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Jó húsz éve az Egyesült Államokból indult el az a kezdeményezés, hogy minden év novembe
rének harmadik csütörtökjén a cigarettázás visszaszorításának fontosságára hívjuk fel a társa
dalom figyelmét. Nálunk idén ötödik alkalommal emlékeztetjük ezen a napon dohányzó csa
ládtagjainkat, munkatársainkat, barátainkat nem csak a cigarettázás jól ismert ártalmaira, ha
nem arra is, hogy van lehetőségük ezektől megmenekülni: “csupán” abba kell hagyni a do
hányzást. Ez nem könnyű, de egyáltalán nem lehetetlen. Magyarországon a felnőttek 16 %-a 
“volt” dohányos. Nekik sikerült - ha nem is az első, hanem esetleg a sokadik próbálkozásra - 
végleg letenniük a cigarettát és ez a lehetőség minden dohányos számára nyitva áll. Ma már 
sok helyen van olyan speciális rendelés, ahol a leszokni kívánó dohányos szakszerű segítsé
get kaphat elhatározásának sikeres megvalósításához.
Az a dohányos, aki lemond a cigarettáról, biztos, hogy megfosztja magát egy jól bevált esz
köztől többek között a stressz leküzdésére, az unalom elűzésére és még sok minden másra. 
De mit kap helyette? A dohányzás abbahagyásával javul a közérzete és a teljesítőképessége, 
megszűnik ruhájának, hajának, leheletének “bagószaga”. Tisztábbnak és egészségesebbnek 
fogja érezni magát - és valóban az is lesz! Védi nemcsak a maga, hanem szerettei, családtag
jai, (esetleg még meg sem született) gyermekei egészségét is. Ráadásul megtakarít egy cso
mó pénzt.
Rajta, vágjon bele! Meglátja, Önnek is sikerülni fog.

Milyen előnyökkel já r  a dohányzás abbahagyása?
Az utolsó cigaretta elszívását követően:
-  20 percen belül: a vérnyomás normális értékre csökken, a szapora szívműködés mérséklő

dik, a kéz és a láb hőmérséklete normális értékre emelkedik
-  8 órán belül: a vérben lévő szénmonoxid kiürül, a vér oxigéntartalma normális értékre emel

kedik
-  24 órán belül: csökken a szívroham, a szívinfarktus veszélye
-4 8  órán belül: az idegvégződések bénultsága kezd megszűnni, visszatér az ízérző és szag- 

lóképesség
-  72 órán belül: a hörgőgörcs oldódik, a légutak kitágulnak, könnyebb lesz a légzés, javul a tü

dő teljesítőképessége
- 2  hét és 3 hónap közötti időszakban: javul a vérkeringés, könnyebbé válik a járás, különö

sen a lépcsőn járás és a futás, a tüdő teljesítőképessége 30 %-kal megnő
-  1 és 9 hónap közötti időszakban: mérséklődik a fáradékonyság, a köhögés, a váladékürítés, 

tisztulnak az orrmelléküregek, csökken a légszomj, javul a tüdő öntisztulása, ezáltal mérsék
lődik a légutak fertőzésének veszélye, javul az általános teljesítőképesség

-  5 éven belül: csökken a tüdőrák előfordulása, ami dohányosoknál a nem dohányzókénak 
15-20-szorosa
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A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előter

jesztésére -  nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÉRDEMREND 

TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozata) kitüntetést adományozta 

az 1956-os forradalom és szabadságharcban való helyt
állásáért, valamint a rendszerváltás óta végzett 

kimagasló társadalmi munkásságáért

Dinnyés László
nyugalmazott ezredesnek.

Kitüntetett polgárőrök

Az idén először adódott alkalom arra, hogy 
a jól dolgozó polgárőröket jutalomban része
s ítsé k - mondta dr. Túrós András nyugalma
zott vezérőrnagy, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke abból az alkalomból, hogy 
az ország különböző részeiből húszán kap
ták meg az Év polgárőre címet és szintén 
húszán a Polgárőrségért kitüntetés ezüst fo
kozatát. A rendőrség és az állami szervek is 
azt szeretnék, hogy a polgárőrség továbbra 
is jól kiépített, szervezett mozgalom legyen 
-  mondta az országos parancsnok.

A kitüntetettek közül Horváth István Örké

nyi lakos is átvehette az Év polgárőre díjat. 
Az Örkényi egyesület 1989 óta működik, je
lenleg 80-an vannak és minden éjszaka jár- 
őröznek a településen. Tevékenységüket az 
önkormányzat napi tíz liter benzin árával tá
mogatja.

Az aszódi Szenoráczki Ferenc, a polgár
őrség ottani elnöke az érdemérem ezüst fo
kozatát kapta. Az aszódi polgárőrség 1994- 
ben szerveződött egy korábban alakult ön
védelmi csoportból. Az ötvenfős önkéntes 
rendfenntartókat a helyi rendőrség és az ön- 
kormányzat is támogatja.

Az önkormányzat évi 200 ezer forinttal já
rul hozzá működésükhöz. Szenoráczki Fe
renc eddigi munkájával nagy mértékben se
gítette a helyi közbiztonság megteremtését.

Sz. A.
(tallózás az Új Pest Megyei Hírlapból)
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Aszód Városért Alapítvány 
BESZÁMOLÓ

1997. évi - Aszód Fesztivál - pénzügyi elszámolásáról

Bevétel Kiadás

Megnevezés összeg megnevezés összeg

Szponzorok támogatása

Ügyvédi Iroda 10.000 Fesztivál színpadterület 
felújítással, működéssel 
kapcsolatos költségek

UNIC Bank 100.000 Színpad-dekoráció, javítási 
anyagok ktg.e.

28.202

DREHER Sört. Ért.V. 300.000 Szórólapok-hirdetés 31.168

Richard Fritz Kft. 150.000 ÉMÁSZ áramszolg. 28.780

Zwack 100.000 Sátor bérlet 81.000

Philip-Morris 300.000 Rendőrség 20.000

Honvédségi Alapítv. 250.000 Polgárőrség 30.000

Vállalkozók befizetése Fogadás 80.000

Jermi Pálné 100.000 Műszaki bér. vásárlása 
(hangosításhoz)

299.280

Tóth G. Csintó Bt. 100.000 Fénvtechn. szolgált. 75.000

Coca-Cola 200.000 Fesztivál műsorok 664.280

Drop és Társa 150.000 Zora Bt. fesztv. m. 291.200

Gohér Kft. 100.000 Gitár párbaj 320.000

Mikus Mihály 100.000 Néptánc 60.000

Vursli 150.000 Szabadtéri bálok 250.000

Papp Árpád 25.000 Aerobic 26.000

Vargáné 10.000 Tűzijáték 365.000

Helypénz bev. 20.500

Egyéb befizetések 300.000

Város támogatása

Suzuki - Soós 10.000

Aqua Tomis 10.000

Gála Bt. 3.000

Barkácsház '94 Kft. 10.000

Jancsó A. 3.000

Honvédség 31.000

TIGÁZ 130.000

Összesen 2.662.500 2.649.910

Egyenleg: 12.590

Fentiek alapján elmondható, hogy a Fesztivál meg
szervezése a tervezettnek megfelelően nem jelentett 
többlet kiadást sem a városnak, sem a lebonyolítás 
pénzügyi részét végző Aszód Városért Alapítvány
nak. A számlákból nem látható, de tapasztalt a 
szponzori támogatások kései beérkezése, melyre az 
írásos ígérvény is késik, így megelőlegezésük nagy 
rizikót jelent az Alapítványnak. A jövőben a nagy tá
mogatókkal írásban kell megegyezni a várható támo
gatás megadásáról és ennek összegéről. A Fesztivál 
költségvetését a támogatók és a helyfoglalás díjának 
bevételére alapozva megfelelő számításokkal alátá
masztva kell és lehet összeállítani. A “lehetőség” ki
számítása után kell a műsorokat megszervezni, és 
nem fordítva.

A műsorok összeállítása és a Fesztivál sikeressége 
egyéni megítélésen alapszik. A résztvevők nagy szá
ma bizonyítja, hogy az aszódiak és környékén lakók 
várják és részt vesznek ezen a rendezvényen, meg
rendezése ezért nem lehet kérdéses.

