az 
utak mentén kannákkal és hordók
kal felszerelt benzinárusokat, igen
csak megrémül.
A szép út ismertetése után a részt
vevők kérdéseket tettek fel az akko
ri állapotokról, a görögországi viszo
nyokról.
Úgy véljük, a résztvevők sok min
dent láttak ebből a szép országból, 
s a következő előadásokon, mely 
Erdélyről kezd egy sorozatot, még 
többen részt vesznek.

Both Ottó
ny. k. elnöke

***

Nyugdíjasok Országos Képviselete

ÁLLÁSFOGLALÁS 
A NYUGDÍJREFORMRÓL

A Nyugdíjasok Országos Képvisele
te - amely 46 tagszervezetet foglal 
magába - maradéktalanul egyetért 
azzal, hogy a jelenlegi nyugdíjrend
szer reformra szorul, annak szüksé
gességét a 60/1991. Országgyűlési 
határozat meghozatala óta támo
gatja.
A reform elsődleges céljának azt te
kinti, hogy az világos, kiszámítható, 
az állampolgár számára áttekinthe
tő legyen.
Olyan reformot támogat, amely nem 
csorbítja a járulék-befizetéssel meg
vásárolt jogokat, megőrzi a nyugdíj
színvonalat.
A Képviselet:
- nem ért egyet a tőkefedezeti rend
szer kötelező jelleggel történő beve
zetésével, mivel az a Nyugdíjbizto
sítási Alapnál hiányt gerjeszt, hatá
sa a gazdaság jelenlegi helyzeté
ben az egész társadalomra nézve 
beláthatatlan következményekkel 
járhat;
- az éves nyugdíjemeléseknél az 
ú.n. “kombinált” nyugdíjemelési in-



8 ASZÓDI

dexálást nem támogatja, mert azzal 
csökkenne a nyugdíjszínvonal. A 
nyugdíjemelést továbbra is a nettó 
keresetekhez igazodóan tartja elfo
gadhatónak. Ebben fejeződik ki a 
leginkább a generációk közötti szo
lidaritás elve;
- ugyancsak nem ért egyet a nyug
díjak megadóztatásával, mivel az 
évek során jelentős összegeket von 
el a Nyugdíj Alapból és a jelenlegi, 
továbbá a jövő nyugdíjasait is hátrá
nyosan érinti;
- nem tartja megnyugtatónak az öz

vegyi nyugdíjnak a reform tervezet
ben javasolt rendezését, ha az nem 
terjed ki a jelenlegi nyugdíjasokra 
is;
- nem tartja megengedhetőnek a 
korkedvezm ényes m unkakörök 
nyugdíjtörvényből való kiemelését, 
mert ezáltal az érintett munkaválla
lók kiszolgáltatottakká válnak;
- megítélése szerint a rokkantsági 
nyugdíjrendszer felülvizsgálatára 
csak akkor kerülhet sor, ha a reha
bilitációt már törvény szabályozza;
- a NYOK á lláspontja  szerin t a

nyugdíjtörvény készültségi foka ala
csony, több nyitott elvi kérdés el
döntetlen.
Erősen megkérdőjelezhető az elő
zetes ütemezésnek megfelelő vég
rehajthatóság.
Az előzőek alapján a Képviselet a 
témát legkorábban szeptemberi or
szággyűlésen javasolja tárgyalni.

Bp., 1997. március 26. Nyugdíjasok 
Országos Képvise le tének TANÁ
CSA

i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

T Ü D Ö S Z Ü R É S
Értesítjük a lakosságot, hogy az 1997. évi tüdőszűrés 1997. m ájus 05 - jú n iu s  05-ig lesz.

A szűrés helye; Tüdőgondozó Intézet, Aszód 
Hétfő 13-17 óráig
Kedd 8-12 óráig
Szerda 8-12 óráig
Csütörtök 8-12 óráig
Pénteken szűrés nincs ül

Tekintette l arra, h ogy  a TBC és a tüdő  daganatos m egbetegedéseinek száma je len tősen  m egnövekedett, 
kérjük, hogy a tüdőszűrés t va lam ennyi á llam po lgár sa já t érdekében tartsa köte lezőnek!

i________________________________________________________________________________________________ i
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Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet májusi beosztása az aláb
biak szerint alakul:

május 1-jén 8 órától május 3-án 8 óráig 
május 3-án 8 órától május 5-én 8 óráig 
május 10-én 8 órától május 12-én 8 óráig 
május 17-én 8 órától május 20-án 8 óráig 
május 24-én 8 órától május 26-án 8 óráig 
május 31-én 8 órától június 2-án 8 óráig

Dr. Márton János Galgamácsa Kiskút u. 3. 
Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51.
Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86.
Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. 
Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86.
Dr. Márton János Galgamácsa Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-229420 
Tel.: 06-28-400062 
Tel.: 06-28-400413 
Tel.: 06-28-400207 
Tel.: 06-20-566529 
Tel.: 06-30-229420

Magyar Posta

Magyar Posta 
Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 

ASZÓD POSTA

NYITVA TARTÁSI RENDJE

8-17.00 

8-16.00 

16.30-17.00

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 

Pénztár:

Minden további hétfőn 

Pénztár:

Kedd-péntek

Pénztár:

8-16.00

8-15.00

15.30- 16.00 

8-16.00 

8-15.00

15.30- 16.00

Posta Shop
NYITVA TARTAS

Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 

Szombat 6.00-10.00

Zenélő rózsa 
Sooters színes negatív film 
Videókazetta 195’

240’
Hangkazetta C-60’

C-90’
Filmslágerek
Képeslapok

A Posta Shop kínálatából:
286.- Ft 
495.- Ft 
580.- Ft 
670.- Ft 
130.- Ft 
160.-Ft 
680.- Ft 

10 Ft-tól 120 Ft-ig

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

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezető

H Á Z H O Z  V I S S Z Ü K !
A z A s z ó d i T ü k ö r  egy éves e lő f iz e té s é n e k  á ra  c s a k  2 4 0 , -  Ft !
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„Színésznő szeretnék lenni...”

Az elmúlt év őszén olvashattuk az Aszódi Tükör
ben, hogy az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola I.A osztályos tanulója 
megnyerte a Glória V ictis 1956 című szavalóver
senyt. A napokban érkezett az újabb hír, amely sze
rint Sági Éva újabb trófeával dicsekedhet.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Sinka István és Tamási 
Áron emlékére országos szavalóversenyt írt ki, en
nek elődöntőjén - ahol 120 nevező szerepelt - válasz
totta ki a zsűri azt a 19 szavalót, akik a döntőbe jutva 
adhattak számot felkészülésükről. Természetesen

Sági Évi is közöttük volt. A verseny végleges értéke
lésénél kiderült, hogy sikerült megszereznie a máso
dik helyet.

Sági Éva így meséli el élményeit:

- Nagyon boldog vagyok, hiszen olyan erős volt ez 
a m ezőny, hogy nem  is m ertem  á lm odn i e rrő l az 
eredményről. Eredetileg összesen hatan indultunk az 
én gim názium om ból, csak nekem  sikerü lt be jutn i a 
döntőbe. Nagyon szeretem a verseket, és szívesen  
mondom el azokat közönség előtt is. Szinte egy ün
nepély sem múlik el lakóhelyemen anélkül, hogy ne 
kérnének meg egy-egy vers elmondására. Legutóbb  
március 15-én szavaltam egy Petőfi-költeményt. Tag
ja  vagyok a Kom édiások Színkörének is. M ár előad
tuk a Bolondok grófja után tavaly, M ü lle r Péter Dr. 
Valaki cím ű musicaljét. Újabb M üller-darabot mutat
tunk be, talán még nagyobb sikerrel, a Kölyök című, 
szintén zenés játékot. S ikereinken felbuzdulva most 
Diligens Melinda feldolgozásában a Karácsonyi ének 
előadására készülünk. Ez a munka számomra rend
kívü l érdekes, szívesen csinálom, m ert el ke ll árul
nom: szeretnék színésznő lenni.

