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Aszód Város Önkormányzata és A Művelődés Háza 
tisztelettel meghívja Önöket az

október 23-i ünnepi megemlékezésre.
A megemlékezés 17.30-kor a Szabadság téri emlékműnél koszorúzással kezdődik, 

18 órai kezdettel A Művelődés Háza udvarán ünnepi műsorral folytatódik. 
Közreműködnek: a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola

és az Állami Zeneiskola tanulói.

r A Városi Könyvtár pályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére! 
Pályázni lehet verssel, prózával, rajzzal -  a téma: “Szeretet ünnepe”. 

A pályázatok beadásának határideje november 30.
A pályázatokat a Városi Könyvtárban kérjük leadni. 
Eredményhirdetés a könyvtár “házi karácsonyán”.

K is v á ro s  a  G a lg a  m e n té n  -  A s zó d  tö r té n e te  1 9 4 4 -ig
Megjelent Aszód város monográfiája. A könyvbemutatóra minden érdeklődőt szere
tettel várunk A Művelődés Háza emeleti kamaratermében, október 20-án 17 órakor.

A könyv a helyszínen kapható 
írója -  dr. Asztalos István -  a bemutató után dedikálja.

A Városi Könyvtár szavalóversenyt hirdet 
gim názium i tanu lók  részére (13 -18  évig) 
1 9 9 7 . novem ber 9-én  d é le lő tt 10  órától, 

határon tú li m agyar k ö ltők  m űveiből.
Egy szabadon  vá laszto tt é s  egy k ö te lező  m űvet 

kell a versenyzőknek előadniuk. 
Jelen tk ezn i a Városi Könyvtárban október  

13-tó l október 23 -ig  leh et, itt vehetik  át a je 
len tk ezésse l egy id őben  a k ö te lező  irodalm at.

A TARTALOMBÓL:
•> M3-as autópálya 

útdíjasítása ügyében 
•>  A Művelődés Háza 
•>  Kiszolgáltatva (?!)
•>  Aszódiak! Vigyázzatok!!! 
•>  Hej, iskola, iskola...
•>  Labdarúgás 
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ASZÓDI

M3 autópálya útdíjasftása ügyében
L e v é l  a  P e s t  M e g y e i  Á l la m  

K ö z ú tk e z e lő  K ö z h a s z n ú  T á r s a s á g  F e j 

le s z té s i  é s  É p í t t e t ő i  O s z t á ly a  r é s z é r e

Tájékoztatom, hogy “Az M3-as autópálya útdí- 
jasításával kapcsolatos előzetes környezeti 
hatástanulmányt” az e célra létrejött szakértő 
bizottság segítségével áttanulmányoztuk.

Az alábbiakban ismertetem a bizottság véle
ményét, amivel magam is egyetértek.
- A  hatástanulmány elemzései azt bizonyítják, 

hogy az M3-as autópálya díjasítása esetén a 
városban a megengedettnél nagyobb kör
nyezeti károk fognak keletkezni, melyeknek 
egyes paraméterei már most is a megenge
dett értékhatár felett mozognak.

-Atanulmányban szereplő táblázatok, grafiko
nok jól érzékeltetik a várható környezeti ár
talmak nagyságát - amelyek jelenleg is ha
tárértéket meghaladva - tovább fogják ronta
ni az érintettek egészségi állapotát és közér
zetét.

-Aszód város lakói nem fogadják el, hogy a 
nagy anyagi áldozatokkal megteremtett esz
tétikusán épített környezet hátrányosan 
megváltozzon.

-A z  itt élők nem fogadják el, hogy a jelenleg is 
magas zajártalom tovább nőjön. A tanulmány 
nem tér ki arra, hogy a jelenlegi forgalom 
mellett az M3-as mint zajforrás, a város terü
letét (Baross tér, Fiúnevelő Int.) ma is érinti. 
A zajterhelés véleményünk szerint a város 
lakosainak - a tanulmánnyal ellentétben - 
több mint a 15 %-át veszélyezteti.

-  Egészségügyi statisztikák szerint a városban 
az országos átlagot meghaladóan magas a 
légzőszervi megbetegedések száma. Meg
engedhetetlen, hogy ez az ártalom - a tanul
mány szerint - a városban tovább nőjön. 

-Visszaemlékezve az 1978. év előtti évekre 
(nem volt autópálya) a település ez időben 
valósággal kettészakadt, az állandó gépko
csi forgalom miatt a Kossuth L. u., Pesti u., 
Hatvani út egyik oldaláról a másikra nem le
hetett átjutni. A szülők kíséret nélkül nem 
merték iskolába küldeni gyermekeiket. A 
gépkocsi tulajdonosok nem tudtak a 3-as

számú főközlekedési útra kihajtani.
Sorolhatnánk az akkori panaszokat, amelyek 
megismétlődését nem fogadjuk el, hiszen a 
mai gépjármű állomány azóta megháromszo
rozódott, és az M3 autópálya ettől a jármű ára
dattól mentesíti Aszódot.
Nem tudunk hozzájárulni olyan változásokhoz, 
amelyek jelentős környezeti romlást idéznének 
elő a város életében.
Nem támogatjuk a tanulmány 31. oldalán java
solt forgalmi csomópontok kialakítását, mert 
ehhez új forgalmi adatokra lenne szükség, hi- £  
szén a tanulmány “következtető” adatai nagy
ban megkérdőjelezhetők amiatt, hogy ott 5 
Ft/km útdíjjal számolnak, a hírek szerint pedig 
10 Ft/km lesz, ezért a számítottnál nagyobb 
forgalom várható. A tanulmány díjkedvezmé
nyek bevezetésével sem számol.

JAVASLATAINK:

1. A tanulmányterv megállapításaira alapozva, 
nem támogatjuk az autópáya díj bevezeté
sét, hiszen ez aránytalanul meg fogja növel
ni a 30-as út gépjármű forgalmát.

2. Amennyiben az autópálya építés kormány- 
programja nem tud eltekinteni a díjfizetéstől, 
olyan díj kialakítását javasoljuk, amitől nem 
növekszik meg a forgalom a 30-as főúton. 
Ebben az esetben szükségesnek tartjuk a 
30-as főút aszódi átkelési szakaszán az ön- 
kormányzattal egyeztetett, biztonságtechni
kai létesítmények megépítését a díjbeveze
tés kezdetéig.

Problémánk pontosítása érdekében felvettük a 
kapcsolatot a többi érintett települések önkor
mányzataival.

A hatástanulmány adatai és az érintett telepü
lések ellenállása a díj fizetésével szemben, ar
ra készteti a döntésre hivatott állami vezetőket, 
hogy a legkisebb konfliktussal és mindenki 
számára elviselhetően, kompromisszumokkal 
oldják meg ezt a problémát.

Hivatkozunk az Alkotmány 18. paragrafusára, 
amely kimondja: “A Magyar Köztársaság elis-
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meri és érvényesíti mindenki jogát az egészsé
ges környezethez.”

Amennyiben ez nem valósulna meg, a város 
vezetése feljogosítva érzi magát, hogy az Al
kotmánybírósághoz forduljon, az aszódi polgá
rok alkotmányos jogainak biztosítása érdeké
ben.

1997. augusztus 25.
Bagyin József

polgármester

^  E L Ő T E R J E S Z T É S

a z  M 3 -a s  a u t ó p á ly a  ú t d í ja s í t á s a  

ü g y é b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az M3-as 
autópálya Horttól Budapestig terjedő szaka
szán az autópálya használati díj bevezetésé
vel kapcsolatosan az érintett régió települései
vel együtt, több alkalommal kezdeményeztük a 
Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztéri
umnál, az említett pályaszakasz díjasításával 
kapcsolatos intézkedések átgondolását. Azért 
tettük ezeket a kezdeményezéseinket, mert az 
úthasználati díj bevezetése a meglévő autópá-

£  lyáról a forgalom nagyarányú visszaterelődé- 
sét eredményezi a párhuzamos elsőrendű fő- 
utakra. Ez pedig igen kedvezőtlen környezeti 
hatásokat eredményez több települést érintő
en, mely településeken a párhuzamos elsőren
dű utak átmennek. Ezen környezeti hatások 
alól nem mentesülnek a helyi közutak, vala
mint az összekötő utak sem. Ma már ismere
tes előttünk az M5-ös autópálya díjasítása mi
att kialakult helyzet. Elfogadhatatlannak tartjuk 
azt, hogy az M3-as térségében ugyanez a 
helyzet alakuljon ki, valamint azt is, hogy az 
autópálya szakasz díjasításával előállott káros 
és kedvezőtlen környezeti hatások megszünte
tése, illetve a forgalmi helyzet javítása érdeké
ben utólag kelljen a szükséges intézkedések 
megtételéről tárgyalni és megállapodni a mi
nisztériummal úgy, mint az M5-ös autópálya 
térségében működő településeknek. Elemi igé
nyünk, hogy minderre az autópálya díj beveze

tését megelőzően kerüljön sor.

Sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy nem kerülhetett sor a forgalom várható 
növekedéséből eredő káros hatásoknak az 
előírt környezetvédelmi határérték alá csök
kentésére, továbbá a forgalom biztonságát 
hátrányosan befolyásoló körülmények kiküszö
bölésére, intézkedési terv készüljön az önkor
mányzatokkal együttműködve.
Mindezekre nem került sor annak ellenére, 
hogy az 1996. január 1-jén hatályba lépett 
152/1995./XII.12/Korm.sz. rendelet környezeti 
hatásvizsgálat elvégzését, többek között autó
pályák esetében előírja. A rendelet előírásai a 
környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII.Tv.-ben foglaltakon alapul
nak, mely törvény a környezetre jelentős mér
tékben hatást gyakorló tevékenység megkez
dése előtt környezeti hatásvizsgálat elvégzé
sét írja elő. Előírja továbbá az állami szervek
re is annak kötelezettségét, hogy feladatkörük
ben a környezet állapotát és annak az emberi 
egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kí
sérjék. Ezzel összefüggésben a környezetvé
delmi törvény tájékoztatási kötelezettséget is 
előír.
A Kormány 2119/1997.A/.14/ számú határoza
tával, annak 9. pontjában, folyamatos határidő 
megjelölésével kötelezettségként kifejezetten 
előírta Lotz Károly miniszter úr részére az em
lített hatástanulmány elvégzését, ennek alap
ján az autópályával, párhuzamos utak, illetve 
térségek forgalmi és környezeti helyzetének 
felülvizsgálatát és erre alapítva intézkedési 
terv kidolgozását is az érintett önkormányzat
okkal együttműködve. Megkezdődött azonban 
az autópálya díj beszedésére szolgáló át
eresztő kapuk építse, ezek kivitelező munkái 
folynak.