A Fesztivál időtartama a környéken lakók nyugal

mának biztosítása miatt a jövőben meghatározandó. 
A “Fesztivál” napok növekedése esetlegesen a mű
sorok vontatottságát is jelentheti, és az érdeklődés 
visszaesését is magával hozhatja. Az augusztus 20-i 
tűzijáték a Fesztivál záróakkordjaként népes nézőse
reg érkezését jelentette, melynek zökkenőmentes le
bonyolítását a helyi Rendőrség és a Polgárőrség ki
válóan oldotta meg. A Fesztivál megrendezésén és 
folyamatos “működtetésén” dolgozó szervezetek - 
úgy mint a Rendőrség, Polgárőrség, Honvédség, GA- 
MESZ, valamint kapcsolódó ügyeletek pl. Mentők 
mindent megtettek a Fesztivál sikeres lebonyolítása 
érdekében, munkájukért köszönet illeti dolgozóikat.

Pénzügyileg összeállította: Mánkovicsné Masznyik 
Katalin.

Aszód, 1997. október 27.

Tolmácsi Miklós, Kuratóriumi tag
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Gyermekvédelem
Az Országgyűlés ez év áprilisában fogadta el a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényt, mely november 1-től lépett hatályba.

Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőt kérdezem:
-  Az eddigiekhez képest milyen változásokat 

tartalmaz az új törvény?
Munkánkat eddig az 1993. évi Ili. szociálpolitikai 

törvény, a Családjogi törvény, a 12/1987(VI.29) MM. 
sz. rendelet valamint egyéb ágazat, miniszteri rende
letek alapján végeztük. Hiányzott egy olyan törvény, 
amely a gyermekvédelem valamennyi szintjét átfogja 
és összhangba hozza. Törvénybe foglalták a gyer
meki jogokat és kötelességeket, a gyermeki jog vé
delmét, valamint a szülői jogokat és kötelességeket 
is. Meghatározott személyek és intézmények - külön
böző ellátásokkal és intézkedésekkel segítik mind
ezek megvalósulását, illetve gondoskodnak a gyer
mekek veszélyeztetettségének megelőzéséről vagy 
megszüntetéséről, és a gyermekvédelmi gondosko
dásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszke
déséről.

-  Milyen ellátásokról és intézkedésekről van 
szó?

A törvény kimondja, hogy alkalmazásakor a gyer
mek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve kell 
eljárni. Kizárólag anyagi okból fennálló veszélyezte
tettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Az 
önkormányzat képviselő-testülete továbbra is pénz
beli és természetbeni ellátások formájában segíthet a 
család helyzetén. A jogosult gyermeknek rendszeres 
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít. 
A gyámhivatal a gyermeket gondozó személynek - a 
meghatározott feltételek esetén - megelőlegezheti a 
gyermektartásdíjat. Az átmeneti vagy tartós nevelés
ből (állami gondozásból) kikerült fiatal felnőtt lakás
hoz jutása vagy tartós lakhatása megoldásának érde
kében otthonteremtési támogatást kaphat. A termé
szetbeni ellátás a tankönyv, tanszervásárlás támoga
tása, gyermekintézmények étkezési térítésének díj- 
kedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatás térí
tési díjának vagy egyéb ellátás kifizetésének átválla
lását jelenti.

-  Kik jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás igénybevételére?

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás akkor jár, 
ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A jövedelem 
megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 
hat hónap havi átlagát kell figyelembe venni. A rend
szeres támogatás nem lehet kisebb, mint az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének húsz százaléka.

-  Milyen intézkedés történik akkor, ha a gyer
mek nem szociális okok miatt kerül a szakembe
rek látókörébe?

Ennek különböző fokozatai vannak. A gyermekek 
napközbeni ellátását - étkeztetés, nevelés, gondo

zás, felügyelet - a különböző gyermekintézmények
ben lehet biztosítani. Ebben a törvényben a bölcsőde 
már nem csak a 3 éven aluli gyermekeket gondozó, 
hanem azok nevelését is biztosító intézményként 
szerepel. Végezheti a fogyatékos gyermekek habilitá- 
ciós és rehabilitációs célú ellátását is. Ha a szülő 
egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, 
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a 
gyermek nevelését a családban nem tudja megolda
ni, a gyermek átmeneti gondozásba kerülhet. Új fo
galom a törvényben a “helyettes szülő”, aki az átme
neti gondozásba vett gyermeket saját háztartásában 
fogadja, a törvény által meghatározott feltételek mel
lett. Ezért részére díjazás jár. Ha a gyermek fejlődé
sét családi környezete veszélyezteti s ez a helyzet a 
segítség ellenére sem változik, a gyámhivatal átme
neti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, vagy 
családba fogadást rendel el. Az elhelyezés során na
gyon körültekintően kell eljárni. A gyermek lakóhely
éhez legközelebbi, személyiségének leginkább meg
felelő otthont kell választani. Pl. ahol az érdeklődési 
körének megfelelő iskolába tud járni. Nem fordulhat 
elő az, hogy - ami egyébként sajnos megtörtént (nem 
Aszódon) - úgy kerül be a gyermekotthonba, hogy 
nem tudnak szívbetegségéről, mert nincs elég infor
máció róla. Szintén új dolog az utódgondozása. Ezt 
az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után 
egy évig - saját kérelemre tovább is - a gyámhivatal 
rendeli el. Célja: segítségnyújtás az önálló élet meg
kezdéséhez.

-  Ehhez nagyon jól kell ismerni a gyereket is, a 
családi környezetet is. Hogyan valósítható ez 
meg?

Minden önkormányzatnak gyermekjóléti vagy csa
ládsegítő szolgálatot kell létrehoznia. Nagyon fontos 
momentum, hogy a törvény előírja: ezt a munkát 
csak megfelelő képesítéssel lehet végezni (pedagó
gus, pszichiáter, pszichológus, orvos, szociálpedagó- 
gus). A családsegítő - a védőnői szolgálattal össze
hangolva - szervezési, szolgáltatási és gondozási fel
adatokat végez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
településen élő gyermekek szociális helyzetét, ve
szélyeztetettségét, javaslatot tesz a megoldásra. Se
gíti az oktatási, nevelési intézményekben a gyermek- 
védelmi feladatok megvalósítását. Fontos kapocs ah
hoz, hogy a jogszabály szellemében valósuljon meg 
a gyermekvédelem. Aszódon Nyemeczné Andó Edit 
a családsegítő munkatárs.

-  Mi lesz a feladata a gyámhivatalnak?
A gyámhivatal elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a 

törvényben megállapított ügykörökben. Városi és me
gyei gyámhivatalok fognak működni. Aszódon is lesz 
gyám hivata l, m elyhez Aszód, Bag, Domony, 
Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, 
Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Túra, Váckisújfalu, 
Vácegres, Verseg települések fognak tartozni.

-  Hol lesz a gyámhivatal helye és hányán fogják
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ezt a munkát végezni?
A Polgármesteri Hivatal földszintjén kapott helyet 

az iroda. Elsősorban jogi vagy államigazgatási főis
kolai végzettséggel lehet a munkakört ellátni. Ara
nyos Péterné és Kissné Rúzsom Szilvia november 1- 
től kezdett. 1998. 01. 01-től lép be az irodavezető, jo
gi végzettséggel.

-  Nem lesznek kevesen ennyi település gyám
ügyi munkájához?

-  A további létszámigény még nyitott kérdés. Elvileg 
kb. 40.000 emberről van szó, akiknek az életben bár
milyen gyámügyi problémája adódhat. A törvény vég
rehajtásával egyidőben folyik a feltételek megterem
tése is. Jobb lett volna, ha előbb kiépülnek a háttérin
tézmények. Majd a jövő fogja eldönteni, elég lesz-e a 
három ember, illetve a törvény végrehajtása milyen 
tapasztalatokat hoz, min kell változtatni? Már az is 
előrelépés, hogy minden településen kötelező létre
hozni a családgondozót, aki odafigyel a családokra. 
Velük fogják tartani a kapcsolatot a gyámhivatal mun
katársai.