Takács Pál

(Új Pest Megyei Hírlap - 1997 április 22., kedd)

BELGIUM

Ismét utaztunk! Az idei 
tanév tavaszi szünete az 
aszód i P e tő fi S ándor 
Gimnázium és Gépésze
ti Szakközépiskola szá
mos tanulójának nyújtott 
a lka lm at arra, hogy az 

iskola francia szekciójának külföldi cserekapcsolata 
révén - Franciaország és Csehország bejárása után 
Belgiumot is felfedezhesse. Az utazás megszervezé
sét elsősorban belga tanáraink szorgalmazták, hi
szen nekik szerzett igazán örömet az, hogy szülő
földjük jellegzetességeit feltárják előttünk. Az általuk 
mesélt számtalan történet és anekdota után végre 
saját magunk is részesei lehettünk a belga fiatalok 
hétköznapjainak melyek - a vélttel ellentétben - alig 
térnek el a magyar diákokétól. Igaz, a fogadó család
ba való rövid beilleszkedésünket is nagy mértékben 
elősegítette, hogy utazásunk előtt két hónappal mi is 
vendégül láttuk Magyarországon a theux-i gimnázium 
tanulóit és tanárait.

A belga házigazdák a náluk töltött egy hét prog

ramját úgy állították össze számunkra, hogy mind ta
nítási rendszerüket, mind országuk életét valósághű
en mutassák be nekünk. Voltak napok, mikor időnket 
teljes egészében az iskolában töltöttük - csoportos 
beszélgetések keretében ismerkedtünk egymással 
és egymás előtt még oly ismeretlen országainkkal. 
Székfi László, aszódi vállalkozó által rendelkezé
sünkre bocsátott kényelmes autóbusszal pedig felke
restük azokat a városokat, melyek Belgium “ízét" ad
ják: Brüsszel, Liége, Brugge és természetesen a ten
gerpart.

A kellemesen töltött napok tökéletesen palástolták 
az utazás valódi célját: a tanulást. A francia anya
nyelvű környezetben ugyanis észrevétlenül, szinte 
akaratlanul fogadtuk be a rengeteg új információt; 
használtuk az általunk tanult idegen nyelvet aktuális 
élethelyzetekben. Rengeteg új emberrel megismer
kedtünk, alakítottunk ki hosszabb-rövidebb időre szó
ló barátságokat úgy, hogy közben nagyon jól szóra
koztunk...Mert ugye ez az utoljára leírt szempont sem 
teljesen elhanyagolható?!

S á god i Ild ikó
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"Szép m agyar beszéd ”
Országszerte, tömegközlekedési eszközökön, sport- 

eseményeken, baráti beszélgetéseken, szórakozóhe
lyeken és sorolhatnám még hány s hány helyen ta
pasztaljuk mindannyian , hogy anyanyelvűnket mi mó
don használjuk: helytelen mondatszerkesztés, hibás 
szórend, idegen kifejezések túlzott és értelemzavaró 
használata; az argó és a káromkodás szélsőséges 
megjelenéséről nem is beszélve. Ezért is nagyon fon
tos számunkra, hogy ezeket a káros megnyilvánuláso
kat visszaszorítva, fokozottan figyeljünk gondolataink 
helyes közlésére szóban, írásban egyaránt.

Különösen fontos a szép magyar beszédre tanítás a 
különböző oktatási intézményekben, hiszen az itt ta
nuló gyerekek eltérő előképzettséggel rendelkeznek 
az anyanyelvi nevelés területén, s itt jól képzett peda
gógusok igyekeznek a meglévő hiányosságokat pótol
ni s a legválasztékosabban beszélőket még verseny
re is felkészíteni, mint ahogy az Aszódon is történt, 
április 19-én, szombaton a Csengey Gusztáv Általá
nos Iskolában, ahol a “Kazinczy Szép magyar ver
seny" területi fordulóját tartották. Immáron második al
kalommal rendezte meg a versenyt az aszódi iskola, 
amely pályázaton nyerte el ezt a lehetőséget. Pest 
megyében még egyébként tíz iskolában rendeztek te
rületi fordulót.

Szombat délelőtt 9.00 órakor Kommárné Gerőcs 
Edit igazgatónő köszöntötte a helyi és a környező tele
pülések iskoláinak versenyzőit: 11 iskola összesen 
harminc tanulóját, a kísérő- és felkészítő pedagóguso
kat, szülőket, érdeklődőket. A megnyitóbeszéd meg
emlékezett Péchy Blanka színésznőről, írónőről, aki 
annak idején a rádióban nyelvművelő sorozatot indított 
“Beszélni nehéz" címmel. 1962-ben a szép magyar 
beszéd jutalmazására megalapította a Kazinczy-díjat 
a hivatásos előadók számára, és a Kazinczy-érmet di
ákoknak. Az igazgatónő szólt Kazinczy Ferenc jelentő
ségéről, aki a francia felvilágosodás eszméinek hatá
sára a XVIII. század végi Magyarországon majd a bör
tönből való szabadulása után, a XIX. század elején 
írói, költői, szerkesztői tevékenysége mellett a ma
gyar nyelv megújításán fáradozott. Az ünnepélyes 
megnyitóbeszéd egy Nagy László idézettel fejeződött 
be: “Nem elég magyarnak születnünk, tanulnunk kell 
magyarul a sírig!” Ezután a 4.z. osztályos tanulók mű
sora (ének, furulya) hangzott el, amelyet Bartha Gyön
gyi és Bartha Ildikó 3.z osztályos tanulók versrészletei 
követtek.

Magyar Mihályné igazgatóhelyettes a megnyitót kö
vetően ismertette a verseny menetét, amely két kor
osztály számára (5-6. osztályos ; 7-8. osztályos) szer
veződött. A megméretés két fordulóban történik: az el
sőben a versenyzők által szabadon választott ismeret- 
közlő szöveg bemutatása, majd a másodikban a köte
lező szöveg felolvasása hangzik el. Ez utóbbiakat a 
Pest Megyei Pedagógiai Intézet juttatta el a verseny 
színhelyére, ezt csak közvetlen a vetélkedő előtt is
merhették meg a tanulók. A fiatalabbak Fekete István: 
Téli berek (részlet), az idősebbek Benedek Elek: Zá- 
goni Mikes Kelemen c. prózáját kapták. Magyar Mi

hályné végül bemutatta a két zsűri tagjait: 5-6. osztá
lyos korcsoportban: Mikus Katalin, a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiu
mának vezetője, a zsűri elnöke; Pardi Lászlóné, a 2. 
sz. Általános Iskola tanára, a zsűri tagja; 7-8. osztá
lyos korcsoportban: Péter Sándorné, a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola tanára, a 
zsűri elnöke; Magyar Zoltán, a Petőfi Múzeum mun
katársa, a zsűri tagja.

A verseny az intézmény könyvtárában zajlott s a 
zsűri véleménye szerint nagyon jól felkészült diákok 
küzdelme volt a kora délutánig tartó rendezvény. A 
zsűri tagjai az értékelés mellett részletes és segítő 
szaktanácsadásukkal útmutatást adtak a jövő évi ver
senyre való felkészüléshez.

A verseny végeredménye a következő volt:

5-6. osztályos korcsoport (16 fő indult):
I. helyezés (megosztva):
Huba Dorottya 6.O.- Szent Erzsébet Katolikus Ált.
Isk. Pécel, Tóth Adrienn 6.o. - Kölcsey Ferenc Ált.
Isk. Kistarcsa
II. helyezés (megosztva):
Laukó Renáta 6.o. - Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Aszód, Hrusztinszki Henrietta 6.o. - Szemere Pál
Ált. Isk. Pécel
III. helyezés:
Haraszti Norbert 5.o. - Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Aszód
7-8. osztályos korcsoport (14 fő indult)
I. helyezés - Továbbjutott az országos versenyre:
Szász Noémi 8.o. - Klapka György Ált. Isk. Isaszeg
II. helyezés:
Legéndi Gabriella 8.o . - Klapka György Ált. Isk.
Isaszeg
III. helyezés:
Fodor Anna 8.o. - Szemere Pál Ált. Isk. Pécel

A színvonalas verseny előkészítésében és lebonyo
lításában sokan aktívan tevékenykedtek. Az előbbiek
ben már említetteken kívül: Barlai Edit igazgatóhelyet
tes, Visy Györgyné magyar munkaközösség vezetője, 
Balogh Lászlóné, Szabó Mihályné, Kalina Jánosné, 
Kiss Mária, Szabóné Katona Erzsébet, Ladosné Kern 
Katalin, Bojtosné Jordán Györgyi, Juhászné Bánhidi 
Paula, Király Gabriella, Rébbné Bartha Zsuzsanna, 
Budai Tünde, Búzás Mária, Garamvölgyiné Kiss Zsu
zsanna, pedagógusok és a 6.z., 7.a, és a 8.o. tanulók.