A helyi önkormányzatoktól szóló mód. 1990. 
évi LXV.Tv.8.§./1/ bekezdése a települési ön- 
kormányzatok feladatává tette a településfej
lesztést, a településrendezést, az épített és 
természeti környezet védelmét, valamint a he
lyi közutak és közterületek fenntartását, a helyi 
tömegközlekedést.
Mindezen önkormányzati alapfeladatok ellá
tását az autópálya díj bevezetése miatt előálló
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közlekedési, forgalmi és környezeti hatások 
igen kedvezőtlenül, sőt károsan befolyásolhat
ják.
Erre figyelemmel városunk és minden érintett 
települési önkormányzat képviselő-testülete 
joggal kéri számon a Minisztertől a jogszabály
ok, valamint Kormányhatározat által előírt kö
telezettségei teljesítését, az önkormányzatok 
tehát végső soron az ott élő választópolgárok 
teljes körű tájékoztatását.

Ezen felül joggal kérjük számon az elsősorban 
érintettek bevonását az autópálya díjasítás mi
att bekövetkező káros környezeti hatások el
hárítása érdekében kidolgozandó intézkedési 
terv összeállításához, egészen annak végre
hajtásági terjedően.

Mindezek alapján javaslom, hogy a Tisztelt 
Képviselő-testület éljen felterjesztett jogával, 
együttesen a többi érintett önkormányzati kép
viselő-testülettel. Kérem, hogy az alábbi hatá
rozati javaslatban foglaltak szerint forduljon fel- 
terjesztéssel a képviselő-testület Lotz Károly 
miniszter úrhoz.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Aszód város Önkormányzat Képviselő-testüle
te a mód. 1990. évi LXV.Tv.101.§./1/.bek. b/ és 
c/ pontjai alapján az alábbi felterjesztéssel for
dulunk a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Miniszter úrhoz:

A képviselő-testület kifogásolja Miniszter úrnak 
a 2119/1997./V.14./ Kormányhatározat végre
hajtásával kapcsolatos tevékenységét. Neve
zetesen, hogy az M3-as autópálya Horttól Bu
dapestig terjedő szakaszán az autópálya díj 
tervezett bevezetését megelőzően nem ké
szült el a Kormányhatározat 9. pontjában írtak
nak megfelelő, elfogadott, elemző hatástanul
mány az érintett településeken várható környe
zeti hatásokról.
A képviselő-testület kifogással él, mert elfoga
dott hatástanulmány hiányában meg sem kez
dődhetett annak az intézkedési tervnek a ki
dolgozása, amely a településeken várható ká
ros környezeti hatások és a forgalom biztonsá
gát hátrányosan befolyásoló körülmények ki

küszöbölése érdekében szükséges.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
KHVM részéről az eddigiekben rendelkezésre 
bocsátott, az autópálya díjasításához kapcso
lódó hatásvizsgálat nem felel meg sem a té
nyeknek, sem a szakmai követelményeknek, 
sem pedig az idevonatkozó jogszabályi előírá
soknak.
A képviselő-testület az autópálya díj bevezeté
sét megelőzően tartja szükségesnek az autó
pálya díjasítás miatt jelentkező káros környe
zeti hatások elhárítása, illetve csökkentése ér
dekében a lakosság számára elfogadható in
tézkedési terv rendelkezésre állását, ezért 
kezdeményezi az alábbiakat:
1. A képviselő-testület kifejezetten kéri, hogy a 

KHVM a 152/1995./XI 1.12/ Kormányrendelet 
11. és 12. §-aiban előírt feltételeknek meg
felelő hatástanulmányt bocsásson rendelke
zésre. Kizárólag ilyen hatástanulmány birto
kában és ismeretében van lehetősége az 
önkormányzatnak arra, hogy az 1990. évi 
LXV.Tv.8.§./1/ bekezdésében meghatározott 
alapfeladatai ellátása sérelmének megelő
zése érdekében, felkészülten működjön 
közre a 2119/1997A/. 14/ Kormányhatározat 
9. pontja szerinti intézkedési terv kidolgozá
sában.

2. A képvise lő-testü le t kezdeményezi a 
2119/1997A/. 14/ Kormányhatározat 9. pont
ja határidejének módosítását. Felkéri a Köz
lekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter 
urat, járjon el a Kormánynál annak érdeké
ben, hogy az autópálya díjasítással össze
függésben az elemző hatástanulmány és az 
intézkedési terv elkészítésére 1997. decem
ber 31 -i határidő kerüljön előírásra.

3. A képviselő-testület kezdeményezi és köve
teli, hogy az intézkedési terv elkészültéig 
terjedően az autópálya díjasítással össze
függésben folyó építési munkálatokat a Mi
nisztérium haladéktalanul állítsa le.

4. Az intézkedési terv elkészültéig, majd vég
rehajtásáig a képviselő-testület igényt tart 
az ügyben folyamatos, szakmailag megala
pozott, teljeskörű tájékoztatásra.

1997. szeptember 18.
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A M űvelődés Háza -  1997 . szeptem ber 12.
Úgy vélem, nehéz helyzetben lesz egy eljövendő 

kor helytörténésze, ha az 1997-es évhez és Aszód 
városának ez évi történései közt böngész. Egyrészt 
kisszerű problémákkal találkozik, - pl. az ún. városi 
közmeghallgatás jegyzőkönyve, stb. - másrészt 
ugyanehhez az évhez most már visszavonhatatlanul 
hozzátartozik két, országosan is kiemelkedő létesít
mény avatása. Az evangélikus gimnáziumé szeptem
ber 6-án, és most 12-én A Művelődés Házá-é.

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt országgyűlési 
képviselőnk Vankó Magdolna, Schmidt Géza, a Pest 
megyei Közgyűlés elnöke, képviseltette magát a MM, 

C *  ezenkívül megjelent Biczák Péter, a Pest Megyei 
Könyvtár igazgatója, és a környékbeli polgármeste
rek is.

Néhány szemelvény az ünnepélyes megnyitó be
szédekből:

Bagyin József polgármester
- Érdekes sorsú ez az épület. Eredetileg közigazga

tási célokra épült. Főszolgabíróság, járási tanács 
volt... 1994-ben határozta el az önkormányzat, hogy 
alapot képez, felújítására, méghozzá olyan céllal, 
hogy többfunkciós épület legyen a Művelődés Háza. 
Leljen végre otthonra a Zeneiskola, és kerüljön mél
tóbb környezetbe a Városi Könyvtár, ugyanakkor ma-

^  Szeptember 12-én megnyíltak kapuink: jöhetnek 
kedves Olvasóink e felújított, új berendezésű, korsze
rű könyvtárba. Számítógép áll rendelkezésre ma már 
minden könyvtári munkafolyamatnál, a beiratkozástól 
a kölcsönzésig, keresni is számítógépes adatbázi
sunkban lehet. Persze, mindez egyszerű így leírva, 
azonban néha még adódnak nehézségek, kisebb 
zökkenők -  az új munkaeszköz alkalmazását, a szá
mítógép kezelését még tanuljuk, s a kezdet mindig 
nehéz. De nemcsak a gép új! Több mint 200 CD-vel 
rendelkezünk -  amit a “vakációban” szereztünk be 
pályázati pénzből -, 75 új videofilm is gyarapítja állo
mányunkat -  a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 
nyert pénzből. S a hanganyagok mellett további új 
szolgáltatásaink: scannelés, nyomtatás (színesben 
is), hőkötés, spirálozás. Kis olvasóinknak minden 
szombaton délelőtt 10 órától mesedélelőtt van a 
könyvtár gyermekrészlegében.

Hosszú munka eredménye a mai állapot, a mai le
hetőségek sora. Sokan kérdezték júniusban: mit csi
nálunk a zárás alatt, mit dolgozunk a zárt könyvtárajtó 
mögött. Sorolhatnánk: leltároztunk, befejeztük az állo
mány számítógépre vitelét, hetente mentünk Pestre, 
mert egyszer ezt, egyszer azt tudtunk olcsóbban be
szerezni. Aztán jött az augusztus, amikor elkezdtük a

radjon az épület bázisa a hagyományos közművelő
dési munkának is.

“Fel kell számolni az én házam, én váram stílust, ez 
az épület Aszód vára.” Örüljünk neki, legyünk büsz
kék rá és vegyük birtokunkba.

Bagyin József polgármester a továbbiakban megkö
szönte a 62 milliós beruházás kivitelezőinek, tervezői
nek, megálmodóinak munkáját. Elismerő emléklapot 
kapott Jánosi János, Molnár József, Tolmácsi Miklós, 
Szolnoki Ferencné, Asztalos Tamás, Nagy István, Ró
nai Lajos, Sáhóné Bordás Éva, Vitányi Attila.

Wendelin Imhof, Obernburg polgármestere gratulált 
az aszódiaknak, és meghívta a zeneiskolásokat 
1998-ra, egy nemzetközi találkozóra városa szerve
zésében, ajándékként hozzájárult új hangszerek vá
sárlásához is.

Végszóként Rónai Lajos az aszódi Zeneiskola igaz
gatója köszönte meg a városnak, hogy végre otthon
ra találtak. Dolgoztak a Podmaniczky-kastélyban, az 
Ifjúsági Házban, a Petőfi Műv. házban, a Csengey úti 
iskolában, a volt Költségvetési Üzemben.

Végül a szép számú jelenlévő megtekintette az 
épületet és “birtokba vette”.

D in n yés  László

Csengey iskolától kapott műanyag ládákkal áthordani 
a könyveket: kupacba, vegyesen, hiszen polcok nem 
lévén nem volt mire pakolni. Augusztus végén lassan 
érkeztek a polcok: térdig és derékig a könyvek halma
zában igyekeztünk kialakítani a megszokott könyvtári 
rendet. Sokszor este 10-11-re értünk haza. S ilyenkor 
éjszaka arról álmodtunk: a 40 ezer könyv sorban áll 
az új polcokon, a termekben tisztaság és rend -  s ta
lán majd szabadságra is elmehetünk. Ehhez képest 
szeptember 12-én -  a megnyitó napján -  reggel még 
a szakkönyvek a földön voltak.

Nehéz volt a költözés, s nehéz a kezdés is. Sok 
minden még nem úgy működik, ahogy szeretnénk: a 
parketta púposodik, hullámzik akár a tenger; a tele
fonközpontunk sem mindig működik, így aztán állan
dóan gyalogolhatunk a felnőtt és a gyerekrészleg kö
zött. Persze, minden kezdet nehéz. S a bosszúságok 
hosszú sora idővel -  reméljük -  csökkenni fog: egye
nes lesz a parketta, szőnyeg is lesz, a polcok is ki
cserélődnek egyszer...

S ha mindez meglesz, joggal mondhatjuk: Aszód 
legszebb munkahelyét birtokoljuk, a megye egyik leg
szebb, legkorszerűbb könyvtárával állunk olvasóink 
rendelkezésére.