-  Aszódon milyen je llegű  gyermekvédelmi 
ügyekkel foglalkozik a legtöbbet az ügyintéző?

Leginkább az elszegényedő családok anyagi segí
tése jelenti a munka nagy részét. A családok gazda
sági helyzetének romlásával párhuzamosan, érezhe
tően megnőtt az alkoholfogyasztás. És sajnos a nők 
körében is.

-  Hány olyan veszélyeztetett gyermek van, akik
re nem elsősorban a család szociális helyzete mi
att kell odafigyelni?

Kb. 40 fő.
-  A rendőrségi hírek közül talán azok sokkolják

leginkább a közvéleményt, melyekből kiderül 
hogy saját szülei kínoznak, bánnak brutálisan 
vagy követnek el erőszakot a gyerekükön. Mi le
het az oka annak, hogy a közvetlen környezet 
semmit sem lát mindebből? ■

Nem szólnak. Véleményem szerint a családokban 
sokkal több erőszak történik, mint amire fény derül, 
vagy csak később tudódik ki. Sok brutalitás van, amit 
a gyerek saját anyja is eltitkol.

-  Van-e aszódi gyerek gyermekotthonban?
Igen, jelenleg heten vannak intézetben.
-  Milyen okok miatt kerültek oda?
Szülői brutalitás miatt, vagy a szülők alkalmatlanok 

voltak a szülői feladatok ellátására, vagy a fiatalkorú 
gyermek magatartása miatt, és mert nem volt bizto
sítva a szülői felügyelet sem.

-  A kegyetlen szülői bánásmód hogyan derült 
ki?

Egy óvodás korú gyermekről van szó. A védőnő jel
zése alapján derült fény az ügyre, aki a családot 
rendszeresen látogatta. Aszód jó helyzetben van, 
mert jól kiépített védőnői és gyermekorvosi hálózat, 
valamint nevelési tanácsadó is működik. Ehhez belép 
a családsegítő is, aki többször fog majd eljutni a rá
szoruló családokhoz, mint korábban.

-  A gyermekvédelmi munka nem az élet napos 
oldaláról mutat képet.

A szociálpolitika az a terület, ahol nem látványos a 
munka. Itt az apró örömök, apró eredmények adják a 
sikert.

-  Köszönöm a tájékoztatást.

Búzás Mária

40 % állami támogatás 
csak december 31-ig!

Előnyök az OTP Lakástakarékpénztárnál
Gyorshitelnél:

•  lakáscélú felhasználás esetén nem kell megvárnia a takarékossági idő végét, előbb is hitelhez juthat;

•  már 3 hónap után igénybevehető, de 6 hónap elteltével még kedvezőbb feltételekkel nyújtjuk;

•  Ön választhat, hogy a kamatokat csak 50 hónap múlva fizeti meg a szerződéses összegből vagy

•  rendszeres havi kamattörlesztést is vállal, így 20%, max. évi 35.000 Ft adókedvezményben részesül
het.

Lombard-hitelnél:

•  a felhasználás céljától függetlenül igényelhető az OTP Lakástakarékpénztári szerződés fedezete mel
lett, jövedelemigazolás és kezelés nélkül.

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől csütörtökig S00- ^ 00 óráig 
Pénteken 800- 1300 óráig

óE)
B A N K
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A Petőfi Sándor Társaság Aszódi Csoportjának 
A "Petőfi-év" és az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 

150. évfordulós aszódi ünnepség tervezete

A Petőfi Társaság Aszódi Csoportja ez év már
ciusában két ízben is foglalkozott a Petőfi-év és 
az 1848/1849. forradalom és szabadságharc év
fordulójának a megünnepléséről. Sajnos a meg
hívást több helyi intézmény nem fogadta el, illet
ve nem küldte el megbízottját a tanácskozásra. 
A jelenlévők ennek ellenére kidolgoztak egy ter
vezetet és azt megküldték Aszód Város Képvi
selő-testületének állásfoglalásra, elfogadásra. 
Ebben a tervezetben az alábbi elveket rögzítet- 

f  tűk:

1. Aszód és Petőfi Sándor neve, személye elvá
laszthatatlan. A költő életének talán legszebb 
három esztendejét töltötte el a Galga parti kis
város latin iskolájában. “ Itt lobbant fel a 
láng...” -  az első ismert Petőfi-költeménynek 
Aszód a születési helye. Petőfi Sándor emlé
két itt “...hű anya őrzi...” -  az aszódi Petőfi- 
kultusz kezdetétől (1875) nem lanyhult az 
“aszódi diák” emlékének ápolása. A XX. Szá
zad végén nekünk, ma élőknek is bizonyítani 
kell: Aszód -  Petőfi városa.

2. Fontos tudni: Aszód Petőfi-témában nemcsak 
helyi, megyei, hanem országos vonatkozás-

—I  bán is kiemelkedő emlékhely. Ugyanakkor az
1848/1849-es forradalom és szabadságharc 
helyi kapcsolataiban nagyságrendekkel ki
sebb jelentőségű. Éppen ezért: kívánatos az 
1848/1849-es évforduló rendezvényeit a Pe- 
tőfi-év rendezvénysorába beépíteni. így a két 
eseménysor nem rivalizál, hanem erősíti egy
mást.

3. Kívánatos, hogy a tavasszal távolmaradottak 
is vegyenek részt a programok sikeres meg
valósításában; ötleteikkel, javaslataikkal, 
munkájukkal járuljanak hozzá a városi ese
mények sikeres megrendezéséhez. Az alább 
felsorolt programjavaslat csak megindítója és 
nem véglegesítője a jubileumi év rendezvé
nyeinek.

4. A jubileumi év sikeres megvalósításához el
engedhetetlenül szükséges:

-  Aszód Város Képviselő-testülete támogatása

- A  lebonyolítás irányításával bízzák meg a Pe
tőfi Sándor Társaság Aszódi Csoportját

- A  közösen elfogadott program megvalósításá
ban minden párt, minden intézmény és Aszód 
minden polgára vegyen részt

PROGRAMJAVASLAT
Fontos: nem szerepeltettük azokat az ünnepsé
geket, megemlékezéseket, amelyeket ezekben 
a témákban hagyományosan, minden esztendő
ben megrendeznek a városban (március 15., ta
vaszi hadjárat, Petőfi-szavalóverseny).

1998.
március 12-15.

- A  város egykori mészárszéke helyén 
emlékmű felállítása. -  (Egykoron itt dol
gozott és lakott Petőfi nagyapja és -  fel
tehetően -  édesapja is.)

-  Osváth Gedeon: A halhatatlan diák című 
színmű bemutatása

-  Petőfi-képeslapok megjelentetése

Április 10.
-  A költészet napján -  Petőfi Sándor

Június 4.
-  Emlékülés az Evangélikus templomban 

abból az alkalomból, hogy 1838. júniusá
ban (160. éve!) itt hangzott el az első 
Petőfi költemény. Az ülés előadásai: Pe
tőfi és Aszód; Az első Petőfi-költemény; 
Petőfi a XX-XXI. Század fordulóján

1999.
március 12-15.

-  A Petőfi nevet viselő középiskolák orszá
gos találkozója az Aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnáziumban (a Petőfi Sándor
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Társaság országos programja)
-P e tő fi emlékkiállítás a Petőfi Múzeum

ban
-  Füsi József: Az aszódi diák c. színmű 

bemutatása

Április 9.
-Aköltészet napja -  1848/1849 a magyar 

költészetben
-K iem e lt ünnepség: Megemlékezés az 

1848/1849-es forradalom és szabadság- 
harc 150. évfordulója alkalmából.