A rendezvény szponzorok segítségével vált teljessé. 
Nézzük az idei Kazinczy verseny támogatóinak névso
rát és ezúton is köszöni a rendezőség a segítségüket:

- Gál Tibor - Művelődési Főelőadó Polgármesteri Hi
vatal Aszód

- Gódor és Társa Kereskedelmi Szolgáltató Bt. Bag
- Maródi Rózsika büfévezető Csengey Gusztáv Álta

lános Iskola Aszód
- Szászi Józsefné Zöldség-gyümölcs kiskereskedő 

Aszód
A verseny magas színvonala is biztosíték arra, hogy 

a nagy elődök útját járva minél többen beszéljünk szé
pen magyarul.

K oncz István
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f “Egy sótéglával gyermeke egészségéért ”

V
- az aszódi sóbarlang - )

1997. április 9. jeles nap a Napsu
gár Óvoda történetében. Olyan léte
sítmények megnyitására került ekkor 
sor, melyeknek komoly szerepük van 
az ovisok egészsége megvédésében: 
két sóbarlang vár ma már a gyerekek
re.

“Azok az óvodapedagógusok, akik 
pályáztak annak idején nem gondol
ták, hogy milyen óriási meglepetés
ben lesz részük, hogy a Napsugár 
Óvoda elnyeri a pályázatot, elkezdheti 
építeni a sóbarlangjait. Somogyi Ist
ván művész úr nagy értéket adomá- 
nyozott nekünk , nem csak az óvodá
nak, hanem Aszód lakosságának is. A 
felnövekvő gyermekek egészsége óri
ási kincs és hosszú távon tudjuk ápol
ni ezen a helyen." - mondta a megnyi
tón Balogh Jánosné, az óvoda veze
tője.

Az óvoda pedagógusai földszinti 
helyiségeket találtak a legalkalma
sabbnak a sóbarlangok számára. A 
Nyuszi és a Katica csoportban jöttek 
létre, mivel ott tudták biztosítani a zárt 
teret. Játékos formákat választottak : 
Mesevár épült a Nyuszi csoportban, 
Babaház a Katica csoportban. Minden 
ovis csoport hetente többször megy a 
sóbarlangba, órarendje szerint. Az 
óvó nénik, dajkák igyekeznek új és új 
ötletekkel vonzóbbá tenni az ott töltött 
időt. Mesehallgatás és játék a sóbar
langban eltöltött idő programja.

A megnyitóra Somogyi István mű- 
vész úr nem tudott eljönni - egy dele- 

I  gáció fogadása miatt -, helyette a 
Somadrin Centrum titkára volt jelen , 
az ügyvezető igazgató, és a Termé
szetgyógyász magazin újságírója.

A megnyitó beszéd után a sóbar
langok megtekintése következett, 
először a Katica csoportban - ahol a 
gyermekek meglepetést készítettek a 
művész úr tiszteletére, műsorral ké
szültek - majd a Nyuszi csoportban, 
ahol a Mesevárban való foglalkozást 
mutatták be. Azután a vendégeket 
az emeleten terített asztallal várták,

melyet a Mesevár “tündérei” (óvónők, 
dajkák, konyhai dolgozók) készítettek 
el - nagyon finom volt - , mellette ba
ráti beszélgetésre is sor került.

Sok munka, lelkesedés és anyagi 
segítség útján jutott el a Napsugár 
Óvoda az ünnepi megnyitóig, amikor 
“akár a nagyok” megtörtént a szalag 
átvágása, s a gyerekek beléphettek a 
tiszta levegőjű helyiségekbe.

“Sokan, nagyon sokat dolgoztak 
ezért" - mondta Erzsiké néni: “Giriti 
Sándor szülővel szakmai beszélge
tést folytattunk, hogyan kezdjük el 
építeni a sóbarlangokat, együtt építet
tünk Dián Tibor vállalkozóval és mun
katársaival, köszönjük hogy igen ol
csó anyagköltséggel a munkadíj fel
számolása nélkül készítették el a kis 
építményeket. Kiemelnénk Tóth 
Gusztáv szülőt, aki sokat segített, 
Martonosi József nagyapát, Rigó 
László igen ügyes munkáját, Szűcs 
Tibor szülőt. Molnár Árpád a Samu 
Gazdaboltból mindkét sóbarlangba 
görög tálakat és a fóliaanyagot bizto
sított. Szabó Róbertné szülő segítsé
gét, Kikillai Miklós szülőt, Bubenyák 
János szülő áldozatos munkáját.

Bártfai Lászlót, aki a januári csúszós 
időben is szállította a sótéglákat Bu
dapestről, Garczik Pált és munkatár
sait, akik a rakodásban segítettek, 
Tolmácsi Miklós urat, a GAMESZ ve
zetőjét, aki minden kérésünket öröm
mel teljesítette, valamint Zámbó Já
nos asztalost - akinek kispadjain na
gyon vidáman ülnek a gyerekek a 
sóbarlangban - és munkatársait: 
Kulics Lászlót, Konkoly Andrást. Nyil
vánosságot érdemelnek akik pénzt, 
adományt adtak : Szita Zoltán, Szűcs 
Tiborné, Ondrik Bt., Deme Imre, Bor- 
kesz Tibor, Burik Sándor, Oláh Ká- 
rolyné, Urbán Lajosné, Balogh János
né.”

A sóbarlangok “csinosítása”, kelle
mesebbé tétele, az új ötletek megva
lósítása még ezután következik. Biz
tatást ehhez a szülőktől, ismerősöktől 
kapnak az óvoda pedagógusai.

A sóbarlang egy kis, de fontosságá
ban nagy lépés annak érdekében, 
hogy a kis ovisok egészséges körül
mények között töltsék a napjaikat.

GyZs

Ez történt nálunk
X Megtörtént a leendő 1. osztályo

sok beíratása. Őszintén reméljük, 
hogy az új iskolások kedvező kö
rülmények között kezdhetik meg a 
tudás csodálatos világával való is
merkedést.
Szeretnénk hinni, hogy az anyagi vi
lág kegyetlen számrendszerén felül 
tud emelkedni az EMBER, és fontos

lesz a jövő is, nemcsak a jelen!

X Nagyon szép és dicséretes kez
deményezés volt az április 5-re 
meghirdetett TAKARÍTSUK KI 
ASZÓDOT! - program. Kezdemé
nyezője Eltér Csaba a 2. sz. Fiú
nevelő Intézet tanára volt. Bár áp
rilis addigi szeszélyességén még 
jobban túltett, és hatalmas széllö
késeivel nehezítette (illetve sajnos 
azóta semmissé tette) munkánkat,

de a jelzett napon, ha nem is a 
várt létszámmal, de gyerekeink 
rendbehozták, kitakarították a “kis 
iskola” (l-ll. osztály), a Lakótelep 
volt gyári óvodájának, az Újtelep 
iskola körüli utcáinak területét, va
lamint a volt Orosz Laktanya mö
götti játszóteret - közösen a Nagy- 
családosok Egyesületével -, illetve 
a Kartali út nagy részét.

folytatás a 12. oldalon
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Egy későbbi napon, kissé nyugal
masabb széljárás mellett a 7. osz
tályosok további 12 zsák szemetet 
szedtek össze. Az időjárás játéka
ként munkánk gyümölcse sajnos 
nem igazán látszik.

X Április 8-án iskolánkból a IV. osz
tályosokat érte az a megtisztelte
tés, hogy részt vehettek az 
1848/49-es szabadságharc dicső
séges Tavaszi Hadjáratának tisz
teletére rendezett hagyományos 
temetői ünnepségen, megemléke
zésen - Miskolczy Sándor huszár- 
kapitány sírjánál, melyre sajnos a 
várva várt huszárok nem érkeztek 
meg.

X Március 19-én a Kazinczy szép ki
ejtési verseny megyei (körzeti) for
dulóját rendezte meg színvonala
san a Csengey úti Általános Isko
la. A mi iskolánkat az 5. osztályos 
Szarka Eszter és a 7. osztályos 
Kovács Richárd képviselte.

X Finiséhez érkezett a tavaszi szü
net végével az 1996/97-es tanév. 
Alig 2 hónap van még az iskolá
ból. Őszintén reméljük, hogy min
den diák számára fontos, hogy az 
év végi bizonyítványba milyen ér
demjegyek kerülnek.

KÖK HÍREK
X Megkezdtük vállalt munkáink vég

rehajtását.
Széthordtuk a Városszépítő Egye
sület Pállasz Athéné Aszódi Lánd
zsája című kiadványt, mely remél
jük hasznos információkat tudott 
nyújtani az olvasóknak.

X Ugyancsak mi segítettünk a Virág
árusítási Akcióra felhívó szóróla
pok terjesztésében. Minden bi
zonnyal azóta sok helyen pom
páznak a gyönyörű virágok.