G yárfás Zsuzsa

Újra nyitva a Városi Könyvtár
- h a  a hullámzó parkettán nem leszünk tengeribetegek
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BUDAPESTEN, szeptember 18-án nyitotta meg Dr. Lereczky Lóránd a 
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója a Corvin Képzőművészeti Csoport 
őszi tárlatát.
A kiállításon 57 képzőművész (festő, grafikus, szobrász), közel kétszáz 
művében gyönyörködhetett a megjelent jelentős számú érdeklődő. A tárlat 
rangját emelte, hogy érdemes művész és több, művészeti díjakkal rendel
kező alkotó is kiállította műveit.
A szervezők és a zsűri ebben az évben is a legjobb alkotásokat, illetve al
kotójukat díjazta. A 4 díjazott alkotó között volt városunk kiváló festőmű
vésze Dr. Fedinecz Atanáz, aki egy napraforgós csendélettel és a Bűn
bánat c. alkotásával érdemelte ki e szép elismerést, melyhez őszinte szív
ből gratulálunk.

^  A Petőfi Múzeum köszönetét 
fejezi ki a Juhász Gyula nyugdíjas 

tanár úrnak a gyűjteményüknek 
adományozott tárgyakért!

A MŰVELŐDÉS 
HÁZA RENDEZVÉNYEI 
OKTÓBER HÓNAPBAN

Petőfi Múzeum igazgtci tó ja j

A VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE

Asztalos Tamás

• * — * — ifore
podmamczky-dUat

adományoz
hazánk épftatt örökiéQi maqőváiában véyian

Kimagasló i ■ iutmiijvon.

Október 23. - Ünnepi megemlékezés az 1956- 
os eseményekről.

Házimozi gyerekeknek
október 11-én: Az erdő kapitánya 

október 18-án: Süsü, a sárkány kalandjai 

október 25-én: Pom-pom meséi I. 

november 8-án: Pom-pom meséi II.

Színházlátogatás Budapestre a 
Madách Színházba:
Swinging in the rain 

November 4-én.

Jegyárak: 250-550,- Ft-ig 

Buszjegy ára: 300,- Ft

A VÁROSI KÖNYVTÁR köszönetét fejezi 
ki azoknak, akik a költözés alatt segítettek. 
Külön köszönet illeti: Garczik Pált, Házi Tibort, 
Jezoviczky Ferencet, Keiemák Zsoltot, Keve 
Józsefet, Kikillai Jánost, Lakatos Tibort, 
Czmorek Istvánt, Lipták Józsefet és Tóth Tibort. 
A könyvek elrendezésében segítettek a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközép- 
iskola tanulói, köszönjük.

A Városi Könyvtár dolgozói
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I PÁ LY Á ZA TI FELH ÍV Á S j
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet al- j 

i só tagozatos általános iskolásoknak bábjáték versenyre. A [ 
! gyerekközösségek olyan szabadon választott 4-5 perces i 
| produkciókkal jelentkezhetnek, melyek közlekedési témákat | 
j dolgoznak fel. Bemutatják a helyes közlekedési magatartás- | 
i formákat, hozzásegítenek a közlekedési szabályok megérté- j 
! séhez, megismeréséhez.
J A versenyre 1997. október 15-e és november 15-e között | 
[ kerül sor. A városi döntőket a megyei döntő követi, amelye- [ 
i ken értékes nyereményeket vehetnek át a résztvevők. 

Jelentkezési határidő: október 15-e.
Az általános iskolák és a gyerekközösségek vezetői a te- | 

] rületileg illetékes rendőrkapitányságok közlekedésrendészeti [ 
i osztályvezetőinél kapnak bővebb felvilágosítást.

Nagy Károly r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, közbiztonsági igazgató 

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke j
l______________________________________ i

A Tisztiorvosi Szolgálat által később 
korlátozott számban rendelkezésre bocsátan
dó kedvezményes influenza elleni védőoltás 

már lehetséges.
Az AMEDIK egy dohányzásról leszokást segítő 

programnak is részese.
A védőoltásról és a programról érdeklődni a 

következő telefonszámon lehet:
Rigó Lászlóné - AMEDIK - ®  400-032

MUNKALEHETŐSÉG!
Középfokú közgazdasági végzettségű 

aszódi fiatalt keresünk.
Érd.: GAMESZ, Aszód,

Tolmácsi Miklós vezetőnél. “S  400-003

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
Hetvenhárom évvel ezelőtti eseményre és kez

deményezésre, a Milánóban 1924 októberében 
rendezett nemzetközi pénzügyi konferencia - ma 
is figyelmet érdemlő - állásfoglalására emlékezünk 
október végén.

A három földrész takarékpénztárainak küldöttei 
akkor és ott főként két átfogó témakörben folytattak részle
tes és sokrétű szakmai eszmecserét. Egyfelől számot adtak 
a pénzintézetek működésének jellemző tapasztalatairól, 
céljairól és terveiről, másfelől körvonalazták a betétesek ér
dekei és jogai fokozottabb védelmének hatósági és takarék- 
pénztári feladatait. Ez a maga nemében első nemzetközi 
szakmai tanácskozás végül azzal a felhívással fordult a vi
lág takarékpénztáraihoz, hogy október utolsó munkanapját 
a takarékosság világnapjaként ünnepeljék minden évben.

Pénzintézetünk 1964-ben emlékezett meg először a 
milánói tanácskozás évfordulójáról, 1984-ben pedig em
lékplakettet alapított a magyar takarékossági mozgalom 
megteremtője - Fáy András - tiszteletére. Azóta is minden 
évben ebben az elismerésben részesülnek mindazon 
munkatársaink, akik kiemelkedő munkával szolgálják az 
OTP Bank Rt. céljainak megvalósulását.

Fáy Andrásnak, a reformkor kiemelkedő személyiségé
nek, a Hazai Első Takarékpénztár megalapítójának gon
dolatai még ma is időszerűek. Felismerte, hogy egy alaku
ló takarékpénztár lehetővé tenné a kisemberek megtakarí
tott pénzeinek biztonságos őrzését és megfelelő pénzala
pot is teremtene az ország gazdasági fejlődéséhez.

1839-ben tartották az első takarékpénztár alakuló 
közgyűlését, majd a következő év elején “Pest vármegye 
pártfogása alatt” megkezdte működését a pénzintézet. Az 
OTP Bank központjának átépített pénztártermében 1986- 
ban felállították Fáy András mellszobrát, Szatmáryí Gyön

gyi Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.
Az Országos Takarékpénztár Nemzeti Válla

lat 1949-es megalakulása óta is már több mint 
negyvenöt év telt el. Az OTP ideiglenes ügyrendjé
ben első helyen szerepelt - üzletköri feladatként - a 
takarékbetétek gyűjtése és a takarékossági propa

ganda folytatása. Később a folyószámlák vezetésére is 
kapott felhatalmazást. Az Országos Takarékpénztár évti
zedeken át hirdette, hogy “a takarékosság közös ügyünk”.

A napi gyakorlat, az emberek személyes tapasztalata 
egyértelműen bizonyítja, hogy megnőtt a pénz becsülete. 
Nehéz időket él át az ország, a társadalom. A gazdasági 
átalakulásban átrendeződtek a lakosság takarékossági 
szokásai, új igényekkel jelentkeztek a vállalkozások, a vál
lalkozók, a termelés, a szolgáltatások szerepelői.

A legnagyobb bankká vált és folyamatosan korszerű
södő OTP Bank Rt. ma már sokrétű és jelentős mértékben 
újszerű pénzügyi szolgáltatásokkal áll a különféle ügyfél
körbe tartozók rendelkezésére. A kiterjedt hitelezésnek - 
mint ahogy az egész banki tevékenységnek is - a forrás
képzés, a források biztosítása a kiindulópontja és alapja. 
Pénz kell a zavartalan működéshez, s ezek a tíz- és száz- 
milliárdok a megtakarítások száz meg ezer forintjából és 
millióiból jönnek össze.

Bankunknak az az érdeke, hogy a betétesek bizton
ságban érezhessék pénzüket. Az értékmegőrzés mellett 
ez a célja az infláció függvényében történő betétkamat
emeléseknek. Meglévő és potenciális ügyfeleink érdekeit 
szolgálja a gyors ütemben fejlesztett, korszerűsített fiók
hálózat, az Integrált Információs Rendszer bevezetése.

Szolgáltatásai színvonalának emelésével így válik 
valóban rangos európai bankká pénzintézetünk, az Orszá
gos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kiala
kított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet októberi beosztása az alábbiak szerint alakul:
október 4-én 8 órától október 6-án 8 óráig Dr. Szőke Zsolt Aszód, Baross u. 5.
október 11-én 8 órától október 13-án 8 óráig Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51.
október 18-án 8 órától október 20-án 8 óráig Dr. Németh Mihály, Aszód Kossuth u. 62. 
október 23-án 8 órától október 24-én 8 óráig Dr. Szőke Pál, Aszód, Kossuth u. 86.
október 25-én 8 órától október 27-én 8 óráig Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Baross u. 5.

Tel.: 06-20-566 529 
Tel.: 06-28-400 062 
Tel.: 06-20-400 207 
Tel.: 06-20-400 413 
Tel.: 06-20-566 529
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APROPÓ!

HALÁL-

BÜNTETÉS

A minap az a hír hangzott 
el a rádióban, hogy egy civil 
szervezet - most teljesen mind
egy, hogy mi a neve - aláírás
gyűjtésbe kezdett, hogy nép
szavazás döntsön a társadal
mat régóta foglalkoztató kér
désben: állítsák vissza a halál- 
büntetést.

Valóban olyan kérdésrő l 
van szó, amely foglalkoztatja a 
társadalmat. Nem csak foglal
koztatja, hanem jelentős mér
tékben meg is osztja. Fiataltól 
idősig nagyon sokan vannak, 
akik azt vallják, hogy a bűnö
zés terjedését - különösen az 
erőszakos, igen sokszor halált 
is okozó bűnözését - csak szi
gorú büntetéssel lehet m eg
akadályozni. S hogy ez sikerül
jön, vissza kell állítani a halál- 
büntetést.

Véleményt természetesen 
k i-k i vé rm é rsé k le te  s z e r in t 
m ondhat, ső t te tsze tős é rv 
rendszert lehet összeállítan i 
mindkét álláspont indoklására 
is. De valóban ilyen egyszerű- 
e a helyzet, hogy visszaállítjuk 
a h a lá lb ü n te té s t, és m áris  
csökken a bűnözés, különösen 
a súlyos, erőszakos cselekmé
nyek szám a? V é lem ényem  
szerint naivitás lenne a két do
log kö zö tt ilyen  kö zve tlen  
összefüggést feltételezni.

Sokak szerint a halálbün
te tésnek kom oly v isszatartó  
szerepe  van. M ások ez t a 
visszatartó  szerepe t erősen  
megkérdőjelezik, mondván: a 
bűnözők mindig arra számíta-

=  J e g y z e t e í ^  =

nak, hogy tettük nem derül ki, s 
így elmarad a büntetés is. Kü
lönösen akkor, ha nem először 
követtek el valamilyen bűncse
lekményt. És sokszor annak 
tudatában, hogy pontosan tud
ják : tettükért milyen büntetés 
szabható ki.