-APetőfi-év kiemelt programjaként szere
pel még (mivel ezek megvalósítása me
gyei-országos támogatást igényel, ezért) 
-  feltételesen -

1. A régi gimnázium (ma Petőfi Múzeum) főépü
letének a felújítása (a felújítás megkezdése!)

2. A Petőfi Gimnázium története a kezdetektől 
1948-ig c. kötet megjelentetése.

A Petőfi Sándor Társaság Aszódi Csoportja ja
vasolja még az alábbi programokkal való foglal
kozást, esetleg megvalósítását:
a. A város iskolái vegyenek részt a Petőfi Sán

dor Társaság országos versmondó versenyén 
-  a döntő Gödöllőn lesz!

b. Rendezzen a városon belül (esetleg a körzet 
iskoláinak a bevonásával) műveltségi vetélke
dőket (Petőfi -  1848/1849. téma)

c. Rendezzenek a városon belül hangversenyt, 
kórusbemutatót, amelyek kapcsolódjanak a 
fenti témákhoz.

d. Rendezzenek képzőművészeti pályázatot a 
fenti témakörben. -  A bemutatásra a Petőfi 
Múzeum a Galériát rendelkezésre bocsátja.

e. A város képviselő-testülete emlékezzen meg 
utcanévadással is. Javaslat: Március 15-e tér, 
Pöltenberg Ernő utca (indoklást biztosítunk).

f. A jubileumi év alkalmával több, Petőfivel, az 
1848/1849-es forradalommal és szabadság- 
harccal kapcsolatos könyv, kiadvány jelenik 
meg. Ezek terjesztésében az aszódi diákság 
vállaljon szerepet.

Petőfi Sándor Társaság 
Aszódi Csoportja

A többi aszódi intézménytől is várjuk az 1998-as 
évre vonatkozó eseménynaptárokat, a decemberi 
Aszódi Tükör számban szeretnénk egy összesí
tett városi eseménynaptárt közölni.

Kisváros a Galga mentén 
Aszód története 1944~ig

Megjelent Aszód város monográfiája, a Kisvá
ros a Galga mentén címet viselő nagyszabású, 
Aszód történetét 1944-ig feldolgozó mű. Szer
zői: Dr. Asztalos István, Detre János, Kalicz 
Nándor, Kulcsár Valéria.

Október 20-án, ünnepélyes keretek között ke
rült bemutatásra a 800 oldalt kitevő, színvonalas 
történeti munka. Ahogy Dr. Asztalos István 
mondta, ez a könyv aszódi életének szerves ré
szét képezi. “A múzeum 1958-as kezdetétől fog
lalkoztatta Aszód település múltja. Tanári pályája 
első éveiben mély meghatottsággal lépett be na
ponta a kastély-iskola kapuján, ahol az ősi falak 
az egykor oly gazdag és büszke Podmaniczkyak 
emlékét idézik. A múzeumban töltött évtizedek 
során pedig Petőfi, az egykori neves tanárok és 
a marsallbotot tarsolyukban hordozó diákok szá
zainak és ezreinek a szelleme adott folyamatos 
biztatást, erőt a pénztelenség, sok esetben a 
meg nem értés leküzdésére, újabb és újabb fel
adatok megoldására. A múlt kutatása, az emlé
kek összegyűjtése és megőrzése, kiállításokon 
való bemutatása, tudományos feldolgozása és 
tanulmányokban, könyvekben való megjelente
tése olyan szép és magasztos feladatnak bizo
nyult, hogy az alkotó elfelejtette a fáradtságot, a 
nehézségeket és észre sem vette az évek, az 
évtizedek elmúlását.”

Dr. Asztalos István a bevezetőben írja:
“Az alkotók őszinte tisztelettel és szeretettel 

ajánlják minden aszódinak és minden olvasónak 
a könyvet. Akkor lennének igazán boldogok, ha 
minden aszódi ház, minden aszódi lakás köny
vespolcán megtalálható lenne a Kisváros a 
Galga mentén c. kötet.”

A K isváros a G alga m entén: 
A szód  tö rtén ete  1944-ig  című  
könyv a Petőfi Múzeumban és a Vá
rosi Könyvtárban vásárolható meg. 
A kötött példány ára 900,-Ft, míg a 
fűzött (két kötetes) példányoké  
600,-Ft.

m m m m ea m ea
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Fotókon a múlt

Régészeti-néprajzi fotókiállítás Aszódon
kz. Aszódi Petőfi Múzeum Galériájában dr. 

Torma István a Magyar Tudományos Akadé
mia Régészeti Intézetének tudományos fő
munkatársa nyitotta meg A Galgamente ré
gen és ma: képek és tárgyak című régésze
ti-néprajzi fotókiállítást. A tárlatot Korkes 
Zsuzsa és Kulcsár Valéria muzeológusok 
rendezték.

A képek igazolják a rendezőknek a kiállítás 
katalógusában megfogalmazott gondolatát, 
amely szerin t m últunk és a fokozatosan 
múlttá váló jelenünk emlékeinek a rögzítésé
ben, a jövő részére való megőrzésében 
döntő szerepe van a régész és a néprajzos 
fényképezőgépének, az általuk készített fo
tóknak.

Dr. Torma István megnyitójában elmondta, 
hogy sok esetben még a gyenge minőségű, 
rosszul exponált és bemozdult amatőr felvé
telek is nagyobb drámaisággal őrzik a régen 
elmúlt, visszahozhatatlan, megismételhetet
len pillanatot, mint a legkorszerűbb techni
kával készült film-, vagy videó alkotások. 
Nem véletlen, hogy a két legfontosabb mú
zeumi tudomány, a régészet és néprajz mű
velői korán felismerték a fényképek páratlan 
dokumentációs értékét. Szépen példázza 
ezt a megállapítást a 13. Században épült 
hévízgyörki templom újjáépítésének fényké
pes krónikája.

Aki a kiállítást szemléli, azonnal felfedez
heti a tárlat hármas tagoltságát: a régészeti 
anyag mellett a mára eltűnt paraszti háza
kat, mint népi építészetünk emlékeit. A vásár 
fotóit, amelyek a közösségi élet egyik jelen
tős színterét mutatják be. Úgy tűnik, hogy a 
néprajzi fo tók -  m elyeket többek között 
Gönyei Sándor, Korkes Zsuzsa, Kresz Al
bert, Miklós Zsuzsa stb. készítettek -  teljes 
egészében tükrözik a paraszti élet sokszínű
ségét, s jól lemérhetők rajtuk az utolsó né
hány emberöltő nagy változásai is.

A kiállított tárgyakat, fényképeket nézeget

ve, a m egnyitó  okos szava it ha llgatva, 
eszembe jutottak galgamenti rokonságom 
házainak “első-szobái", s a fotók a fehérre 
meszelt falon. Hová lettek vajon a pózba 
merevedett katonák “örök emlék”-re készült 
képei, az aszódi Weisz vagy Varga csalá
dokról készített pillanatfelvételei. Ott függtek 
ezek egykor egymás mellett a falon, s őriz
ték a múltat, az ősöket. Gyerekkoromban 
sokszor figyeltem a szúrós szemű, bajuszos 
katonákat, a kardját kirántó huszárt (akinek 
csak a feje volt igazi, a festett egyenruhára, 
meg a ló hátára úgy fényképezték rá), a mo
solygásra derítő arcokat, amelyeken a roko
nok ifjúkori mását fedeztem fel. Órákig bá
multam, igyekeztem azonosítani a derűs, 
mosolygós múltat az akkor ismert barázdás 
arcú, meggyötört jelennel.

Köszönöm, hogy a gyerekkori szemlélő
dést folytathattam az aszódi múzeum kiállí
tásán. Talán az emlékidéző múlt ragadott 
magával, amikor a rendezőknek és segítőik
nek -  Asztalos Gabriellának, Asztalos Ta
másnak, Fehér Zoltánnak, Nyemecz Ildikó
nak, Péter Zoltánnak, Viszóczky Ilonának -  
a látottakhoz gratuláltam, s őket hasonló tár
latok rendezésére, múltunkat őrző és idéző 
fényképek tudatos gyűjtésére biztattam.

(tallózás az Új Pest Megyei Hírlapból)
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Aszód Város Önkormányzata 
pályázattal meghirdeti 

az Aszód, Kossuth L. u. 3. szám alatti 
48 m2 alapterületű, nem lakás 

célú bérleményt
ideiglenes jelleggel az épület értékesítéséig, 

432 Ft/m2/ hó bérleti díjjal.
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtásakor 

szükséges megfizetni letéti biztosítékként 1 havi 
bérleti díjat, valamint a nem aszódi pályázónak 

50 ezer Ft kauciót.
A pályázat leadásának ideje: a megjelenéstől 

számított 2 héten belül.
A pályázat leadásának helye:
Városi Polgármesteri Hivatal,
Aszód 2170, Szabadság tér 9.