X Megkezdtük az elhalt pedagógu
sok sírjainak gondozását is. Na
gyon sok ilyen sírt találtunk a te
metőben. Ha csak annyit sikerül 
m egvalósítanunk terve inkbő l, 
hogy rendbehozzuk ezeknek a sí
roknak a környékét, már úgy érez
hetjük, mi is tettünk valamit az elő
dök tiszteletben tartásáért.

X A KÖK titkára - Szűcs Tímea 8. 
osztályos tanuló - részt vett a má
jus 1-2-3-án megrendezett Orszá
gos Diákparlamenten. Beszámoló
ját kíváncsian várjuk.

II. sz.
Á lta lános Iskola

Cum Deo pro patria 
et libertate

a z a z :

Istennel a
hazáért és a szabadságért

Ez a felirat díszük a nagyságos feje
delem, II. Rákóczi Ferenc szobrának 
talapzatán, és ez volt az általa veze
tett szabadságharc zászlain. Nem ez 
volt az egyetlen küzdelem, amelyet az 
osztrák túlerő Európa egyetértésével 
levert, de fénye átcsillog az évszázad
okon át, feledhetetlenül.

Ma is szól a tárogató, él a Rákóczi- 
nóta, hiába igyekeztek az elnyomók 
kiirtani a hangszert, az éneket ... és 
az énekest.

Azon a megemlékezésen, amelyet 
1997. március 25-én a Fejdelem kö
zelgő születésnapja alkalmából a Rá
kóczi Szövetség szervezett, el is 
hangzott a “Krasznahorka büszke vá
ra” egy gyönyörű, majd háromszáz 
éves tárogatón. Halzl József, a Rákó
czi Szövetség elnöke meleg szavak
kal köszöntötte a megjelenteket, majd 
az ipolysági magyar gimnázium diák
jainak énekkara segített a Himnusz 
eléneklésében. Sokan tették föl a kér
dést: ismerve a szlovákiai magyarelle- 
nességet, vajon hol gyakorolt az 
énekkar? Az ünnepi megemlékezést 
Ladocsy Gáspár tábori püspök, a tá
bori lelkészség katolikus vezetője 
mondta el. Beszédében kiemelte II. 
Rákóczi Ferenc katonai, politikai eré
nyei mellett kereszténységét, haza
szeretetét, emberi értékeit. Mai, zava
ros világunkban példakép lehet vala
mennyiünk számára! A komoly, szép 
szavakat versek követték: Ady, Petőfi 
költeményei mellett elhangzott Lévay 
József: Mikes című verse, s talán fi
gyelmeztetésül Vörösmarty Ország
háza c. költeménye is.

A megemlékezést koszorúzás kö
vette. Ismét láthattuk a három szalag
ból álló nemzeti színeket a csokrokon, 
koszorúkon: ezek Szlovákiából érkez
tek. Sok iskola és település képvisel
tette magát, közöttük a miénk is: az 
aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola nevében 
Nagy Zoltán és Honig Antal Bálint he
lyezték el a koszorút.

Tisztelegtünk a nagyságos Fejede
lem előtt.

HZE

Április 9-én, szokásos összejöve
telünkön a csíksomlyói utazás előké
szítésén kívül videofilmét néztünk. 
Ez az ópusztaszeri Emlékparkot be
mutató film ugyan nem pótolja a sze
mélyes élményt, de gazdagságával, 
szép képi megformálásával megidé
zi a hely hangulatát, ébren tartja az 
érdeklődést.

Júniusi összejövetelünk pontos 
programjáról plakátokon értesítünk 
mindenkit. Szokásos találkozásunk 
időpontja, az első szerda ugyanis ez 
évben a trianoni békeszerződés alá
írásának napjára, június 4-re esik. 
Éppen ezért elhatároztuk, hogy en
nek az évfordulónak szenteljük 
összejövetelünket. Ünnepi vendé
günk előreláthatólag Duray Miklós úr 
lesz, a szlovákiai Együttélés Mozga
lom elnöke.

Szívesen látunk és szeretettel vá
runk mindenkit!

Hőnigné Zádor Éva

“Egy hang voltam az Isten énekében 
és kár lett volna el nem hangzani. ”

(Reményik Sándor)

Szerete tte l kö szö n tjü k  a nyug 
díjba vonuló Frajna M iklós igazga
tó urat. Megérdemelt pihenéséhez 
jó  egészséget kívánunk!

MDF
____  Aszódi Szervezete
MDF

“...szállva, ím, elsők között a sorban, 
vásznunk dagad, hajónk előremegy!”

(Arany János)

A b a lla g ó  d iá k o k n a k  eredm é
nyes é re ttség it, s ike res  fe lvé te li 
v izsg á t és egész é le tükben  sok  
boldogságot kíván

Óvodai 
beiratkozás 

május 5-16 között. MDF

az MDF
Aszódi Szervezete
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G c n d c l a t c k  ce y  e l n ö k i

LÁTC6ATÁSCCL
Felem elően szép és tanu lsá 

gos ünnepség zajlott le 1997. ja 
nuár 11-én az ősi Podmaniczky- 
ka s té ly  d ísz te rm é b e n . A szód  
vendége volt az utolsó m agyar 
király fia, Dr. Habsburg Ottó, a 
Páneurópa Unió európai és Dr. 
Bethlen István a magyarországi 
szervezet elnöke. Köszönet érte 
a Páneurópa Unió Aszódi Szer
vezetének és a rendezőknek. A 
neves esem ényrő l részle tesen 
beszámolt az Aszódi Tükör és a 

megyei újság is.
Ezekután miért elevenítem fel 

a már lassan két hónappal ez
előtti eseményt? M iért fogla lko
zom ismét ezzel a kérdéssel? - 
Nos, azért bátorkodom a tém át 
újból fe lve tn i, m ert az Európá
hoz való csatlakozás, az egysé
ges Európa gondolatát már értik 
angolul, németül, franciául ... ta 
lán már magyarul is, ám abban 

nem vagyok biztos, hogy lefordí
tották-e aszódira is?!

Azt m indenki tudja, hogy Ma
gya ro rszág  c s a tla k o z n i k íván  
Európához, konkré tan  Európa 
nyugati részéhez. S ze re tnénk  
m egerősíten i, hogy M agyaro r
szág mindig is Európához tarto
zott, de pontosítsuk: a keresz
tény, m égpedig a római ka to li
kus és protestáns kultúrkört! Eu
rópának volt az integráns része, 
még ha az utóbbi évszázadok
ban (ne áltassuk m agunkat) ki
csit lenézett tagja is.

N os, a v is s z a k é re d z k e d é s  
tény, ezzel minden józanul gon
dolkodó, hazáját szerető á llam 
polgár egyetért. Vajon ezen tú l
m enően azt is tu d ju k -e , hogy 
m indez á ld o za to k  né lkü l nem 
történhet meg? Vajon tudjuk-e, 
hogy a befogadásért nagyon so
kat kell tennünk nekünk, egysze
rű á llam po lgároknak is? Vajon 
ismerjük-e eléggé azt az Euró

pát, ahova vágyódunk? Ism er
jük-e azokat a népeket, am ely
nek családjának tagjai közé ke
rü lését szorgalm azzuk? Ism er
jük-e azokat a szokásokat, azo
kat a követelm ényeket, azokat 
az igényeket, am elyeket e lvár
nak tőlünk, ha átlépjük a küszö
böt és befogadást nyerünk?