Az elmúlt évtizedekben a 
halálbüntetés kiszabható volt a 
Btk. m egfe le lő  pa ragra fusa i 
szerint. A hatalom élt, sőt időn
ként talán vissza is élt ezzel a 
lehetőséggel. A rendszerváltás 
egyik első lépése az volt e kér
dés kezelésében, hogy a köz- 
tá rsaság i e lnök k ije len te tte , 
hogy amíg ő ül az elnöki szék
ben, addig halálbüntetést nem 
hagy jóvá, ezt követően pedig 
a törvényhozás eltörölte a ha
lálbüntetést, mondván, korsze
rű jogállamban nem fordulhat 
elő, hogy kioltják valakinek az 
éle tét. Különben is: Európa  
nem venné jó  néven tőlünk, ha 
a h a lá lb ü n te té s  gyako rla ta  
fennmaradna jogrendünkben.

Nem tudom, Európa mely 
országaiban létezik még a ha
lálbüntetés gyakorlata, de az 
biztos, hogy az USA tagálla
mainak jelentős részében nem 
törölték el a mai napig sem a 
halálbüntetést.

Mindezzel együtt úgy gon
dolom, hogy nem kellene sem
milyen formában visszaállítani 
ezt a büntetésnemet. Mégpe
dig azért nem, mert az esetek 
jelentős részében nem lehet ki
zárni a tévedés lehetőségét. 
És h iába de rü l k i va lak irő l, 
hogy ártatlanul vették el az éle
tét - feltámasztására nincs le
hetőség.

Vannak, akik úgy kívánnák 
meghúzni a határt, hogy politi
kai okokból elítélt személyt ne,

de köztörvényes bűnözőt le 
hessen halálbüntetéssel sújta
ni. Csakhogy a világnak ebben 
a részében oly sokszor öltek 
bíróság álta l szentesített jo g 
erős íté le tte l po litika i indíték  
miatt, hogy nem lehet egészen 
biztosan meghúzni a választó- 
vonalat po litika i és köztörvé
nyes eset között. Esetleg politi
kai ügyből lehet köztörvényest 
is kreálni. Ugyanakkor érzi a 
társadalom egy része - és tel
jesen jogosan -, hogy az élet
fo g y tig la n i bünte tés  sem jó  
megoldás, mert egy idő után a 
büntetést tú lé lők  - akiknek a 
személyiségét a börtön is ala
posan torzította - rászabadul
nak a társadalomra.

A halálbüntetés visszaállí
tása véleményem szerint nem 
lehet jó  megoldás, mert a téve
dés lehetőségét nem zárja ki, s 
az ítélet korrigálását nem teszi 
lehetővé. Csak egyetlen példa: 
a D a llas-be li M cKay kom oly  
bajba került, mert a szálloda
beli gyilkosság idejére nem tu- 
dott a libit igazolni, s így m in
den gyanú rá terelődött. S ha 
nem jön  a segítségére Cliff, bi
zony villamosszékbe kerül.

Talán le h e tn e  ko m p ro 
misszumot kötni: az életfogy
tiglan valóban legyen életfogy
tig la n ! Ha va lak i kü lönösen  
súlyos bűncselekményt követ 
el, kapjon 66 év, vagy 99 év 
börtönt! S azt töltse le! Akkor 
nem fogja az állampolgárt az 
a veszély fenyegetni, hogy a 
tá rsada lom ba be ille szkedn i 
nem tudó bűnöző rászabadul 
a társadalom ra, s ism ét bű
nözni fog.

Honig Antal
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III.

(marginális jegyzetek)

Amíg hallgattam köszöntő
jét, arra gondoltam, Wendelin 
Imhof milyen jó  némettanár le
hetne minálunk. Jó pár éven át 
kínlódtam Goethe nyelvének  
elsajátításával, pontosan olyan 
sikerrel, m int később Puskin  
nye lvéve l. A b ü rg e rm e is te r  
szavait most mégis értettem! 
Egyedül Gál tanár úr tolmácso
lása zavart: “Jóska" - mondja 
W.l. “polgármester úr” - fordít 
Gál Tibor. - Ej, e j tanárovics  
bátyuska! A Jóska név, mégha 
nem is B. Jóska (akinek tkp. 
János az álneve) m ár régeb
ben m e gh o n oso d o tt ném e t 
nyelvterületen. Jobb napjaiban 
Erzsébet királyné is Jóskának 
szólította Franz Josephet.

“Jó befektetés...”
Ezt a művelődésbarát frázist 

hárman is idézték az átadási 
ünnepségen. Nem nevesítem  
meg őket, ők biztos őszintén  
h isz ik , hogy  így van. Igaz, 
hogy néhány ezer pedagógus 
m ásként g o ndo lkod ik  errő l. 
Nem a Műv. Háza építésével 
kapcsolatban, hanem  “sa já t 
befektetésük” tárgyában.

Még egyszer W.l.
Többen arra is k íváncs iak  

voltak a közönség sora ibó l, 
hogy a b o ríté kb an , a m it a 
bürgermajszter átadott, forint 
volt-e, avagy márka, po lgár- 
mester úr?

és még egy “Jóska”
Lehet, hogy nem h isz ik el,

=  J e g y z e t e k ^  =

kedves olvasóim, de én mégis 
találtam egy “elégedetlent” a 
birtokba vevők között. Szegedi 
József tanár úr személyében, 
aki eleddig az én volt szolgálati 
lakásom konyhájában tanított, 
most meglepő választ adott az 
új zeneiskolát méltató szava
imra: “Jó, jó, szép az új hely, 
de eddig én voltam az ország
ban az egyetlen  zenetanár, 
akinek spejza is volt. Hol itt a 
spájz?”

Még egy hiányosság, 
avagy a Kossuth utca 72. 
metamorfózisa

Bagyin J. pm említette avató
beszédében az épület változa
tos m ú ltjá t. B eszéde a la tt 
eszembe jutott, hogy a 70-es 
években alkalmam volt beszél
ni egy tetőfedő munkással, aki 
5 napot le is ült valami kisebb 
vétségért ebben az épületben 
valaha. A szebb napokban (át- 
kos) aztán a galambászok lel
tek “o tt” tanyára. És most se 
spájz, se fogda?

Van e llenben szám ítógép! 
Akivel rögtön konfliktusom is 
támadt m ár az első könyvtári 
n y itva ta rtá s i napon. Túlköl- 
csönzést je lze tt, meg valami 
egyéb hátralékot. Érzéketlen 
egy masina, én már Ádámné 
idejében is “fiókkönyvtár" vol
tam!

Végszóként, a “m argón” is 
köszönet a megálmodóknak, a 
tervezőknek, kispórolóknak, a 
kivitelezőknek ezért a gyönyö
rű létesítményért Aszód kultú
rát szerető közönségének.

És most már felhang nélkül, 
reméljük, hogy a M űvelődés 
Háza jó  befektetés lesz a vá
rosnak.

Dinnyés László

KISZOLGÁLTATVA

Az Asszony gépiesen élte a 
nyár szürke hétköznapjait. Pi
henésre  nem gondo lha to tt. 
Hogy havi 16 ezer forintos fize
téséből taníttatni tudja lányát, s 
jusson az életmentő gyógysze
rekre is, szabadidejében min
den m unká t e lvá lla lt. Nem, 
nem csupán két ember helyett 
dolgozott... A napi nyolc órai 
munka után ment mások kert
jé t művelni, hétvégén lakodal
makban segédkezett a kony
hán, vagy eljárt az erdőbe fát 
vágni. Gondjainak megoldásá
ban hosszú ideje csak magára 
számíthatott. Ez aztán megvi
selte egészségét. Minden nap 
várta a kórház értesítését: van 
hely, jöhet gyógyulni.

Helyette más jött. A villany- 
számla 7.000,-Ft-ról. Az átla
gos 2 .5 0 0 ,-F t he lye tt. E lső  
m eglepetésébő l fe locsúdva, 
közölte a díjbeszedővel: ezt ő 
nem tudja kifizetni; és külön
ben is: valami tévedés lehet. 
Ennyi áramot nem használha
to tt el ?! N incs is m ivel... A 
számla egyébként is igen fur
csa, mert az éjszakai fogyasz
tás 0 kW, pedig a bojler műkö
dik. A nappali viszont nagyon 
sok. Túlsók.

Másnap felhívta az ÉMÁSZ 
Rt. aszódi kirendeltségét. A ki
küldött szerelő megállapította, 
hogy a v illanyórák plom bája  
érintetlen, az órák működnek: “s 
valami tényleg nem stimmel”, 
mert a nappali fogyasztást mu
tató mérő még mindig keveseb
bet mutat mint amennyi a szám
lán szerepel. (A díjbeszedő kb 
3-4 héttel ezelőtt olvasta le.)

(folyt, a 10. oldalon)
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Az Asszony megnyugodott, s 
várta az értesítést az ÉMÁSZ 
Rt. intézkedéséről. Ez két hét 
múlva meg is történt: jö ttek  a 
szerelők k ikapcso ln i az ára
mot. Rohanás a kirendeltség
re: ugyan mondják m ár meg, 
ha valaki nem használ több
ször és több elektromos gépet, 
nem égeti a villanyt, há t m it 
csinálhatott, hogy ennyi lett a 
fogyasztás?! Készségesen fel
világosították a hiba lehetsé
ges okairól. íme néhány: bele
nyúlt a villanyórába; átkötötte a 
bojlert az éjszakairól nappali 
fogyasztásra; konvektorról mű
ködteti a villanybojlert; nézesse 
meg szerelővel az elektromos 
gépeit; nézesse meg szerelő
vel a fali vezetéket. S mi van, 
ha rossz a villanyóra? Ők meg
nézethetik, de ha mégis jó, ak
kor az Asszonyt terhe li a k i
szállási díj stb. Ha pedig rossz 
az éjszakai, akkor a 7.000,-Ft 
mellé, az éjszakai fogyasztásra 
átalányt fognak felszámolni.

A befizetésre néhány nap ha
ladékot kapott. Ezalatt megke
reste a díjbeszedőt: mutatná 
meg, milyen számokat írt be a 
füzetébe a leolvasáskor. Nem 
történt-e elírás, amikor a szá
mítógépbe táplálták az adato
kat? S milyen érdekes: a díjbe
szedő éppen takarítást tartott 
nemrég, s éppen kidobta a fü
zetét, s éppen az 1-2 hónappal 
azelőtti adatokat tartalmazót. 
Különben sem köteles megmu
tatni. (?!)

Összefogtak a szomszédok: 
tanúsítják, hogy itt valami téve
dés történhetett, ez az asszony 
túl szegény ennyi fogyasztás
hoz. Bement a kirendeltségre a 
helyi polgármesteri hivatal mű
szaki vezetője is: hátha szót

J e g y z e t e l j

tudnak érteni. Ám ők hajthatat
la n o k  m a rad tak : ha nem  
egyenlíti k i a számlát, kikap
csolják az áramot.

16.000,-Ft-ból 7.000-t kifizet
ni nagyon nehéz.