Aszód Város Önkormányzata 
pályázat útján meghirdet egy 

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ 
ÁLLÁST.

A pályázóval szemben támasztott követelmények: 
szakirányú felsőfokú végzettség 
szakmai gyakorlat és helyismeret 

számítástechnikai ismeretek 
Pályázathoz szükséges:

- szakmai önéletrajz 
- erkölcsi bizonyítvány 

- végzettséget igazoló iratok 
Pályázat beadásának határideje: 
a megjelenéstől számított 2 hét. 

Pályázat leadásának helye:
A Művelődés Háza vezetője - Sáhóné Bordás 
Éva - részére ( Aszód 2170, Kossuth u. 72). 

Az önkormányzat szolgálati 
lakást biztosítani nem tud.

HELYESBÍTÉS
Tisztelt Ügyfeleink! Az 1997. szeptember 19-én ki
küldött felszólítások hangvétele miatt elnézést ké
rünk mindazon Ügyfeleinktől,, akik az első félévi 
díjat befizették és csak a második félévi díjfizetési 
kötelezettségük állt fenn. A felszólítás azoknak az 
Ügyfeleknek kellett hogy szóljon, akik a díjfizetési 
kötelezettségüknek az eltelt időszakban nem tet
tek eleget.

Aszód, 1997. október 17.

Tisztelettel: Tolmácsi Miklós, GAMESZ vezető

Eladó: C40-es gázfalicirkó, automata mosógép, négy 
égős üvegajtós gáztűzhely, négy személyes új sátor, 
négyes kovácsoltvas csillár, autó-csomagtartó, autó
gyermekülés, Ladához első-hátsó fékbetétek új, 1 pár 
autóbiztonságiöv. Érd.: 06 - (28) - 400 020

Aszód Páskomban külterületi szántó 1,5 ha eladó. Ér
deklődni: 06 - (28) - 489 163

Faáru - játékkészítő gyárt, illetve raktárról elad: hinta
lovat, mókuskereket, szobahintát, rollert, kutyaólat, 
bölcsőt, kerti ülőgarnitúrát, létrát, illetve kívánságra 
bármit.
Katalógus a helyszínen rendelkezésre áll.
Fóthy László, Iklad, ötikerház 1. Tel.: 06 - (28) - 403 844

60 cm széles szövőszék tartozékokkal és 2 lapos vil- 
lanyrezsó eladó. Érd.: Huszárné, Kossuth L. u. 12.

4 x 2-es hőszigetelt honvédségi felépítmény (alumíni
um) áron alul eladó. Érd.: 06 -  (28) -  401 879

TÁJÉKO ZTATÓ
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 1975. évi II. 
tv. és annak többször módosított 89/1990./V.ol/ 
NM.sz. végrehajtási rendelete értelmében a fogmeg
tartó és protetikai szolgáltatásokra a biztosított 1998.

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

gi és ünnepi állatorvosi ügyelet novemberi beosztása az alábbiak szerint alakul:

November 1-jén 8 órától november 3-án 8 óráig Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3., Tel.: 06 -  (30) -  229 420
November 8-én 8 órától november 10-én 8 óráig Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51., Tel.: 06 -  (28) -  400 062
November 15-én 8 órától november 17-én 8 óráig Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62., Tel.: 0 6 - (2 8 ) -4 0 0  207
November 22-én 8 órától november 24-én 8 óráig Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62., Tel.: 06 -  (28) -  400 207
November 29-én 8 órától december 1-jén 8 óráig Dr. Szőke Pál, Aszód, Kossuth u. 86., Tel.: 06 -  (2 8 )-4 0 0  413

január 01. napját követően csak abban az esetben 
jogosult, ha az előző évben a szűrővizsgálaton részt 
vett és az erről szóló igazolást bemutatja.

Aszód város önkormányzat 
jegyzője
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Majd egyszer kiderül?
Feleségem megkért, hogy váltsam ki neki az 

egyik receptjét, mert nemsokára lejár. Elmentem 
a patikába, ahol udvariasan közölték, hogy ezt a 
gyógyszert már nem gyártják, így nem tudják 
kedvezménnyel adni. Egyébként van, csak teljes 
áron. Helyette van egy másik fajta, azt írassuk 
fel az orvossal. Megköszönve a felvilágosítást, 
hazafelé menet azon meditáltam, hogy nincs 
más megoldás, el kell mennie a feleségemnek 
az orvoshoz az újat felíratni. Akisördög azonban 
egy furcsa teremtmény, nem hagyott nyugton. 
Ha nem gyártják és még van, akkor miért nem 

—-v jár kedvezmény? Biztosan valami újabb rendelet
van, amit nem ismerek. Mindegy. Mindegy? 
Másnap reggel elmentem a gyógyszertárba. 
Úgy éreztem magam mint a kisdiák, aki csínyt 
akar elkövetni. Benyújtom a receptet, vajon mi
ként reagálnak rá. Semmit nem kérdeznek, hoz

zák a gyógyszert, blokkolnak. Átfut az agyamon: 
se kérdezés, se más ajánlat, most aztán fizethe
tek kedvezmény nélkül. Reménykedek is, hátha 
a kisördögnek van igaza. 168 Ft - mondja az 
asszisztens. Megkönnyebbülök. Fizetek, megka
pom a gyógyszert, blokkot, szemüveg híján csak 
otthon nézem meg.

A következő áll rajta:
Rhinocort aqua 50 mikrog/adag orrspray 2

1000 DBZ i SJ 1680,00 168,00
Támogatás: 1512.00

Tévedés vagy szándékosság? Valakinek igaza 
van. Majd egyszer kiderül?

Éliás József
Aszód, Madách tér 1/A

Meddig lehet ámítani....?
Egy magyar közmondás szerint: “Nagyon sze

gény ember aki ígérni sem tud.”
Hát a mi önkormányzatunk műszaki intézői bi

zony nem szegények, ígérgetéseikben nincs hi
ány. Csak nálunk az ígérgetések átalakulnak 
ámításnak. Ez a cselekedet a legmegalázóbb.

Ilyenkor a polgár már nem tudja mitévő le- 
gyen, hova is fordulhat problémájával.

Miről is van szó: A lakótelepi bolt óvoda felőli 
járdát többször felbontották, vízvezetékcsere, 
gázvezeték-fektetés és telefon kábel miatt. Ezen 
munkálatok befejezése után egyszerűen lefed
ték vagy kőlappal vagy kátrányos maszattal, a 
járdaszegély ismeretlen fogalom, úgy hogy a jár
művek, főleg télen, ráhajtanak erre a bizonyos 
járdasarokra.

És most következik a fő probléma: az egyre 
több idős beteg, bottal járó emberek életveszé
lyes mutatványnak megfelelő módon tudnak 
csak közlekedni, amit több éve csinálnak.

A tisztelt, de inkább nem tisztelt nem szegény 
emberek meg csak ígérgetnek és ámítanak. 
Mert ugyebár övéké a hatalom amit minden vá
lasztáskor meg is erősítünk, de övéké a dicső
ség is amit a “ahol a papok táncolnak” jelige 
alatt díszjárda, díszpad stb. tárgyakat csinálnak,

de kizárólag Aszód központjában ahol a T. ven
dégek, Főnemesek megfordulnak, de a “Mosto
ha városrészben” a lakótelepen a járművek fel
mehetnek a járdára amit csak jóindulattal lehet 
annak nevezni, ki törődik vele, esetleg olyan 
képtelen tanácsot kap például: panasz, hogy az 
autók felállnak a bolt előtt lévő járdára, tanács a 
nem szegényektől: írjanak kérelmet a Helyőrség 
Parancsnokának, hogy intézkedjen mert Övé az 
üzlet épülete???

Évek óta ígérik a járda rendbehozatalát, a leg
utóbbi ígéret szerint “majd ha az üzletsor mellett 
lévő járdát csináljuk, akkor az is meglesz...” És 
a legújabb ígéret Maga Fő nem szegény fog ki
jönni megnézni, hogy mit lehet tenni???? De 
nem jött.