Nem az ország m akrogazda
ságának m ilyenségéről, a m in
denáron  va ló  ha ta lom - és va 
gyon megszerzésének társada
lom -ellenes cselekedetté m inő
sítéséről, a tisztességtelen, gát
lástalan, bűntett szintű vagyon- 
h a lm o z á s  m e g b ü n te té s é rő l, 
nemcsak a gazdagokat, hanem 
az egész tá rsada lom  é rdeke it 
szolgáló jogrend megteremtésé
ről, a d ip lom ák kölcsönös e lis 
mertetéséről, a közös hadrend
ről (NATO) ... van (lesz) szó, ha
nem arról is, hogy az egyszerű 

állampolgárok, a hazánkban élő 
10 millió lakos kulturális szintje, 
igényessége, viselkedési- és be
szédkultúrá ja, em patikus kész
sége, a másság elfogadása, az 
élet minden területén a to leran
cia, a tisz taság , a rend és az 
élethez nélkülözhetetlen (persze 
nem porosz szellemű) fegyelem, 
a másik ember tisztelete, a ter
mészet szeretete és annak meg
ő rzésének, m egvédésének az 
igénye, a nehéz helyzetbe kerül
tek önze tlen  m egseg ítése  je l-  
lemzi-e népünket?! Képesek le
szünk-e néhány év alatt helyre
állítani vagy újra építeni a darab
jaira hullott közerkölcsöt, az em
beri tisztességet és becsületet, 
az e m b e ri m unka , az a lk o tó  
munka tiszteletét és szeretetét? 
Vajon továbbra is “azoknak áll a 
zászló”, akik az elmúlt években 
többször cseréltek pártot, hitet, 
m eggyőződést csupán a ha ta 
lom megtartásáért, m egszerzé

séért, a vagyon gyarapításáért, 
m int más em ber a fehérnem ű
jét? Meg tudjuk-e teremteni azt 
a v ilágo t, ahol a tisz tességes, 
becsületes embereknek ne kell
jen rettegniük nap, mint nap (na, 
nem az atomháború miatt, mint 
az elmúlt 30-40 évben) a puszta 
életükért az elhatalmasodott bű
nözés miatt, az állásuk elveszté
se miatt, a betegségek és a zilált 
egészségügyi ellátásuk miatt ... 
A sort folytathatnánk napestig. - 
Törekszünk-e egy kulturáltabb, 
egy környezetében és erkölcsei
ben tisz tá b b  és rendeze tte bb  
Magyarország kiépítésére?

S így ju tunk el szűkebb pátri
ánkba, Aszódra. Le kell fordítani 
“aszód ira” , hogy m it je lent, m i
lyen köve te lm ényeke t tám aszt 
kis városunk és lakói elé asz Eu
rópához csa tlakozás. Az b izo 
nyos, hogy a tisz ta  e rkö lcsök  

megteremtése nem csak az egy
házak; a rend és a fe g ye le m  
m e g te re m té se  nem  csupán a 
rendőrség fe ladata. G yerm eke
ink nevelésének a sikereit nem 
csupán a családoknak köszön
hetjük, a sikertelenségért pedig 
nem csak az iskolát marasztal
hatjuk el. Ha a felnőtt lakosság
nak egy jelentős része többet jár 
a kocsmába, mint a könyvtárba, 
a múzeumba, a művelődési ház
ba és nem az újságokat, köny
veket lapozzák, hanem cigaret
tát cigaretta után égetve a pálin
kás poharaik fölött méláznak az 
élet kérdéseiről és így szörnyű 
p é ld á t á llíta n a k  a fe ln ö ve kvő  
nem zedék e lé , a kko r a tudás 

m egszerzése, a m űveltség e l
érése, az egészséges életmódra 
törekvés nem lesz á lta lánosan 
vágyott cél. Mint ahogyan a kör
nyezetünk sem lesz tisztább, ha 
a söprű- és lapátnyélre támasz
kodva a “tanácsra” mutogatunk,
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hogy miért nem söprik el házunk 
előtt a havat és a szemetet.

Nem vitatom  az egyházak, a 
rendőrség, az iskolák, az önkor
m ányzat szerepét, de nekünk, 
polgároknak, minden aszódinak 
is megvan ám a feladata!! M in
denekelőtt el kell dönteni: mi is 
akarunk-e csatlakozn i Európá
hoz vagy maradunk ebben a ke
leti igénytelenségben?

Mi is szeretnénk-e konszolidál
tabb, tisztább, egészségesebb, 
becsületesebb, műveltebb világ
ban élni avagy jó  nekünk ez a 
m o s ta n i?  M ert ha v á lto z ta tn i 
akarunk, akkor azért bizony á l
dozni, tenni is kell!

Ki kell lépni ebből a Pató Pál
os, k u ltú rá la tla n  d a g o n yá b ó l, 
amibe évtizedek alatt, szép las
san belesüllyedtünk. Vissza kell 
adni a tisz te ssé g e se n  élő, az 
életét munkájával ember becsü
letét. Ne zü llesszük le a fia ta l, 
egészséges e m b e re ke t se g é 
lyért kunyeráló koldusokká! Ne 
osztogassuk Aszódon sem el a 
m illiókat olyanoknak, akik sem 
mit sem akarnak tenni, hanem 
csak az ingyenélést fejlesztették 
már-már művészi színvonalra. A 
hatóság ne csak tö rvé n ye ke t, 
rendeleteket hozzon, hanem azt 
tartsa, tartassa is be, akkor tisz
ták lesznek a járdák, nem csúfít
ják  el a házak fa lá t, a fák tö r 
zsét, a villanyoszlopokat a firká
lások, a fa lragaszok  szennye. 
Hozzák már végre rendbe a ki 
tudja hányszor feltépett járdákat, 
utakat. Igenis büntessék meg az 
erdőtolvajokat, a határt szem ét
tel, vegyi anyagokkal szennye
zőket. Kérjék számon azoktól a 
lakóktól a zárt rendszerű, olcsó 
pénzen m egvásáro lt szem éttá 
rolókat, akik továbbra is ócska 
küblikben tárolják a környezetet 
szennyező, be tegség eke t te r 
jesztő anyagokat ... - Ezek első 
lá tásra  kis do lgok, dehá t egy 
szer már végre véssük a város 
címere mellé: a kis dolgok hal
maza alkotja az egészet. Ha a

k is  d o lg o k  ro ssza k , ha a k is 
p rob lém áka t nem o ld juk  meg, 
akkor a nagy sem lesz sohasem 
jó!

A közéletben ne annak legyen 
becsülete, aki demagóg módon, 
stílustalanul hablatyolva harsog
ja  (sokszor kiabálja) el a vé le 
ményét, hanem annak aki kultu
ráltan, megfontoltan a köz érde
kére figye lve  beszél. A trágá r
ság, a kulturálatlanság, a kiva
gyiság, az erőszakosság, a su
nyiság helyére állítsuk vissza a 
szép m agyar beszédet, a sze 
rény, nem hivalkodó, a megértő 
és szeretetteljes és nyílt viselke
dést. A demokrácia azt is jelenti, 
hogy a gazdagabbaknak legfel
jebb a pénzük számosabb, a ha
talomban lévőknek a tisztségük
kel járó szolgálatuk és felelőssé
gük nagyobb, ám joguk egy fi
karcnyival sem több, mint a lét
minimumon tengődő gyári mun
kásoknak vagy az idős nyugdíja
soknak. Ne enged jük , hogy a 
P o lg á rm e s te ri H iva ta lt, m ind 
annyiunk Városházáját az ordí
tozó ügyfelek a putrik stílusára 
és sz ínvona lá ra  zü llesszék. A 
kocsm ák ne sü llyedjenek le az 
a lkoho lis ták  tanyá jává, hanem 
legyenek - mint egykoron - a kul

turált szórakozás sz ín te re i...
A s a jn á la to sa n  “ m u csa i-vá "

züllött közízlés és közerkölcsök 
m egjavításáért m indenekelőtt a 
családban és a nevelő-oktató in
téze tekben kell m egtenni m in
dent. Ha a fia ta lok az igényte
lenség anya te jén  neve lődnek, 
akkor a következő generáció is 
olyan távol lesz Európától, mint 
M akó Je ru zsá le m tő l. S lehet, 
hogy hazánk az évezred táján 
de jure az európai közösség tag
ja  le sz , ám  n é p ü n k  de fa c to  
csak a megtűrt, szegény és le

nézett rokon szerepét játszhatja 
el, akinek a szolga és kisegítő 
tisztsége ju t, be járásunk pedig 
nem a fő-, hanem csupán a cse
lédbejárón történik.

A magyar nép 1100 éve él Eu
rópában. Szent István királyunk 
1000 éve teremtette meg a ma
gya r nép á llam á t. M agya ro r
szág Európa legrégibb országai 
közé ta rtoz ik , am elynek sokat 
szenvedett népe átvészelte a ta
tá r já rá s t ,  a tö rö k  u ra lm a t, a 
szovjet megszállást, nem tűnt el 
a tö rté n e le m  sü llyesz tő jében , 
nem morzsolódott fel az évszá
zadok viharaiban, büszkén állta 
a megpróbáltatásokat. Ez az or
szág és a magyar nép a nehéz
ségek, a sorscsapások vészter
hes éveiben m indig képes volt 
m egm uta tn i é le treva lóságá t. - 
Ma élők, mi, magyarok, aszódi- 
ak, ne lennénk erre képesek?!!

E zek a g o n d o la to k  ju to tta k  
eszembe Dr. Habsburg Ottó böl
csen megfogalmazott, figyelem
felhívó beszéde után, amelyeket 
m e g fon to lás ra  m ost m indenki 
elé tárok.