Nem tudom, hol történt hiba, 
ki a felelős. Lehet az is: jó  a 
számla. De ennek is, annak is 
ki kellett volna derülnie a vizs
gálódás során. Meglehetősen 
egyoldalúnak tűnik az az eljá
rás, hogy az állampolgár elő
ször fizessen - különben kikap
csolják az áramot! - utána pró
báljon a pénze után járn i. Jó 
lenne éreztetni az ügyféllel azt 
is: nem ellenfél. Meg nem min
denki csaló, tolvaj. Bárki kerül
het hasonló helyzetbe. S a vil
lanyáram díja megint emelke
dett.

Idézet a villanyszámla hátol
daláról: “Tisztelt Fogyasztónk! 
Tájékoztatjuk, hogy a számlá
zással, szolgáltatással kapcso
latos esetleges reklam ációja  
esetén kirendeltségeink kész
séggel állnak rendelkezésére “

Epilógus:

Az Asszony kifizette a 7.000,- 
Ft-ot.

Megjött a kórházi behívó, s 
nem akarta, hogy a lánya vil
lany nélkül maradjon.

Búzás Mária

Lapzárta: 

október 20.

ASZÓDIAK!

VIGYÁZZATOK!!!

A televízió, a rádió, a kü
lönféle újságok új szenzációja, 
hogy a parlamenti döntés után 
a Kormány végleges elhatáro
zása, hogy 1998. január 1-től 
fizetni kell az M3-as autópálya 
Budapest-Gyöngyös szakaszá
nak használatáért, mégpedig 
nem is keveset, hanem kilomé
terenként 9,50,-Ft + ÁFA-t!

Alig csitult el az M1-es, az 
M5-ös utak országot felkavaró 
botránya, itt van az újabb!

A magam részéről nem a fi
zetés tényét tartom botrányos
nak, hanem az összeg nagysá
gát, részben pedig ahogyan ezt 
az autópálya fizetési rendszert 
bevezetni szándékoznak.

M ie lő tt e rrő l fe jteném  ki 
gondo la ta im at em lékezetem  
porsátorából szeretnék felidéz
ni egy másik, Aszódot is érintő, 
botrányos kormányszintű dön
tést és végrehajtást, mégpedig 
a Veszélyes Hulladéklerakó lé
tesítését. Valamikor az 1980- 
as évek elején az akkori Ta
nácsházán tanácskozásra hív
ták Aszód, Galgamácsa, Iklad 
vezetőit, az intézmények irá
nyítóit és egyéb személyeket. 
A fő helyen természetesen a 
központi párt és állami szervek 
(m in isz té rium ok) képv ise lő i 
foglaltak helyet, akik rövid tájé
koztatást tartottak, mely szerint 
a mácsai határban lévő Mária- 
völgyben, közvetlenül az ikladi 
és az aszódi határ mellett a ve
szélyes ipari hulladékok, ter
mékek tárolására telepet léte
sítenek. Ezt követően elhang
zo tt a szokásos fe lszó lítás : 
S zó ljanak hozzá E lv tá rsak !
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Nos, az Aszódot, G algam á- 
csát, Ikladot képviselők szinte 
kivétel nélkül (az egy honvéd
séget leszámítva, ám ez akkor 
hazaárulásnak szám ított vol
na!) tiltakoztak a telep létesíté
se ellen. Felsoroltak számos 
természetföldrajzi, népegész
ségügyi, demográfiai, gazda
sági (még felsorolni is sok!) el
lenindokot, m indhiába! A párt 
és a minisztérium legfőbb (ki 
tudja már a nevét és a rang
ját?!) jelenlévője hozzávetőle
gesen így zárta le a tanácsko
zást: Kár a vitát folytatni, az 
építés tényét m ár magasabb  
szinten eldöntötték, nyugodja
nak ebbe bele az elvtársak.

Belenyugvásró l ugyan szó 
sem volt, ám a pártállami dikta
túra még fényesen ragyogott, 
nem volt tanácsos sokat ugrál
ni. Bár a rendszerváltás má
moros hónapjaiban még “sem- 
mitsemcsinált” politikai sihede- 
rek hőzöngtek ugyan (ta lán  
még az Aszódi Tükörben cikk 
is megjelent, ha emlékezetem  
nem csal!), hogy m ié rt nem  
akadályozták meg a helyi ve
zetők a telep építését, a fenti 
leírásból talán most megtud
hatják, hogy 1980-ban mikép
pen dőltek el a dolgok.

A te lep szükségességérő l 
nincs m it vitázni, ám a lebo
nyolítás, az ezzel kapcsolatos 
“kártalanítás”, továbbá pedig a 
privatizálás megérne néhány 
mondatot, de ennek az írásnak 
most nem ez a feladata.

Térjünk tehát vissza 1997- 
be, amikor is “fe lülről” (!!!) is 
mét döntöttek: Az M3-ason fi
zetni kell, az összeg ennyi és 
ennyi, így csináljuk ha tetszik, 
ha nem! - Ez kérem nem valót
lanság, ez nem demagógia, 
hanem tény, hiszen már építik

= Je£jifz,etel<̂  =

a fizető kapukat!
Most is összegyűltek az érde

kelt települések vezetői, most 
is elmondták, leírták tiltakozá
sukat, egyelőre úgy tűnik mind
h iá b a !! M intha  süke teknek  
mondanák el tiltakozásukat va
gyis hogy a magas pályadíj az 
autóforgalmat a 30-as közútra 
tereli és az érintett községek
nek az élete elviselhetetlenül 
rom lani fog. Pedig a Magyar 
Köztársaság A lkotm ánya k i
mondja: mindenkinek joga van 
az egészséges élethez. De mi
lyen élet lesz az, amikor a je 
lenlegi forgalom többszöröse 
dübörög majd végig a Kossuth 
Lajos utcán, amikor a sok ton
nás kam ionok szé trázzák a 
száz vagy még régebben épí
tett polgárházakat, amikor a za
bolátlan közlekedőket a mosta
ni forgalom mellett sem képes 
a rendőrség megfékezni, ami
kor a földfelszín felett vastagon 
terjengő, ólommal szennyezett, 
betegségeket terjesztő levegő 
elsősorban az óvodába és is
kolába siető gyermekeket ve
szélyezteti. Tisztelt (vagy talán 
cselekedetükért nem is nagyon 
tiszte lt!) Hölgyeim és Uraim! 
Vegyék már észre, hogy a je 
lenlegi Aszód, de a többi érde
kelt település sincsen felkészít
ve (sem az utak, sem a házak, 
sem a forgalomirányítás, sem a 
közigazgatás, sem az embe
rek) egy ilyen hatalmas megter
helésre. Ne kövessenek el is
mét olyan hibát, mint amilyent 
az M1-nél, az M5-nél vagy ami
lyent elődeik a Veszélyes Hul
ladéklerakónál elkövettek!

Mintha már elmúlt volna az a 
kor, amikor a népre, a közvéle
ményre nem figyelő pártállami 
diktatúra korm ányozta ezt a 
sokat gyötört országot és né

pét?! Vagy talán mégsem!?!
A z ú jságban  o lvasha ttuk , 

hogy Aszód város képviselő
testülete élesen tiltakozik a be
lá th a ta tla n  köve tkezm ényű  
rendelkezések ellen és elszán
tan megtenni szándékozik min
dent, hogy a katasztrófát elke
rüljük. Ezt jó  tudni, de azt hi
szem mindez nem elég.

Úgy gondolom, itt az ideje, 
hogy országgyűlési képvise
lőnk. aki ezt a helytelen, lakos
ság-ellenes, választópolgár-el
lenes döntést - nyilvánvalóan - 
megszavazta, határolja ettől el 
magát és álljon a helyi kezde
ményezés, e jogos népmozga
lom élére! Ne csak szóban, ha
nem te tte kbe n  is te k in tse  
Aszódot otthonának!

Ránk, aszódi polgárokra is ko
moly feladatok várnak. Elsősor
ban nem az öregekre, hanem a 
középkorúakra és fiatalokra, 
akik most megmutathatják min
dent e lsöprő  tiltakozásukka l 
községszeretetüket és megvé
dik településük jelenét és jövő
jét. Talán a megváltozott társa
dalm i közélet lehetővé teszi, 
hogy ne a Rózsadombon, a bu
dai zöldövezetben élők döntsék 
el, hogy mi jó  az aszódiaknak, a 
hatvaniaknak, a hódiaknak, ha
nem az itt élők, azok, akik kény
te lenek voltak elszenvedni a 
pádállami diktatúra döntéseit és 
akiknek már nagyon elege van 
abból, hogy az élet minden ter
he ismét az ő vállukat nyomja.

ASZÓDIAK! VIGYÁZZATOK! 
A városunk, a szeretteink, az 
egészségünk, a jövőnk a tét! Áll
jatok a képviselő-testület mögé! 
Közös összefogással akadá
lyozzuk meg a rossz, lakosság
ellenes döntés érvényességét!

Dr. Asztalos István
ny. múzeumigazgató
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ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR 
ÉS KERESKEDELMI BANK Rt.

B A N K

Tájékoztató az OTP Lakossági Folyószámla fő jellemzőiről 
(devizabelföldi ügyfelek esetén)

Az OTP Lakossági Folyószámla a magán bankszámla piac legnépszerűbb terméke. Jelenleg közel kétmillió ember 
döntött úgy, hogy pénzügyei kezelését az OTP Bank Rt.-re bízza. Stabil, megbízható hátterünk a legjobb garancia ügy
feleink részére. Az utóbbi évek számítástechnikai fejlesztése lehetővé tette, hogy bankunk -  az elérhetőség és a ta
pasztalatok mellé -  előnyei között sorolhassa fel a számlához kapcsolódó szolgáltatások európai színvonalát, korsze
rűségét.

Az OTP Bank Rt. Rendelkezik Magyarországon a legnagyobb országos fiókhálózattal (közel 400 fiók), és a legtöbb 
(közel 600) saját készpénzkiadó automatával (ATM).
A Lakossági Folyószámlát bármelyik számlakezelő fiókban meg lehet nyitni. A számlanyitás ingyenes, kezdő összeg 
elhelyezésére sincsen szükség. A számla feltöltéséről a számlatulajdonosok többféleképpen is gondoskodhatnak. A 
pénzt fiókban, vagy -  kártyabirtokosok esetén -  ATM-eknél lehet befizetni a számlára. Ez csakúgy, mint az átutalással 
érkező jóváírások fogadása, költségmentes. Ezen felül az ügyfelek a rendelkezésükre bocsátott készpénz-átutalási 
megbízásokon a postahivatalokban is befizethetnek számlájukra.
A Lakossági Folyószámla felett a számlatulajdonosok bármely egyenértékűen rendelkezhetnek, illetve naprakész in
formációhoz juthatnak.
A Lakossági Folyószámla egyszerre szolgál a jóváírások fogadására, kártyafedezeti számlaként, megbízások alapján 
különböző utalások teljesítésére, illetve a megtakarítások kezelésére.
A számla kezeléséért havonta 100 forintot számolunk fel.