Befejezésül: meddig lehet ámítani a szegény 
polgárokat???

Seregélyes János

?
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Franciaországban a Petőfi Sándor Gimnázium tanulói

Méltóságteljesen gördül ki a hatalmas au
tóbusz Aszód főteréről, újra elindul egy osz
tály a dél-francia Lunelbe, társiskolánk, a 
Louis Feuillade Gimnázium meglátogatásá
ra. Aggódó szülői tekintetek, egy utolsó “vi
gyázz magadra” s a most még akadozó, de 
később rutinná váló létszámellenőrzés után 
mindenki ellenőrzi útlevelét - még visszame
hetünk érte! - s aztán számolni kezdjük a ki
lométereket, az órákat. Kimondva - kimon
datlan mindenkiben felmerül a gondolat: ho
gyan sikerül majd beszélgetnem vendéglá
tóimmal? Hogyan kérem, vagy kérdezem 
ezt, amazt? Érkezésünkig tetőpontra emel
kedik az izgalom. Két nap következik, ami
kor mindenki “élőben” és magára utalva ve
szi hasznát tagozatunkon szerzett nyelvtu
dásának. Az első “győzelem” nem várat túl 
sokat magára, a hétfő reggeli közös prog
ram már az élmények elmesélésével, az el
ső tapasztalatok kicserélésével kezdődik. 
Jól sikerült az első vizsga, ahol tanulóink 
nem érdemjegyet, de egy ki nem mondott 
tapasztalatot kaptak: tudok franciául!

Utána pedig mindennapos, jól átgondolt 
program egy civilizáció, egy másik nép törté
nelmének, földrajzának, embereinek a meg
ismerésére. Megszámlálhatatlan a római ko
ri emlék, utak, vízvezetékek, termálfürdők, 
arénák, templomok és erődítmények sorát 
látogatjuk meg. A mediterrán partvidéktől - 
ahol újra nyarat találunk - csak néhány kilo
méter szükséges a hatalmas hegyek bar
langjainak, szorosainak, gyorsfolyású hegyi 
patakjainak a felkereséséhez. Résztvevő
ként élhettük át az egyik városban a hagyo
mányos “Termékenység Ünnepét”, tíznapos 
örömünnep, zenekarok, énekesek, sátrakkal 
tele, mulat az egész város! A hangulat tető
fokán megrendezik a vidékre jellemző ősi bi
kafuttatást. Be kell vallanom , hogy szá
munkra - kísérő tanárok - nem kis megnyug

vást jelentett, hogy az Aigues-mortes-i bikák 
szabadon engedésekor mi már az autóbusz
ban ülhettünk tanulóinkkal.

Minden tanulónk meglátogatta levelező 
társa néhány óráját, betekintve a francia ta
nítás iskolai életébe. Nem felejtették el ven
déglátóink a modern technika bemutatását 
sem, meglátogattuk a világhírű Perrier Ás
ványvízpalackozó üzemet is. Kétezerötszáz 
m unkás egy csodá la tosan au tom atizá lt 
üzemben, naponta több százezernyi üveg 
vizet indít el a világ majdnem valamennyi or
szágába. S mindehhez még az üveget is ott, 
helyben gyártják. Hatalmas munkacsarno
kok, sehol egy ember! A végeláthatatlan, 
mozgó üvegsorok végén számítógépet f i
gyel egy-egy munkás, leemel egyet-egyet a 
végtelenül kígyózó mozgó üvegsorból.

Mintha percekké zsugorodna, olyan hamar 
telik el a tíz nap. Elindulásunkkor a tanulóin
kat kikísérő francia gyerekek és szülők mo
solygó, kicsit könnyes arca mondja: meg
szerettünk benneteket, találkozunk még!

Milyen elkoptatottnak érezzük sokszor, 
ha azt halljuk: “Európába megyünk!” Tanuló
ink számára ez átélt tény! Európai gondolko
dást, viselkedést, civilizációt tanulnak, felejt
hetetlen élményeiken át. Mellette pedig egy 
olyan nyelvtudást, ami egy életre adhat szá
mukra örök értéket.

Hatodszor szerveztük meg a tagozatun
kon mondhatni “tan tervi” csereutazást, s 
egészségesen, épségben .hazahozott tanu
lóink láttán a jól végzett munka örömével 
mondhatunk köszönetét szülőknek, kollé
gáknak, mindenkinek aki hozzájárult tanul
mányi kirándulásunk sikeréhez.

Gyárfás István
tanár, a francia tagozat vezetője
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ÁLOMNYARALÁS
(Frajna Miklósnak, aki nélkül álom lett volna; nyaralás nem)

Erdélyszerető aszódi pedagógusok által 
összeállított fantasztikus program, de 17 órai 
embertelen utazás várt csendes kis csapatunkra 
azon az álmosan pirkadó augusztusi hajnalon.

És elindultunk Erdélyországból...

Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, ful- 
lasztó szaunázás a cammogó buszban, vonta
tott vámolás, végre késő délután valahogy túlva
gyunk a határon. Szolnok, Budapest, Aszód; fe
lettünk ismét csillagos az ég mire összeölelkez
hetünk régi jó aszódi barátainkkal. Néhány szó 
házigazdánkkal, rövid séta a csillogó “fesztivál
téren”, aztán bezuhanunk az ágyba.

Kiss fáradtan ébredünk. Gödöllőre megyünk, 
az Agrártudományi Egyetem, a Grassalkovich 
kastély, a parkok, zöldövezetek, csodálatos sé
tányok városába. Erzsébet királynő részben re
novált rezidenciája, a világ második legnagyobb 
barokk palotája, méreteivel, pompájával, az eu
rópai kultúrához való kötődésével lenyűgöz. Sé
tálva a zöld lombok alatt, kísérőnk jóvoltából hal
mozva az élvezeteket (kávé, fagyi, üdítő) meg
értjük: ez a város miért ad oly gyakran otthont 
találkozóknak, kongresszusoknak, hatalmas mé
retű rendezvényeknek.

Másnap felutazunk Budapestre. Kiszabadulva 
a Keleti pályaudvar színes forgatagából, elbu- 
szozunk a Kerepesi temető mellett (ahol törté
nelmünk nagyjai pihennek) és kissé késve a 
Planetáriumba érünk. Hátradőlve meseszékünk
ben, Halász Judit bársonyos hangját hallgatva 
bámuljuk (kisfiam szájtátva) a fölénk varázsolt 
Világmindenséget. Később a Margitszigeten a 
Palatínus fürdő kellemes gyógyvizében lubickol
va megállapítjuk: kicsi a világ. Halk szavú régi 
szerdai tanítványom parolázik volt osztálytársai
val, meghív egy forró feketére, hogy aztán nyu
godtan elmélkedhessünk kintmaradásról, haza
térésről, végül Tamási Áront emlegetve bevalljuk 
egymásnak töredelmesen: bármit hozzon a 
sors, bármilyen jólét legyen máshol, mi csak Er
délyben vagyunk igazán, végzetesen otthon.

Harmadnap erőt gyűjtünk. Aszód másik szom
szédvárosában, Hatvanban strandolunk, ahol ci
vilizált körülmények között lehet fürödni, lazítani, 
pihenni. Négy medence, árnyékos, lombos, pa

dokkal ellátott gyönyörű helyek, magas színvo
nalú szo lgá lta tások (é tkezde, cukrászda, 
patyolattiszta illemhelyek) fokozzák jó közérze
tünket. Kissé szomorúan tesszük fel (inkább 
csak magunknak) a költői kérdést: vajon mife
lénk mikor lesznek hasonló helyek, ahol kikap
csolódhatunk, erőt gyűjthetünk, formába hozhat
juk magunkat, hogy bírni tudjuk az egyre élese
dő kenyérharcot, amelyet naponta megvívunk 
gyermekeinkért, családunkért, közösségünkért?