A.I.

S z e rk e s z tő s é g i tá jé k o z ta tó

E z ú to n  k é rü n k  e ln é z é s t Dr. 

A s z ta lo s  Is tv á n tó l és  az  O lva 

sóktó l, h o g y  a “G ondo la tok egy  

e lnök i lá toga tás ró l” c. c ikke t egy  

hónap késésse l közöljük.

D in n y é s  L á s z ló
mb. szerkesztő
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Mi lenne, 
ha... ?

Év végi vizsgáimra készülve - 
egy feladatnak eleget téve - elját
szottam a gondolattal : milyen in
tézkedéseket tennék, ha én lennék 
az ország mentális ügyekért felelős 
minisztere, és csak rajtam múlna a 
teljesítés... (mentálhigiéné, lelki 
egészség, lelki egészségvédelem).

Ha én lennék a mentális minisz
ter, és rajtam múlna 

- minden családnak olyan meg
élhetést próbálnék biztosítani, 
am ely nem teszi lehetővé a 

% nélkülözést. Mert véleményem 
szerint abban a p illanatban, 
mihelyt megszűnnének ezek a 
megélhetési gondok, minden 
embernek, aki akar dolgozni, 
lenne m unká ja , és a 8 óra i 
munka elég lenne ahhoz, hogy 
családját el tudja tartani - ha 
lassan is, de csökkennének a 
mentális problémák. Nem len
ne annyi a bűnözés, nem len
ne szükség a másik ember tu

lajdonának, javainak elsajátítá
sára.

- az emberek élete újból értel
met kapja

- lehetne ismét tervezni, új életet 
kialakítani

- helyre állna a szülők lelki nyu
ga lm a, nem lenne szükség 
“gondfelejtő” szerekre

- lenne idő a kulturálódásra, mű
velődésre
(“Szegény országban luxus a 
kultúra, jólétben a mindennap
ok része” - Hidy Péter)

-több  idő lenne a gyerekekkel 
való foglalkozásra

- a gyerekek szívesen lennének 
otthon, nem vágynának annyi
ra más, “jobb” társaságra

- a szülők sokat beszélgetnének 
a gyerekekkel, együtt tervez
hetnék a jövőt, biztosítani tud
nák a gyerek számára a to 
vábbtanulást

- a tanulásnak ismét becsülete 
lenne a jobb állás reményében

- az iskolában lazítva egy kicsit 
a szigorú és kötött - sokszor 
fe les leges tudáshalm azon -

különféle önismereti tréninge
ket vezetnék be, ahol szakkép
zett szakemberek segítenék a 
gyerekeket önmaguk m egis
merésében

- szoros kapcsolatot alakítanék 
ki az iskolákkal, ill. más oktatá
si és művelődési intézmények
kel, ahol rendszeres lehetősé
get biztosítanék a lelki egész
ség megőrzését segítő progra
mokra

- megpróbálnám a helyi önkor
mányzatokon keresztül és az ő 
segítségükkel és támogatásuk
kal kiemelni a problémás csa
ládokból a gyerm ekeket, és 
számukra külön programokat 
szervezni: önismeret-fejlesztő, 
prevenciós programokat

- ha én lennék a mentális m i
n iszter és rajtam múlna, na
gyon szigorú büntetést (akár 
halált is) szabnék ki a kábító
szer kereskedőkre és árusokra

De jó is lenne, ha álmaink egy 
része valóra válhatna !

Pardi Lászlóné

Twtnmk - m erünk - még mosolvfogni?!
Érdemes ezen elgondolkodni! Annyira belénk évő- 

dött a mindennapi gondok terhe, hogy sokszor egy pil- 
% lanatra sem tudjuk elfeledni, túltenni magunkat rajta. 

Pedig ezzel nem oldjuk meg a problémát. Erős akarat 
kell ahhoz, hogy merjük, tudjuk észrevenni a szépet 
és jót is, ami örömet adhat az életben. Gondolkozzunk 
csak: van szerető szülő, testvér, házastárs, gyerekek, 
unokák, munkatársak, barátok, ismerősök. Persze, 
nem biztos hogy mindez megadatik egy személynek. 
De jut belőle nekünk is, csak észre kell venni.

Egyik alkalommal Pesten járva nyújtófát vettem. 
Amint várakoztam, komoran állva, egy hasonló korú, 
öltözetű férfi mint én, rámnézett és a nyújtófára. Azt 
mondja: Na, sajnálom azt az em bert is, ahova ez a 

nyújtófa k e rü l! Majd rámnéz várakozóan... Pillanatra 
nem tudtam mire vélni mondását. De ahogy ránéz
tem, éreztem várakozását, vajon mit felelek, s köz
ben finoman mosolygott és várakozott. Önkéntelenül 
kicsit én is elmosolyodtam és azt feleltem: nem arra 
lesz, amire gondolt, hanem két szobám közt levő aj
tóra szerelem és nyújtózom rajta a beteg hátammal. 
Erre kedvesen, de nem to lakodóan azt mondta: 
Asszonyom , elnéztem , am in t kom oran állt. Sajnos

m ár csak ilyen em berekkel találkozom  lassan. Csu

pán az volt a célom, hogy ha csak egy pillanatra is, 
de mosolyt lássak az arcán. Ezzel elköszönt, és ő is, 
én is mentünk a magunk útján. Sokszor eszembe jut 
azóta is ez a je lenet. Mennyire igazat mondott!!! 
Megfogadtam magamban, én is megpróbálok kierő
szakolni egy pici mosolyt embertársaimból, ha csak 
egy pillanatra is. Ha találkozom ismerőssel, moso
lyogva köszöntőm. Először csodálkozva néznek rám, 
de másodszor, harmadszor önkéntelenül is vissza
mosolyognak. Egy kedves szó, kedves mosoly többet 
ér a sok gyógyszernél - ami lassan megfizethetetlen. 
Meg kell említenem még a pici 2-5 éves kor körüli 
gyerekeket. Tanulhatunk tőlük. Milyen nyíltak, őszin
ték tudnak lenni! Számtalanszor előfordul, hogy is
meretlenül is rámnéznek, megszólítanak barátságo
san mosolyogva, kérdeznek, elkezdenek beszélni, 
magyarázni... Igaz az, hogy a gyereknél őszintébb 
nincs! Iktassuk be mindennapjainkba a már majdnem 
elfelejtett mosolyt, pár kedves szót egymás iránt, ha 
akár az utcán is találkozunk. Meglátják, könnyebben 
telnek a napjaink!

H. Zs. E.
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Egy kis nyelvelés

Fenntartással!
A nyelvi form ák száma végte len. Ezzel együtt 

azonban nem minden nyelvi megoldás hibátlan. Kü
lönösen olyan esetekben nehéz helyesen döntenünk 
- főleg a pillanat törtrésze alatt amikor a különböző 
je lentésű nyelvi alakok között alig érzékelhető a 
hangzás- vagy írásbeli különbség.

Ilyen “párok” a kézfenntartással-kézfeltartással, il
letve az egyhangúlag-egyhangúan szóalakok.

Gyakran előfordul, hogy olyan fórumon, összejöve
telen veszünk részt, ahol a megjelenés mellett még 
véleményt is kell nyilvánítanunk. Megnyomható gom
bok nem lévén - mint a parlamenti képviselőknek - 
kezünket kell a magasba emelnünk akkor, amikor va
lamilyen állásfoglalásunkat jelezzük. Gyakran hang
zik el a sokak által már nem is hibáztatott felszólítás:

- Aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással sza
vazzon!

Egyetlen kérdés adódik csupán: meddig kell fenn 
tartanunk a kezünket? Vagy ha levesszük, akkor már 
nem érvényes a véleményünk? Gyanítom, hogy nem 
erről van szó! Sokkal inkább arról, hogy úgy kellett

volna megfogalmazni az állásfoglalásra ösztökélő 
mondatot, hogy “Aki egyetért a javaslattal, kézfeltar
tással szavazzon!" S ebben az esetben az időtartam
nak gyakorlatilag nincs semmi jelentősége.