A Lakossági Folyószámla és a hozzá kapcsolódó bankkártyák ma már szinte egyet jelentenek. A számlatulajdonos
ok négyféle kártya közül választhatják ki az igényeiknek leginkább megfelelőt (Eurocard/Mastercard Standard, VISA 
Classic, Cirrus/Maestro Ügyfélkártya, Visa Electron kártya).
A Cirrus/Maestro kártyához kártyával még nem rendelkező ügyfeleink ez év végéig ingyenesen juthatnak hozzá. A kár
tyák mindegyike alkalmas arra, hogy készpénzfelvétel mellett a kereskedői elfogadó hálózatban is vásároljanak velük.

A számlákról egyedi és rendszeres átutalásokat is lehet indítani adott személy, vagy intézmény bankszámlájára.
A különböző változó összegű fizetési kötelezettségek kielégítésére is a Lakossági Folyószámla a legkényelmesebb 
eszköz. Ezen a területen az OTP Bank Rt. Rendelkezik a legszélesebb körben kiépített szolgáltatói kapcsolatrend
szerrel (közüzemek, biztosítók, lapterjesztők stb. -  közel 1000 partner). Az ügyfelek a legkülönfélébb szolgáltatások 
mindenkor esedékes díjainak fizetésével bízhatják meg az OTP Bank Rt.-t.
A szolgáltatói díjkiegyenlítés során ügyfeleink érdekét szolgálja az a szolgáltatásunk, amely szerint a számlatulajdonos 
minden egyes díjfajta esetén külön rendelkezhet arról, hogy Bankunk csak egy megadott összeghatárig teljesítse a dí
jak lekönyvelését (limitfigyelés).

A folyó pénzügyek mellett a megtakarítások rugalmas kezeléséhez is kiváló eszköz a folyószámla. Sokféle lekötésre 
lehet megbízást adni, a kamat a mindenkori lekötés időtartamának, illetve a lekötött összeg nagyságának függvénye.

A számlán lezajlott forgalmakról, a látra szóló számla és a lekötött betétek egyenlegéről havonta részletes kivonatot 
postázunk mindegyik számlatulajdonosnak, ingyenesen.

A felsoroltakon túl rugalmas hitellehetőségek is kapcsolódnak a lakossági folyószámlához.

Az A-hitel olyan lejárat nélküli konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy a számlatulajdonos meghatározott mértékig, 
kedvező kamat mellett közvetlenül juthat hitelhez.
Azon számlatulajdonosoknak, akik nem kötnek A-hitel-keretszerződést, átmeneti számlatúllépési lehetőséget (30000 
Ft.-ig) biztosítunk arra, hogy könnyedén áthidalhassák a néhány napos likviditási problémát is.
A Folyószámla hitel egyszerű ügyintézésű, kezes, illetve biztosíték nélküli, kizárólag a számlatulajdonos kedvező 
pénzügyi megítélésére épülő hitel. A hitelszerződés feltételei könnyen teljesíthetők: hat havi számlatulajdonosi viszony, 
jövedelem-átutalás, vagy megfelelő számlaforgalom és egyenleg.

Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatosan részletesebb információt kíván szerezni, bármely fiókunk készséggel 
áll rendelkezésére.
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IsfcoCai Ftírekz

Ez tö r tén t nálunk ...

-Augusztus 29-én ünnepi tanévnyitóval kez
dődött meg az 1997/98-as tanév. 36 új első 
osztályos kisdiák kezdhette meg tanulmá
nyait - a számok, a betűk varázslatos világá
val való megismerkedést - ideális körülmé
nyek között, két osztályban.
Rend és tisztaság, frissen meszelt falak vár
ták a gyerekeket. Köszönjük a GAMESZ és 
FARKAS IMRE (Cinke) munkáját, hiszen 
nem kis feladatot jelentett a lerobbant álla
potban lévő osztálytermek és a folyosó felújí
tása.
És köszönjük: BATTA MÁTYÁSNÉ (Tériké) 
és KALOCSAI BÉLÁNÉ (Kató) erőn felüli fá
radozását, akik mindössze ketten és két 
helyszínen tették kötelességüket, hogy az 
évnyitóra megfelelő körülmények között ke
rülhessen sor. A nyáron szorgalmasan öntö
zött virágok meghálálták a gondoskodást, ra
gyogóan pompáztak, színessé téve iskolánk 
ablakait.
A szünidő utolsó hetében sokat segítettek a 
gyerekek is, feláldozva néhány órát a még 
meglévő szabadidejükből.

-Szeptember 1-jén megindult a munka, és ha 
nehezen is, de mindenki tudomásul vette, 
hogy vége a szabadságnak. Akis elsősök az
óta is élvezik az iskolát, és egyáltalán nem 
kívánkoznak vissza az óvodába.

-Szeptember 15-16-17-én a hatvani Alkotótá
bor és Szabadidőközpontban “Erdei iskolát” 
szerveztünk a gyerekek részére. Igazán nagy 
élményt jelentett kicsik-nagyok számára a 2- 
2 nap szabadság, amely azonban munkát is 
jelentett. A tanórák - alkalmazkodva a körül
ményekhez - kapcsolódtak a környezeti ne
veléshez, de nem hiányzott a szabadban 
megtartott magyar irodalom óra sem. Aka
dályverseny, kézműves foglalkozások - szö
vés, gyöngyfűzés, ragasztás, növénygyűjtés, 
csuhé-fonás -, lovaglás, ásványbemutató tet
te érdekesebbé, színesebbé a programot.

-Szeptember 15-én a felső-, szeptember 17- 
én az alsó tagozat tartott DSK napot az isko
la területén, ahol a szokásos őszi sportfelmé
résekre került sor.

-  Szeptember 20-án 6 tanulónk vett részt a Vá

cott megrendezett “Kempeien Farkas” mate
matika versenyen.

-  Gyorsan elrepült a szeptember, és minden bi
zonnyal így fog eltelni ez a tanév is.

II. sz. Á lta lános Iskola

Erdei Iskolai 
É lm ények

Ez az írás meséli el, hogy mi történt az Erdei 
Iskolában 1997. szeptember 16-17-én.

Szeptember 16-án reggel busszal érkeztünk 
meg a hatvani Alkotótáborba és Szabadidőköz
pontba. Csomagjainkat lepakoltuk, és szinte 
egyszerre futottunk a karámban lévő lovakhoz. 
Délelőtt 10 órakor akadályverseny kezdődött, 
mely nagyon érdekes és izgalmas volt. Először 
is meg kellett keresnünk, hogy hová, kihez, 
melyik csapathoz tartozunk. Mindenki - az 1. 
osztályostól a 8. osztályosig - kapott egy-egy 
képet, amely valamilyen növényt vagy állatot 
ábrázolt. Az azonos kép tulajdonosai alkottak 
egy csapatot. Aztán meg kellett keresnünk a 
csapatvezetőnket, akit a környezetszennyezők 
elraboltak. Ebben egy rejtvény megoldása se
gített. Szegény csapatvezetők! Összekötözve 
várták szabadulásukat. A versenyfeladatok is 
sok izgalmat és odafigyelést jelentettek, de na
gyon jól szórakoztunk. A verseny és a jóízű 
ebéd után szobáinkat foglaltuk el, ami ismét 
sok izgalmat jelentett, hiszen közelharcot vív
tunk a felsőemeleti ágyakért. A délutáni prog
ram számomra nagyon kellemes volt, mert azt 
a lovakkal töltöttem. A vacsora elfogyasztása 
sem jelentett problémát, mert farkaséhesek 
voltunk. Az est fénypontját számomra megint 
csak a lovaglás jelentette. Ezután holtakat is 
feltámasztó Disco következett. Az éjszakai pi
henést az ágyakban való duruzsolás jelentette 
mindaddig, amíg el nem nyomott bennünket az 
álom.

Tizenhetedikén reggel a nehézkes ébredés 
után “testet-lelket kínzó” reggeli torna követke
zett. Majd a felüdülést jelentő reggeli. A szerda 
délelőtt a tanulás jegyében telt el, amelyben 
nekem a biológia óra tetszett a legjobban, hisz
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az is a lovakhoz kapcsolódott. Ebéd után régi 
mesterségeket ismerhettünk meg és gyakorol
hattunk. Ilyen volt a szövés, a csuhéból, rafiá
ból készített bábuk, formák sokasága, a 
gyöngyfűzés. Az idő gyorsan elrepült és már 
indultunk is haza.

Milyen kár, hogy nem tölthettünk el több na
pot itt!

Pópity Krisztina
6.0. tanuló

P.L. - Hogy tetszett neked az Erdei Iskola?
Varga József 7. o. - Szerintem nagyon jó  do

log, hogy m ár ilyen korán a természet védel
mére nevelik a gyerekeket.

P.L. - Hogy tetszettek a programok?
V.J. - Nekem a játékos vetélkedők tetszettek a 

legjobban, azért mert vidám programokkal pró
báltak rávezetni a környezet helyes védelmére.

Puskás László
7. o. tanuló riportjának részlete

B.G. - Azt szeretném tudni, milyen célja volt 
ennek a 2 napos erdei tábornak?

M.J-né - Elsősorban kirándulás, környezet- 
változás, a természetben való munka és nem 
utolsósorban a szórakozás.

B.G. - Melyek voltak azok a programok, ame
lyeket megtartottak?

M.J-né - Minden program megvalósult, mivel 
az idő nekünk kedvezett.

B.G. - Miért ilyen programokat szervezetek?
M.J-né - A pedagógusok a program okat az 

adott területhez tervezették. Például az én osz
tályom tanulói a természethez kapcsolódó ver
seket, történeteket, mondókákat, találós kérdé
seket hallgattak. Távcsővel, nagyítóval vizsgál
ták a környezetet.

B.G. - Milyen szerepe volt a programoknak?
M.J-né - A természetismeret, a természettel, 

a környezetvédelemmel kapcsolatos alkotások 
megismerése.

B.G. - Köszönöm a tájékoztatást.

Bányánszky Gábor
7. o. tanuló riportja Molnár Józsefnével, 

a 3. osztály osztályfőnökével.

Hej, iskola, iskola •••
Viharos gyorsasággal elrepült a szünidő, és 

gyerekeink ismét az iskolapadokba, a pedagó
gusok pedig a katedrára kerültek.

Év elején minden kis és nagy diák nagy igyeke
zettel próbál belelendülni a tanulásba, visszazök
kenni a kötelesség, a munka világába. A füzetek 
első lapja még tiszta, szép írásról, formás betűk
ről, hibamentes számokról tanúskodik, aztán ké
sőbb, ahogy felvesszük a megszokott ritmust, la
zul ez a nagy akarat. Pedig nagyon jó volna, ha 
megmaradna minden tanulóban az igényesség, a 
szép, a tetszetős iránti vágy, amely egyben egy- 
fajta minősítést is jelent számára.