Busszal “átugrunk” Felvidékre. A “nagy magyar 
kenyér” felülről levágott karéján vagyunk, ott
honra emlékeztető hegyek, patakok, fenyőerdők 
között; szép nagy gazdaságok, rendezett, sima 
utak, szemmel látható jólét fogad (hiába, ezektől 
is lemaradtunk). Európa egyik legnagyobb jég
barlangját nézegetjük, a fagyos levegőnél csak 
a szlovák idegenvezető hűvösebb (aki a magyar 
szavakra tótul mormog valamit), de mi büszkén 
szívjuk magunkba a magnószalagos magyar 
nyelvű tájékoztatót, mert lám-lám, a Dobsinai 
jégbarlangot magyar tudósok fedezték fel és 
hagyták hátra “duplakeresztes” szlovák testvére
inknek. Ámulunk a Betléri kastély mesés gaz
dagságán, Andrássy gróf könyvtárát sok európai 
kisnemzet megirigyelné; aztán a híres pilseni 
sört isszuk a kastélyparkban, hogy hozhassuk a 
népdalt jókedvvel Erdélyből a buszon hazafelé 
vendéglátóink szórakoztatására, a hazagondo
lásra, egymás gyönyörűségére.

Húszadikán kiruccanás Debrecenbe. Kedves 
levelező barátom meghívására zötyögök át a 
Hortobágyon, mosolygok a pödört bajszú hajdúk 
féktelen nótázásán, elkeveredek a virágkamevál 
szédítő sokadalmában. Csodálom az impozáns 
Református Nagytemplomot, tetszik a Tanító
képző Főiskola bájos épülete-, és ha az Aranybi
kába nem is, de a Cambrinus étterembe eljutok, 
itt van már a levelező csoport mintegy 30 tagja 4 
országból. A csoportvezető mindenkit köszönt, 
sajnálja, hogy a Magyarok Világszövetségének 
megyei elnöke nem jelent meg, aztán átnyújtja 
tankönyveinket, végül bemutatkozásra, hozzá
szólásra biztat Rövid beszédem lényege: a leve
lezés, utazás, nyaralás összekötheti a világ ma
gyarjait, bárhol is éljenek a földgolyón; aztán fel
ajánlom, hogy a következő találkozó színhelye
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legyen Erdély, Nyárádszereda; végül megkö
szönve a meghívást, a csoportvezetőnek átnyúj
tok egy varrottas székely tarisznyát (feleségem 
készítette), hogy eddig soha nem látott drága 
barátomat ezzel is hozzánk “vándorlásra” ösztö
nözzem.

“Otthon”, Aszódon koszorúzunk. Tudjuk: “min
denütt jó, de legjobb utazás közben”, mégis jól 
jön a Windows tanfolyam a gimnázium számí
tástechnika termében (Kovács Ferenc tartja), 
közös pizzaevés az ebédlőben, majd fürdés az 
iskola uszodájában. A koszorúzás azért érde
kes, mert ahogy Hajdúné Zmák Júlia megbízott 
igazgató szép beszédében kiemeli, ez az első 
koszorú, ami erdélyi fenyőből készült és testvér
iskolánk, az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola udvarán álló kopja
fát (Bíró János munkáját) díszíti. A Nyárád- 
szeredai Líceum igazgatója, Adorjáni Árpád, azt 
hangsúlyozza ki, hogy a két iskola (függetlenül 
attól, hogy éppen ki vezeti) ezután is mindig 
zászlóvivő szerepet kell betöltsön a két testvér- 
település immár nyolcadik éve működő kapcso
latában: “Határok módosultak, kormányok buk
tak, emberek álltak ide-oda, de a mi barátsá
gunk tart és ezt köszönjük neked, Aszód!” - szó
lok hozzá én is (gondolatban).

Leutazunk a “magyar tengerre”. Aszód, Buda
pest, Siófok; lassan kikászálódunk a vonatból, 
hogy aztán szemünk elé táruljon a jó meleg Ba
laton, kecses, fehér vitorlásaival, felhőtlenül für- 
dőző sok-sok nyugati turistával. Áthajózunk Ti
hanyba, felmászunk az apátok templomába, 
megtekintjük római i. András király 1055-ben ki
adott alapító levelének másolatát, átérezzük fo
gyó nemzetünk európaiságát (amit nem mesék, 
hanem létező dokumentumok igazolnak). A ha
jón visszafelé (Földvár felé félúton) fiatal házas
párral ismerkedünk meg, akik vágynak a forró 
Alföld mellől hűvös fenyveseink közé Erdélybe 
(egy sátorhelyért többet fizetnek, mint amennyit 
nálunk egy háromszobás lakásért elkérnek). 
Címcsere, közös meghívások, újabb láncszem 
kattan össze „Anyaország” és “Tündérkert” kö
zött.

Álmaink fellegvárába megyünk. Nemzetünk, 
nyarunk, utazásunk koronája Budapest: bámula
tunk városa, nem tudunk betelni vele, mindig új 
és új arcait mutatja, magával ragad. A Parlament 
hatalmas fensége, idegenvezetőnőnk közvetlen 
kedvessége (pedig országgyűlési képviselő), az 
élmény, hogy az államelnök székében üldögél

hetünk, lenyűgöz diákot, tanárt, kísérőt egy
aránt. A 365 torony, szobor, ablak csodás össze
dolgozása, a termek művészi melegsége, az Or
szágház otthonossága meglep (szinte hihetet
len, hogy itt hideg, kimért, néha kegyetlen törvé
nyek születnek). A világ egyik legszebb parla
mentjében vagyunk és ez a “ház” azért ilyen 
monumentális, mert olyan időben épült, amikor 
Magyarország háromszor ekkora volt (mi pedig 
most ott gondolatban percekig átszellemítjük a 
határokat, és a Kárpát-medence magyarjait 
egyetlen, nagy és dicső, az Országházhoz méltó 
nemzetbe öleljük össze).

Kezdünk ébredezni hazafelé. Utolsó nap 
délben csomagokkal, vendéglátóinkkal, pedagó
gustársainkkal körülvéve várakozunk a gimnázi
um udvarán. Utolsó óvó szavak, tanácsok az út
ra, apró kis figyelmességek; aztán bekanyarodó 
ócska buszunk látványa ébresztget tíznapos 
csodálatos álmunkból; érezzük egymás tekinte
téből, az utolsó ölelésekből, félszavakból, hogy 
ha iskoláink között lankadna is a kapcsolat, 
egyes családok, párok, diákok között annál szo
rosabbra fűződik. Végigsuhanva Magyarorszá
gon, a román vámos szigorú szava végleg felri
aszt délutáni szunyókálásunkból, de mi meg
edződve, felemelt fejjel, barátságok által meg
erősödve indulunk haza Erdélyországba, mert 
most már végleg, mélyen, tökéletesen értjük a 
gödöllői felirat lényegét, hogy: "Magyarnak lenni 
annyi, mint büszkébben tűrni másnál.”

Csíki Sándor

tanár

Nyárádszereda, Elméleti Líceum

U.l. (Frajna Miklós megjegyzése) A cikkben írot
tak csak úgy adnak teljes képet, ha kihangsúlyo
zást nyer a fogadó családok áldozatkészsége és 
a programok, kirándulások szervezőinek, kísérő
inek önzetlen munkája. Nagyon köszönjük.
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t ö r t é n t  n á lu n k

A hónap bővelkedett iskolai programokban.
Október elején osztályfőnöki órák keretében em

lékeztünk meg az 1849. október 6-i szomorú ese
ményről, a magyar szabadságharc 13 tábornoká
nak kivégzéséről.

Október 15-én rendeztük meg hagyományos Pe
tőfi szavalóversenyünket. Igazán nagy örömünkre 
szolgált, hogy iskolánk tanulóinak 1/3-a (50 tanuló 
ll-VIII. osztályokból) jelentkezett és vett részt ezen 
a nemes versengésen. A gyerekek meglepően 
színvonalas teljesítményt nyújtottak. Köszönet illeti 
a felkészítő tanárok munkáját, hiszen az ő érde
mük is a versenyzők kiemelkedő szereplése. A 
döntés így elég nehéz volt, amit az eredmények is 
bizonyítanak:

Alsó taaozatos kateaória: 
1. Tóth-llkó Ákos II. o.

Zemplényi Renáta III. 0.
II. Kulyó László III. o.