S e kifejezéspár méltó párja az egyhangúlag-egy
hangúan alakpár. Gyakran hangzik el tapasztalt rádi
ós, illetve televíziós munkatárs szájából is, hogy pl. a 
parlament ebben vagy abban a dologban egyhangúan 
döntött. Nagyon szomorú lennék, ha ez igaz lenne! 
Mert az igaz, hogy a Parlament üléstermében nagyon 
kevesen vannak, de egyetlen voks semmiképpen 
nem lehet elegendő a döntéshez. Márpedig a kifogá
solt nyelvi alakból ez következne. Szerencsére a de
mokrácia és a jogállamiság ezt a lehetőséget kizárja - 
bár nem volt mindig így -, s most csupán irodalmi él
ményeim közül tudok A Noszty fiú esete Tóth Marival 
c. Mikszáth-regényre hivatkozni, amikor is Noszty Fe
rit úgy választották meg szolgabírónak, hogy egyedül 
a főispán, Kopereczky - mellesleg Noszty sógora - # 
vokso l m e lle tte , s a szavazás eredm ényét úgy 
összegzi, hogy Nosztyt egyhangúlag megválasztották 
szolgabírónak. Pedig ebben az esetben éppen az el
lenkezője lenne a helyes megállapítás.

Éppen az ilyen és ehhez hasonló félreértések miatt 
kezeljük az ilyen dolgokat némi fenntartással!

-g-l

1997. április  12-én délután a 
Helyőrségi Klubban műsoros es
küvői ruhabemutató volt - a Márti 
ruhakölcsönzőtől.

Ezen a rendezvényen én is je 
len voltam. Meglepődtem, hogy a 
résztvevők száma 50 fő körül volt, 
ami igen csekély létszám.

Jómagam is sajnos nagyon ke
vés rendezvényen tudok ott lenni - 
igen zsúfolt elfoglaltságaim miatt. 
A mai világban, tudom, hogy az 
emberek többsége túlhajszolt, fá
radt, nincs ideje.

Megdöbbentett, hogy milyen ke
vés az érdeklődő!

Szombat délután volt. Az idő

pont kedvezőnek bizonyult - gon
dolhatták a rendezők is - amikor 
az emberek többsége ráért - vagy 
ráérhetett volna egy ilyen progra
mon részt venni.

De ezt a lehetőséget kevesen 
ragadták meg. Ennyire nem ér
deklődnek az itt lakók, ennyire kö
zömbösek?

A belépőjegy ára is elfogadható 
volt (100,-Ft) ami senkinek nem 
okozott volna “ m egrázkódta tó ” 
anyagi kiadást.

A műsor szervezői igazán kitet
tek magukért. Egy nagyon színvo
nalas műsoros bemutatót láttunk. 
A lányok bemutattak menyasszo
nyi, koszorúslány és menyecske 
ruhákat.

Szépek voltak, csinosak - a ru
hák is szemet gyönyörködtetőek.

A bemutató színvonalát emelték 
az itt fellépő előadók is. A tréfás 
énekek, furulya, fuvola megszólal
tatása is csodálatos élmény volt.

Fellépett egy fiatal, “névtelen” 
együttes is, akik a korukhoz ké
pest szuper-jó zenével szórakoz
tatták a megjelenteket.

Úgy gondolom, aki ott volt, eltöl
tö tt egy kellem es szombat dél- ^  
utánt. Mindezért köszönet illeti a 
rendezőséget, a résztvevőket.

A jövőben remélhetőleg több ér
deklődést tanúsítanak egy olyan 
rendezvény iránt, amelyen min
den korosztály részt vehet.

L a jto s  M agdolna

M E G H Í V Ó
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, valamint az Öregdiák Egyesülete

1997. május 31-én tartandó

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓJÁRA
PROGRAM:

10 órakor Találkozó a Podmaniczky kastély dísztermében 
10 óra 30 Megnyitó, majd látogatás a Petőfi Múzeumban 

12 óra 30 A Gimnázium épületében fogadás, utána érettségi és öregdiák találkozók

A rendezők szeretettel várják az iskola volt diákjait és családjukat.
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G y e r e k e k n e k  !!!
E G É R F E A L A B A K

K Ü 0 E G I Z A K R A B

Z Z N E V E T L R N P S

s N R E I V I Z A E I E

I V S L C Ő Z I S F L H

p I P A C s B V 0 E L Ó

u R Ó K A B L A K L A V

B
r
A K V A 0 Ő D R E N I

0 G A L Ó C A Ó G J G R

R T 0 L B I Z Z Ü C Ó A

K I G Y Ó L I s Ü S Ü G

A Y L 0 B I T Y B É K A

Ha kihúzzátok a megadott szavakat, 
rátaláltok a megfejtésre !
ABLAK AZT
BARKA BÉKA
BOBÓ BOCI
EGÉR ENNI
ERDŐ ESZTI
GALÓCA HÓVIRÁG
IBOLYA IZ
KABALA KELE
KÍGYÓ KOSÁRKA
LAK LÓ
NEFELEJCS NEVET
NOÉ ÓL
ŐZ PILLANGÓ
PIPACS PISZKE
PÓK REGE
RÓKA ROZS
Sl SÜSÜ
SZÓDAVÍZ TAVASZ
t íz UBORKA
ÜST
VIRÁG

VICC

Májusi napsoroló

M ájus e lse je o rszágszerte  ö röm ünnep - a te ljes  
pom pájában beálló tavasz napja volt m indig. Ekkor 
állítják hajnalban a lányok ablakába Székelyföldön a 
fa rago tt fenyő fábó l ké szü lt m ájusfá t. R ajta  színes  
szalag, bo r vagy festett tojás csüng. Háromszéken a 
legény a nevét is rávési, s úgy teszi oda kedvesének 
ablakába.

Ezzel a nappal kapcsolatban sem hiányoznak a ba
bonás hiedelmek. Az egyik szerint, ha Fülöp napja 
(május 1) hűvös vagy nedves, közepes lesz az ara
tás, ha pedig meleg, bő  term ést kapunk - a gyakorlat
ban azonban ez nem igen válik be.

Május 2. - Sok helyen az uborka vetésének napja.

Május 4. - Flórián napja. Régebben a tűzoltók napja 
volt.

Május 6. - Babevő Jánost ír  a kalendárium  - ekkor 
vetik sok helyen a hüvelyeseket (bab, lencse).

Május 12. - Pongrác nap i eső nem jó  a gabonára - 
így tartják ezt sok helyen az országban s o lykor nem  
is helytelenül, m ert az ilyenkor hulló csapadék ked

vezhet a kalászosok gombabetegségeinek.

Ettől azonban nem fél úgy a gazda, m int május leg- 
hírhedtebb je les  napjaitól, a fagyosszentektől. Pong
rác (május 12), Szervác (május 13), Bonifác (május 
14), va lam int Orbán (m ájus 25) b izony nem állnak  
valami nagy becsben a földműves nép előtt s rossz 
hírük évszázados kom oly tapasztalatokon és a ter
m észet m egfigye lésén alapszik. A m eteoro lógia is 
igazolja, hogy ha nem is pontosan ezeken a napo
kon, de ilyen tá jt szoktak fe llépn i a késő tavaszi fa
gyok, hatalmas károkat okozva a mezőgazdaságnak.

Sok helyen azt tartják, hogy a m éhek “Orbán boga
rai", hiszen ezidőtájt kezdenek rajzani.

Május 28-a országszerte a m adarak napja volt.

Ebbe az időszakba es ik  pünkösd, m e ly  m in t ta 
vaszünnep, szintén ősi eredetű.

-------------------------------------------------------------------------------- 1

ÁPRILISI REJTVÉNYÜNK 
| SZERENCSÉS NYERTESE:

KARÁSZ MELINDA (Falujárók u. 5/13.)

Gratulálunk !

Nyereménye a Konkoly László 
üzletvezető által felajánlott 

1.000,-Ft-os vásárlási utalvány,
melyet szerkesztőségünkben 

(Városi Könyvtár) vehet át!
J
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VEDELEM
Gödöllő
Jászberény,
Gyöngyösi u. 24.

Gödöllő

KFT
Tel.: 28-403-060 /453 

20-455-564
Tel/fax: 00-36-57-412-447

Tisztelt Leendő Partnerünk!

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom önnek cégünket, ezért küldöm rövid tevékenység ismertetőn
ket.

A VÉDELEM Biztonságtechnikai Szolgáltató KFT 1990-ben alakult, 100 %-ban magyar tulajdonú cég, 
amely ma már több, mint 400 alkalmazottat foglalkoztat. Működési területünk jelenleg elsősorban Pest me
gye, Jász-Nagykun-Szoinok megye egésze, valamint az ország teljes területe.