Felgyorsult világunkban egyre türelmetleneb
bekké válnak a gyerekek is. Unalmas az iskola
padokban ülni, és olyan dolgokról hallani, ame
lyek semmiféle izgalmat nem jelentenek. Mennyi
vel érdekesebb, mozgalmasabb a számítógépek 
világa, esetleg néhányak számára az Internet ál
tal biztosított információk halmaza.

És sajnos mennyivel érdekesebb és izgalma
sabb a Videotékák nyújtotta borzalomtömeg, 
amelyet ma oly divatosan “sikerfilmek”-nek ne
veznek. Gyilkosságok, kegyetlenkedések, vanda
lizmus, trágárság, durvaság, erőszak minden 
mennyiségben, minden formában. És ezek a 
“szuperhősök” adják gyerekeinknek az új maga
tartásmintákat. Sajnos Nemecsek Ernő, Nyilas 
Misi, de még Bornemissza Gergely is csak köte
lező olvasmánnyá válik, nem lesz már példakép 
soha. Nem is értik, mitől érzékenyülnek el a tanári" 
nénik, ha mesélnek róluk, mitől szép ez. Hiszen^ 
ők nem csinálnak semmi izgalmasat, amelytől 
megnő a pulzusszám, torokba ugrik a gyomor. 
Nem vernek, nem rugdosnak, nem ölnek meg 
senkit, csak a maguk gyerek módján küzdenek a 
becsületükért, a tisztességükért, példát mutatva 
bátorságból, helytállásból - életük árán is.

Mi lesz veled iskola? Hogyan tudod ezt a meg
változott világot újból helyes mederbe terelni? 
Hangzatos, szép gondolatokat, magasztos fel
adatokat ír elő az új Nemzeti Alaptanterv. Kér
dés: meg tudjuk-e valósítani?! És ha igen, mi
lyen áron?! Munkánk során nap mint nap kerü
lünk szembe olyan gondokkal, amelyek megol
dását tőlünk, pedagógusoktól várják. Jelentősen 
megváltozott az iskola feladata. Lassan már a 
nevelésre és nem az oktatásra fordítódik több 
idő. Vajon meddig leszünk képesek megfelelni 
ezeknek az új elvárásoknak? Kiktől kapunk eh
hez segítséget, támogatást? Hit, akarat, optimiz
mus, lelkesedés, hivatástudat - ez adhat csak 
erőt a megvalósításhoz.

Pardi Lászlóné
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VARGA EDIT

Apám

Hol vannak már a sötét fürtök, 
dér lepi már fejedet.
Barázdák szántják homlokod, 
ráncok fáradt kezedet.

Hol van szemed égszínkékje, 
mára sajnos megfakult.
Hol van az a két édes pír 
mely az arcodon virult.

Nem csillapul munkakedved, 
mindig mész és meg nem állsz. 
Bár gyakran fáj itt is, ott is, 
de te szerelsz, ásol, kapálsz.

ÖRÖMHÍRÜNK
Nyugdíjas Klubunkban kötött ismeretséget 

Juhászné és Varga László. 
Ismeretségből házasság lett. 

Gratulálunk nekik!

Milyen rossz így látni rajtad, 
hogy múlik el évről év.
Mily gyorsan tűnik el tova 
nehéz életünk alkonya.

Mégis én olyannak látlak 
amilyennek hajdanán, 
mikor pajtásomnak szóltam:

-Nézd, ott jön  az Apukám!

Egyszer volt, hol nem volt...
Réges-régen, úgy 60-70 évvel ezelőtt is voltak 

boldog kislányok, kisfiúk, akik oviba jártak és 
utána elemibe kerültek. Az aranyos óvó nénik, 
tanító nénik akkor is, a sok írás, olvasás, szá
molás mellett csudálatosán szép versekre, me
sékre is megtanították őket. Ezek a régi kicsi 
gyerekek ma már éltes nagymamák, nagypa
pák. De nagyon szeretnek visszaemlékezni kicsi

folytatás a 16. oldalon

1 9 9 7  -  F e s z tiv á l N y u g d íja sa in k  r é s z v é te lé v e l
Mint minden évben, most is jól sikerült az 

Aszód Fesztivál. Az egész környék részese volt, 
amit a nagy tömeg is bizonyított. Volt mit látni, 
színvonalas, jó műsor volt. Nyugdíjasaink részt 
vettek a műsorban, a közönség tapsából ítélve 
jól sikerült a szereplés. Kis idős csapatunk igen 
lelkesen és szívesen készült. Köszönet illeti a 
rendezőket, akik igen nagy feladatot hajtottak 
végre, hogy minden rendben és zökkenőmente
sen múljon el.

Az Evangélikus Gimnázium átadásán is részt 
vettünk, aszódi népviseletbe öltözve. Detre Já
nos esperes úr felesége kedvesen meg is kö
szönte részvételünket ezen a nem mindennapi

ünnepségen, Isten áldását kérte nyugdíjasainkra.
Majd A Művelődés Háza átadásán is megjelen

tünk - felkérésre - népviseletben, népdalcsokor
ral, de erre a végén mégsem lett szükség. Hogy 
miért...? Pedig nagyon készültünk és hallomás
ból úgy tudom, hogy a közönség várta mikor 
zendítünk rá a népdalra. Itt nem volt Detreéné 
(Rózsika) aki megköszönte volna közreműködé
sünket.

Évnyitóra készülünk, amit már az új Művelő
dés Házában tartunk, ahol reméljük otthonra ta
lálunk.

Szilágyi Sándorné
klubvezető-helyettes
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Egyszer volt, hol nem volt... (folyt.) 

korukra, felnőtt fiatalságukra. Klubunkban ha 
összejövünk, sok szép emléket felidézünk. Most 
úgy mondják, hagyományőrzők lettünk. Sok 
szép szokást felelevenítünk, bemutatunk elő
adásokon, itthon és mindenfelé.

így jutott eszébe egyik társunknak, Magdiké
nak, egy régi kedves vers. De csak az első vers
szakát tudtuk felidézni. Gondoltam egyet és ír
tam a nyugdíjasok országos újságjának, a Hír
hozónak és kértem őket, segítsenek hogy az ol
vasótábor nagy létszáma közül akadnak talán 
páran, akik emlékeznek. És csoda történt, sorba 
jöttek a kedves levelek, ki két, ki négy versszak
kal ajándékozott meg. Idősek otthonából is jött 
levél. Főleg 70 és 87 év körüliek írtak. Nagyon 
kedvesen, üdvözölve a mi csoportunkat, bízva 
hogy örömet szereznek nekünk. Bevallom, nem 
egy levelet megkönnyeztem. Ugye ebben a kor
ban már szabad ilyet bevallanom?! De egyik 
legmeglepőbb az volt, mikor az újság megjele
nése napján, telefont kaptam itthonról, az ut
cánkból és egy sok évtizede ismert kedves tár
sam, Jordán Julika hívott fel, örömmel mentem 
el hozzá a többi versszakot is megtudni.

Abban bízva, hogy a mi újságunk olvasói is 
szívesen veszik, itt közlöm a régi verset.

H. Zsemberovszky Erzsébet

Kedves

Nyugdíjastársak!

Mi is megkérnénk társainkat, ha valaki 
csak az író nevét megírná, az is segítene. 
A vers címe: Anábob fia.
Tartalma: Egy nábob hősi halált halt fiát 
akarja hazavinni. A csatatérre érkezve, 
látomásként a tömegsírból megszólal a 
fia:

r

“M iért akarsz hazavinni?

Jobb nekem itt bajtársaim  közt 
M int otthon a h ideg m árvány alatt. ”

Érdekelne továbbá annak a versnek az 
írója, esetleg a teljes szövege is, amely
nek a következő sorok részei:

“Egyedül hallgatom  tenger mormolását, 
Futó szélnek zúgását,
Egyedül a bujdosók közü l 
N agy Törökországban. ”

S _________ I I _________ r

MAGYAR VAGYOK
írta Pósa Lajos

Magyar vagyok, magyarnak születtem, 
Magyar nótát dalolt a dajka felettem. 
Magyarul tanított imádkozni anyám 
És szeretni Téged gyönyörű szép Hazám!

Lerajzolta képed szívem közepébe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe!
Áldja meg az Isten a kezevonását,
Áldja meg, áldja meg a magyarok Hazáját!

Széles e világnak fényes gazdagsága, 
Nem csábít el innen, idegen országba!
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni, 
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A Hazámért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette, 
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!

Lobogjon a magyar zászló magasan az égre, 
Hír, dicsőség koszorúzza, győzelem kísérje. 
Érte élünk és hogyha kell, vérünk érte hulljon, 
Koporsónkra szemfedőül lobogónk boruljon!

Magyarok Istene, tekints le a földre,
Keserű rabsággal küzdő nemzetünkre.
Nyújts reményt, biztatást, annyi sok mártírnak, 
Idegen rabságban sínylő magyaroknak!

Magyarok Istene hallgasd meg imánkat: 
Emeld fel az elnyomásból megkínzott 
Hazánkat!
Könnyes szemmel kérő szegény magyarokat!
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Sport

LABDARÚGÁS
Megkezdték szereplésüket 

az Aszódi FC labdarugó csa
patai a körzeti bajnokságban.

Ajól sikerült nyári felkészülés 
után a felnőtt, valamint ifjúsági 
csapatok a várt eredményeket 
hozták a bajnokság első három 

^fordulójában.

Eredmények - Felnőtt csapat:
Aszód - Dány 1:1
Szada - Aszód 2:3
Aszód - Galgagyörk 7:0

így a felnőtt labdarugó csa
pat a három mérkőzésen 7 baj

noki pontot szerzett. Ezzel a 
teljesítménnyel jelenleg a kör
zeti bajnokság 3. helyén áll.

Az ifjúsági csapat is jó rajtot 
vett és az alábbi eredményeket 
érte el:

Aszód - Dány 4:0
Szada - Aszód 0:4

A harmadik fordulóban az ifjú
sági csapat szabadnapos volt, 
mivel Galgagyörk nem indított 
ifi csapatot a bajnokságban.

Az ifjúságiak két mérkőzésen 
6 pontot szereztek, nyolc gólt 
lőttek és hálójuk érintetlen ma
radt.

A felnőttek közül kiemelke
dett Szabó Imre teljesítménye, 
a Galgagyörk elleni mérkőzé
sen ahol 3 gólt lőtt. Egyben a 
mezőny legjobb játékosának 
bizonyult.

Kérjük a sportot, labdarúgást 
szerető embereket, nézőket, 
hogy az elkövetkező hazai 
mérkőzésekre minél többen 
jö jjenek ki a sportpályára. 
Szurkoljanak, buzdítsák a csa
patokat a további sikeres sze
replés érdekében.

O.K.

Az itthon lejátszásra kerülő 
bajnoki mérkőzések idő
pontjai:

Ifjúsági Felnőtt

Szeptember 28. Aszód - Pécel 13.30 óra 15.30 óra
Október 5. Aszód - Erdőkertes 13.30 óra 15.30 óra
Október 26. Aszód - Galgamácsa 12.00 óra 14.00 óra
November 2. Aszód - Zsámbok — 13.30 óra

V A G Y U N K !
Alig kezdődött el az 1997/98- 

as tanév, az aszódi Petőfi Sán
dor Gimnázium sportolói már 
jelentős sikereket értek el a me
gyei és országos versenyeken.