A biztonság mindenek előtt.
Bemutatkozásként röviden ismertetjük önnel a legjellemzőbb ágazati szolgáltatásainkat, ezek:
* Stratégiai ágazatunk a számítógéppel támogatott akciócsoportos szolgáltatás

A rendszer lényege, hogy a riasztóval felszerelt objektum jelzései a Rendőrségen elhelyezett számítógé
pes központba futnak be. Számitógépes központunk a telefonvonalon keresztül érkező jelzéseket az or
szág egész területéről képes fogadni. Azokon a helyeken ahol akciócsoportunk működik, riasztás esetén 
az akciócsoport egy - egy kiválóan képzett embere a célra felszerelt személygépkocsival rövid időn belül 
megjelenik a védett objektumnál. Akció során a kétoldalú kapcsolattartás a rendőrségi ügyelettel az ese
mények követésében folyamatos, így a szakszerű beavatkozás biztosított. A napi 24 órás szolgáltatás, a 
rendőrséggel közösen levezényelt eljárás jogszerűsége és eredményessége példaértékű. Járőrözési tevé
kenységünk a közbiztonságra is pozitívan hat, preventív hatású. Egyéb helyeken, ahol akciócsoport még 
nem működik, pedig értesítjük a helyi rendőrséget vagy azt a telefonszámot, amit az ügyfél számunkra 
megad. Ezen szolgáltatásunkat az Ön városában és vonzáskörzetében a közeljövőben kívánjuk elindítani.

* Biztonságtechnikai riasztó - jelző rendszerek tervezése, telepítése és szervizelése
Ezen ágazatunk szervesen kapcsolódik az akciócsoportos szolgáltatásunkhoz. Vállaljuk a már meglévő, 
szabványoknak és ajánlásoknak  megfelelő riasztórendszerek csatlakoztatását is a számítógépes rend
szerhez. Egy új telepítésű biztonságtechnikai jelző alaprendszer irányára bruttó 100.000,-Ft. Egy alap- 
rendszer tartalmaz 1 kommunikátoros jelzőközpontot, 1 kültéri fény-hangjelzőt, 1 beltéri szirénát, 1 nyitás
érzékelőt, 1 mozgásdetektort és a szükséges akkumulátorokat. A felügyeleti rendszerre csatlakozás díja 
magánszemélyeknek 10.000,-Ft + ÁFA, intézményeknek és jogi személyeknek 20.000,-Ft + ÁFA. A havi 
szolgáltatás díj magánszemélyeknél minimum 1.500,-Ft + ÁFA, plusz kivonulásonként minimum 2.000,-Ft 
+ ÁFA.
Amennyiben szolgáltatásaink elnyerték tetszését, kérjük szíveskedjék az alábbi megrendelőlapot kitöltve 
visszaküldeni címünkre levélben vagy faxon, és kollégáink rövid időn belül felkeresik Önt.

Cím: Védelem  KFT, 5100 Jászberény, Gyöngyösi út 24. Tel./fax: 57/412-447

M E G R E N D E L É S

Megrendelő neve:

C ím e :...................

Telefonszáma: ....
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cafesfe M

^□ck Garázs
____________________________________________ I

9-én 20 órától Török Ádám és a R.A.B.B.
szuperkoncert 

Belépődíj: 300,-Ft

16-án 20 órától A Traf-X B.B. koncertje 
Belépődíj: 250,-Ft

23-án 20 órától Sing-Sing együttes koncertje 
Belépődíj: 350,-Ft

30-án 20 órától Rap-Klub sok meglepetéssel! 
Belépődíj: 250,-Ft

Házigazda, rockgarázsmester Dj. Totya!

m ájus 11-én  17 órá tó l

Hupikék T örpbuli lesz 
Aprctfafalván,
Jönnek az igaziTörpökl
7 0  p e r c e s  é lő  k o n c e r t  
B elépődíj: 3 5 0 ,-Ft 
Je g ye k  e lő vé te lb en  m á r vá lth a tó k !

kI í í í í o k
^  8-án 15 órától Városi Nyugdíjasklub 

Anyák Napi Klubdélutánja

29-én 15 órától Városi Nyugdíjasklub 
- orvosi előadás

Ultiklub:
8-án és 22-én 18 órától: 
Ultiverseny

Aerobic:
Minden hétfőn-szerdán 18 órától 

Vezeti: Pázmándy Ildikó 
Sakk:
Minden hétfőn 16 órától

o

FIGYELEM!

A HELYŐRSÉGI KLUB 

MÁJUS 2-ÁN ÉS 19-ÉN  

ZÁRVA TART.

Az Aszód FC a sporttelepén lévő m ás
fél szobás (+ konyha, fürdőszoba) la
kást m ájus 10-től bérbe adja.
Érd: Gáspár István technikai vezető, 
Aszód, Falujárók u. 5/23.
Tel.: 28-401 658

Versenykerékpár eladó.
Érd: Városi Könyvtárban, 
tel: 28-400 042

SZEKRÉNYSOR ELADÓ (négyrészes) 
Érd: Pintér Miklós, Aszód, 

Podmaniczky u. 18. Tel.: 06-28/401-420

Nokia 1011 rádiótelefon bőrtokkal 
asztali töltő kihangosítóval gk. töltő
vel, gk. tartóval eladó. Ár: 15.000,- 
Ft. Tel.: (este) 28-400-560

1500-as Zsiguli bontásra eladó Tel.: 06-30-509-422

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
HIRDETÉSI DÍJAK

Apróhirdetés 12,-Ft + 25 % ÁFA 15,-Ft
1/8 oldal 400,-Ft + 25 % ÁFA 500,-Ft
1/4 oldal 700,-Ft + 25 % ÁFA 875,-Ft
1/2 oldal 1.500,-Ft + 25 % ÁFA 1.875,-Ft
1 oldal 3.000,-Ft + 25 % ÁFA 3.750,-Ft

LAPZÁRTA 
MÁJUS 20-ÁN

Hirdetéseiket, írásaikat az Aszódi Tükör szer
kesztőségében adhatják le: Városi Könyvtár, 

Aszód 2170, Kossuth u. 8., Pf. 13, Tel.: 400-042
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TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELEINK!
Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői B . B . A U T Ó S I S K O L A  BT.  ezentúl már az összes jár
műkategóriában indítja non-stop tanfolyamait Aszódon a Helyőrségi Művelődési Házban.
A tanfolyamokra a következő kategóriákban várjuk jelentkezésüket:

- “SM" segédmotor
- “A1” motorkerékpár 150 cm3-ig
- “A” motorkerékpár 150 cm3 fölött
- “B” személygépkocsi
- “C tehergépkocsi - bevezető áron!
- “E" nehézpótkocsi - bevezető áron!
- “D” autóbusz - bevezető áron!

A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez r é s z l e t f i z e t é s i  k e d v e z m é n y t  biztosí
tunk, ami azt jelenti, hogy ön a tanfolyamot akkor is elkezdheti ha pillanatnyilag pénzzel nem ren
delkezik, így a vizsga és tanfolyamdíjat menet közben, részletekben fizetheti.

Következő tanfolyam megnyitónk: 1997. május 15. - 17.30 óra 
Aszód Helyőrségi Művelődési Ház,

((

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, mivel itt minden felmerült 
kérdésre igyekszünk kielégítő, részletes választ adni.

C «d » kategóriánál a májusi tanfolyamon utoljára: S Z U P E R K E D V E Z M É N Y  ! 
Jelentkezés: Csak a tanfolyam megnyitón vagy a (28)- 400 186 -os telefonszámon I 

KRESZ, RUTIN ÉS “BÜ” VIZSGA ASZÓDON !!!

“SM”, “A1 ”, “A”, és “B” kategóriánál: D I ÁK K E D V E Z M É N Y ! ! !

Aszódon, az épülő gimnázium mellett, 
befejezés előtt álló, 115 nm-es, tetőte

res, galériás családi ház eladó. 
Érd.: 06-23/358 395 vagy 

06-28/401-366

Kiadja a PERGAMEN-TEXT. BT.
Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 

Olvasószerkesztő: Gyárfás Zsuzsa
Munkatársak: Balya Ferencné, Búzás Mária, Gál Tibor, Sáhóné Bordás Éva 

Aszódi Tükör Szerkesztősége: Városi Könyvtár,
Aszód 2170, Kossuth u. 8. Pf. 13, Tel.: 400-042

A s z ó d o n  

a  K o s s u th  L . u . 

g a r á z s s o r o n

5SS8S888$8S8S8SSS8S8$8S8So£

coinpass stúdió
Nyelvtanulási és munkalehetőség 

érettségizett lányoknak 
AU-PAIR (baby-sitter) KÖZVETÍTÉS 
ANGLIÁBA és NÉMETORSZÁGBA.

További információ: NAGY NÓRA,
2170 Aszód, Baross tér 2/d.
(a gimnáziummal szemközt)

T e l./Fax: (28) 400-516