Augusztus végén Százha
lombattán rendezték Pest me
gye serdülő, ifjúsági és felnőtt 
triatlon bajnokságát.

Serdülő kategóriában me
gyebajnok lett Huszár Dávid. 
Ifjúsági kategóriában második 
lett Konkoly Adrienn. Felnőtt 
kategóriában felkészítő taná
ruk, Nyíry Zsolt, harmadik he
lyezést ért el.

Gimnáziumunk triatlon szak
osztálya most készül a szep

tember végén megrendezendő 
megyei duatlon Diákolimpiára. 
Népes csapatuk biztosan ered
ményesen versenyez majd.

Gimnáziumunk utolsó éves 
hallgatója: Bódi Bernadett vá
logatott versenyző magasug
rásban. Szeptemberi eredmé
nyei igen sikeresek voltak. A 
Szabadkán megrendezett ju- 
goszláv-magyar ifjúsági válo
gatott viadalon: 175 cm-rel 
nyerte meg a versenyt. A Ke
let-kupa atlétikai nemzeti csa
patbajnokságon Debrecenben 
Iváncsi Vera előtzt 180 cm-rel 
nyerte a pénzdíjas versenyt. 
Büszkék vagyunk rá, s további

sikereket kívánunk neki!
A most induló aerobic szak

osztály is lelkesen készül az 
elkövetkezendő hónapok ver
senyeire. Nekik nehéz dolguk 
van, hiszen most kezdenek is
merkedni a verseny aerobic 
alapjaival.

Ezek az igen szép eredmé
nyek s a tanulók lelkes hozzá
állása adta az ötletet, hogy ta
lán már az 1998/99-es tanév
ben a hatosztályos gimnázium 
kezdő, induló osztályában 
sporttagozat is indul.

További sikereket s eredmé
nyes továbblépést kívánunk!

J.K.
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Köszönjük, hogy kérésünket 
méltányolva helyet kaptunk a 
lapban, hogy havonkénti rend
szerességgel, de mindenkép
pen nagy gyakorisággal jelent
kezhetünk, tájékoztathatunk, 
érdekességekkel szolgálha
tunk, feladványokat adhatunk 
fel, játszmákat közölhetünk, 
hogy írhatunk a sakk minden- 
hatóságáról, a sakk lélekeme
lő, barátságot szülő, logikus 
gondolkodásra nevelő (s kitud
ja, mi mindenre jó!) tulajdonsá
gairól, hogy megismertethetjük 
a kedves olvasót szakosztá
lyunk életével, ezen belül is a 
kiemelten fontos utánpótlás 
neveléssel, hogy ezúton is 
meghívhatjuk a fiatalokat, láto
gassanak meg minket a klub
ban, ismerjék meg ezt a cso
dálatos játékot (ehhez adnak 
segítséget oktatóink), hogy e 
lap segítségével százakhoz 
juthat el üzenetünk:

UNAGENS SUMUS
(Egy nem zetség vagyunk)

Ja? Hogy még be sem mu
tatkoztunk?

Aszód város sportkörének 
sakkosztálya vagyunk. Edzé-

—  Sport =====

seink (minden héten kedd dél
után 4-től), versenyeink a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub
ban történik s minden érdeklő
dőt nagy szeretettel várunk.

Fóthy László
szakosztály vezető

***

HÍRÜNK
Az 1997/98-as Pest megyei 

sakk csapatbajnokság sorsolá
sára Budapesten, a megyei 
szövetség székházának ta
nácstermében került sor e hó 
11-én. A sorsoláson részt vett 
Tóth Máté csapatvezető és 
Grósz Kornél, csapatunk 6. 
táblán küzdő játékosa. A csa
patvezető a kettes sorszámot 
húzta, ami azt jelenti, hogy az 
aszódi sakkcsapat itthon kezdi 
meg a mérkőzéssorozatot, és 
Tököl sakkcsapatát látja ven
dégül.

Szeretnénk győzelemmel zárni 
az első fordulót, ami nem lesz 
könnyű, hiszen Tököl csapata 
általában az élmezőnyben vé
gez a csapatversenyeken.

A mérkőzést természetesen 
székhelyünkön, a Helyőrségi

Klubban rendezzük.
Időpontja:
1997. október 5., délelőtt 9 

óra 30 perces kezdettel.
Az érdeklődőket szeretettel 

várjuk.

Pest megyei 
Triatlon 

Bajnokság 
Százhalombatta
Nyári szünetben is akad dol

ga némelyik kisdiáknak. Időt és 
fáradtságot nem sajnálva 
szünidő alatt is minden erejét 
beleadva naponta edzéssel töl
ti el a vakációt. Készülve a baj
nokságra - így tette ezt a Petőfi 
Sándor Gimnázium két diákja 
is: Huszár Dávid, Konkoly Adri
enn, valamint felkészítő taná
ruk, Nyíry Zsolt is.

Az edzések után eljött a nagy 
nap, a verseny napja - s nem 
fáradtak hiába, az e redm ényi 
büszkék lehetnek úgy a verse
nyen részt vevők, mint az isko
la és a hozzátartozóik is.

Kívánunk még sok sikert és 
jó eredményeket a további ver
senyeken!

Szilágyi Sándorné

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,- F t+ 25%  ÁFA 1.875,-Ft
1 oldal 3.000,- Ft + 25 % ÁFA 3.750,- Ft
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Hirdetéseid

Posta Shop
NYITVA TARTÁS

Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00

A Posta Shop kínálatából:
Szombat 8-12.00

-  Videó kazetta 240 perces 670,-Ft
-  Videó kazetta 195 perces 580,-Ft
-  Hangkazetta 90 perces 160,-Ft
-  Hangkazetta 60 perces 130,-Ft
-  Olvasószemüveg 750,-Ft
-  Figurás képeslapok 30-120,-Ft-ig
-  Lézeres képeslap 110,-Ft
-  Sooters Film 399,-Ft
-  Elemek 68-122,-Ft-ig
-  Papírzsebkendő 20,-Ft
-  Paloma illatosító 80,-Ft
-Dohányáru 115-175,-Ft-ig.

Postabank, OTP Bank, valamint Budapest Bank betéti 
konstrukcióival állunk ügyfeleink rendelkezésére, OTP- 

LTP, Lakáskassza és Providencia biztosítások köthetők.

K vaka  Is tván  p o s tav eze tő

AUTÓSZERVIZ -  
AUTÓVILLAMOSSÁG
^  Műszaki vizsga 
m  Motorgenerál

Kis és nagy javítások 
m  Karosszériajavítás 

Autóvillamosság 
^  önindítók 
■ó  Generátorok javítása 
■ *  Elektromos kis és nagy javítások 
^  Alváz és üregvédelem 

Gyújtás és zöldkártya

NYITVA: 8-18 óráig, 
szombaton 8-12 óráig 

A u t ó j a v í t ó  K f t . ,  Aszód, Pesti út 18/a.
Tel.: 06-(28)-400 868

TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELEINK!

Tájékoztatja Önöket a vezetői engedéllyel kapcsolatos jogszabályi változásról: A Belügyminiszter 48/1997. BM rendelete 
4.§.(1) értelmében az a személy, aki 1998. január 1 után iratkozik be gépjárművezető-képző tanfolyamra, ennek elvégzése 
után csak “Kezdő vezetői engedélyt” kaphat. Tehát itt a “PRÓBAJOGOSÍTVÁNY” az ő jogszabályban meghatározott szankci
óival.

DE!!! A rendelet lehetővé teszi, hogy azok a személyek, akik 1998. január 1. előtt valamely autósiskolával szerződést köt
nek a KRESZ tanfolyam megkezdéséről és ezzel az iskola nyilvántartásába kerülnek, ezen személyekre a rendelet nem vo
natkozik, így ők “VÉGLEGES JOGOS[TVÁNY”-t kapnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy “A” kategória esetén betöltött 15. 
év, “B” kategóriánál betöltött 16. életév a tanfolyamra való jelentkezés alsó határa.

Ennek megfelelően, egy az idén beiskolázott tanuló, még ha pillanatnyilag nem is rendelkezik a szükséges anyagiakkal, 
vagy éppen szabadidővel (pl. érettségizők) a jogszabály értelmében, ami kimondja, hogy a KRESZ vizsgát követő két éven 
belül kell minden vizsgát befejezni, a beiskolázást követően akár még 2000-ben is megszerezheti végleges jogosítványát.

Felhívjuk tehát azok figyelmét, akik vezetői engedély megszerzését előbb-utóbb fontosnak tartják, hogy a tanfolyamra való 
beiskoláztatásukat mielőbb intézzék.

Autósiskolánk a gödöllői B.B. Autósiksola Bt. (amely nem azonos a bagi Bag Bánd Bt-vel) KRESZ tanfolyamait és vizsgáit 
Aszódon, tehát helyben tartja meg. A “rutin” gyakorlást és vizsgát szintén helyben tartjuk, akárcsak a műszaki “Bü” vizsgát is. 
A forgalmi gyakorlás és vizsga Vácon történik, ahová a tanulókat az iskola gépkocsijaival szállítjuk, így a tanulók felesleges 
utaztatása, vagy más képző szerve esetén (budapesti vizsga miatt) budapesti ingáztatása elkerülhető.

Amennyiben tájékoztatónk felkeltette figyelmüket és szeretnének tanfolyamra jelentkezni, vagy csak az új jogszabállyal 
kapcsolatban kérdést feltenni, várjuk Önöket az idén utoljára rendezett tanfolyam megnyitóján, melyre minden kategóriában 
- “A”, “B”, “C “D”, “E” - várjuk jelentkezésüket 1997. október 22-én szerdán 17.30 órakor Aszódon a Helyőrségi Művelődési 
Házban (volt Tiszti Klub).

B.B. Autósiskola Bt. 2100 Gödöllő, Virág köz 2.

Eladó! Aszód, Kjnizsi u. 4. 
szám alatti ház. Érdeklődni a 
400-129 -es telefonszámon. 
Aszódon 70 m2-es összkomfor
tos ház eladó. Érd.: munka
napokon a 06-(28)-401 179-es

telefonon 16.00 óra után, vagy 
a 06-(28)-403 450-es telefon-
számom_________________
386-os számítógép eladó. 
Érdeklődni lehet a Városi 
Könyvtárban

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, 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. Pf. 13., Tel.: 06-28/400-606
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LAKÁSTAKARÉK-INFO: ® (1) 2-66-22-12, (1) 3-97-97-97

OTP BANK Aszódi Fiókja:
Aszód, Kossuth L. u. 42-46. 

Tel./fax: 28/400-133 
28/400-076 
28/400-208

1997-ben:
-  40% állami támogatás
-  fix 6%-os hitelkamat
-  ha sürgős a hitel, 

azt is megoldjuk
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