Puskás Dávid ll.o.
III. Márton Anna IV. o.

Felső taaozatos kateaória:
1. Blaskó Brigitta V. o.

Bányánszky Gábor VII. o.
II. Leitli Arnold V. o.

Varga Diána V.o.
Ondrik Gergő V.o.

8. osztályos kateaória: 
1. Leitli Norbert

II. Dobai Laura
Turcsán Aliz
Kovács Richárd 

III. Buzási Mária

A zsűri különdíját Kovács Anita ll.o., a közönség kü- 
löndíját Leitli Arnold V. osztályos tanuló érdemelte ki.

Október 17-én egy újabb hagyományos ese
ményre került sor: a szüreti felvonulásra és mulat
ságra. Az elsősorban napközis rendezvényen 
azonban iskolánk csaknem valamennyi tanulója je
len volt. Váratlan és nagyon kellemes meglepetés 
ért bennünket ebből az alkalomból. Közvetlenül a 
felvonulás indulása előtt ugyanis megjelentek a 
Városi Nyugdíjas Klub tagjai gyönyörű aszódi nép
viseletbe öltözve, és részeseivé váltak ünnepünk
nek. Együtt vonultunk és énekeltünk az Újtelep ut
cáin, majd a gyerekek műsora után aszódi dalokat 
énekelve és táncolva ízelítőt adtak a szép aszódi 
néphagyományból.

Ugyancsak október 17-én zajlott Ikiadón a meg
szokott őszi futóbajnokság az általános iskolák kö
zött. Tanodánkat minden korcsoport képviselte.

Eredményeink:
L korcsoport (Fiúk 4. hely, Lányok 4. hely)

1L korcsoport (Fiúk 4. hely, Lányok 4. hely)
III, korcsoport (Fiúk I. hely: Tóth Attila 8. o., 

Deák Norbert 8.O., Medveczky Csaba 8 .o ., Né
meth Balázs 8 .o ., Egervári Attila 8.O., Vénig Zoltán
7.0. ; Lányok II. hely: Kiss Eszter 8.o., Turcsán Aliz
8.0. , Krecsmarik Timea 8.O., Barborás Anita 8.O., 
Sápi Katalin 8.o.)

Október 22-én vetélkedővel és rövid megemlé
kezéssel köszöntöttük az 1956-os forradalom 41. 
évfordulóját. Az első osztályosok magyar zászlókat 
készítettek és Aszód címerét színezték ki. A már ír- 
ni-olvasni tudó diákok pedig egy 4 fordulós vetél
kedésen vettek részt, amelynek zárásaként és 
eredményeként a PUZZLE kirakóhoz hasonlóan - 
dobozokból - Magyarország térképét kellett kirakni.

II. sz. Általános Iskola
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“Zib-zab és 
hulahopp

Szeptember 26-án verőfényes péntek köszöntött az 
iskolásokra a Csengey úton.

“Ez a szokványos őszi nap nem is olyan szokvá
nyos, mint később kiderült. Ma lesz az AKADÁLY- 
VERSENY-es vidám nap!” (Kerényi Dániel)

“A túra napjáén Márti néni figyelmeztetett bennün
ket: - Legyetek ügyesek, és figyeljetek a plusz pon
tokra!" (Barta Gyöngyi)

A továbbiakban is a 4.z osztályosok elbeszélését
idézzük:

“Az akadályoknál Ildikó nénivel találkoztunk, aki a 
közlekedési szabályokról kérdezett bennünket. Azt 
követően Marika néninél kellett arra válaszolnunk, 
mit tudunk a vasúti közlekedésről. Bevalljuk, a retúr
jeggyel nem boldogultunk! A villanymozdony tervező
jét is Kandi Kálmánnak kereszteltük el.

Az utolsó állomáson a bicajról beszélgettünk, itt, 
hálistennek mindent tudtunk!

Uzsgyi, irány a hatalmas, zöld pálya! Mindenki ro
hant és elfoglalta a neki tetsző helyet. Óriásit zib- 
zaboltunk -  vagyis ettünk. Sokkal finomabbnak tűnt, 
mint máshol!

Később beneveztünk a különböző versenyekre. Jó
kat tekeregtünk a hula-hoppal, lendületesen ugrókö
teleztünk, párban futottunk, majd sorversenyeztünk. 
Győzelem egy szál se, de nagyon jó volt! -  Jaj de ki
fáradtunk! -  kiáltotta asz egész osztály -  de az a fő, 
hogy jót játszottunk és jól éreztük magunkat!”

(Fodor Gábor, Szarka Tündi, Szabados Péter, Barta 
Gyöngyi, Kerényi Dániel után szabadon: Duzs Márta 4.z)

***

Őszi k irándulás  
A Csengey G usztáv Á ltalános  

Iskolában
1997. szeptember 26-án az iskola akadályversenyt 

rendezett, melyen minden osztály részt vett.
A gyerekek nagy izgalommal készültek a napra. 

Három állomás volt. Mindegyik állomáson mást kér
deztek, ha csendben voltak, vagy szépen elmentek, 
plusz pontot lehetett kapni.

Mikor beértek a célba, lehetett ejtőzni, elővették az 
uzsonnát és egy kicsit lakmároztak. Majd eredmény- 
hirdetés volt, hogy melyik osztály a nyertes az aka
dályversenyen.

Elkezdődött a többi verseny. Újult erővel indultunk 
neki. Aki nem versenyezett, az drukkolt a társának. 
Hula-hoppoztunk, párban futottunk, ugróköteleztünk,

labdát dobtunk és sorversenyeztünk.
A versenynek vége lett, mindenki visszament az is

kolába, megebédeltünk, és hazamentünk. Kár, hogy 
vége lett.

Nagy Orsolya 3.z

1997. szeptember 1. a Csengey Gusztáv Ál
talános Iskola 6.a osztálya termet változta
tott, ami egy igen elhasznált, firkált, régi pa
dokkal és székekkel megtöltött helyiség volt.

Azonban gyökeres változást jelentett, ami
kor osztályunk egyik tanulója, Blaubacher 
Dániel és kedves szülei vállalták a rendbe
hozatalt. Lefestették a falakat, kicserélték a 
padokat és rengeteg más dologban is segí
tettek!

így vált igazán esztétikussá, széppé osztá
lyunk.

Szeretnénk a családnak mindent megkö
szönni.

A6.a osztály nevében:
Kacziba Gabriella

K Ö K  h íre k
Kölyökönkormányzatunk is megkezdte ez évi te

vékenységét. Megválasztottuk az új KÖK tagokat 
és az új KÖK titkárt.

Ismertetésre került az 1997/98. évi várható prog
ramtervezet, amelynek megvitatására és elfogadá
sára a következő KÖK gyűlésen kerül sor.

Papír- és rongygyűjtő akciót hirdetünk november 
hó folyamán.

Továbbra is folytatódik az osztályok közötti tiszta
sági verseny.

Fontos feladatunk lesz a hagyományápolás, 
melynek során felvesszük a kapcsolatot az aszódi 
Városi Nyugdíjas klubbal. Az ő segítségükkel pró
báljuk feleleveníteni a régmúlt emlékeit, szokásait, 
hagyományait.

A Halottak Napja alkalmából egy-egy mécses 
vagy gyertya gyújtásával emlékeztünk és tiszteleg
tünk a temetőben az elhalt pedagógusok sírjánál a 
nagy elődökre.

II. sz. Általános Iskola



TÜKÖR NAGYCSALÁDOSOK OLDALA 17

NYÁRI EMLÉKEINK
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete 3. szü

letésnapját tölti novemberben. Nem túl sok prog
ramunk volt még. Az idei nyáron jó kezdemé
nyezés nyomán, “érezd jól magad” jelszóval öt 
napos elfoglaltságot terveztünk a gyerekeknek 
és a segítő szülőknek. Kezdetben idegenkedtek 
a tagok, hogy rábízzák 3-12 éves korú gyerme
küket más szülőkre, akik nem hivatásos nevelők.

Később, mikor a nyitottság révén bármelyikük 
ott lehetett a foglalkozásokon, megnyugodtak és 
22-28 gyerek volt együtt nap-nap után 4-5 szülő 
felügyeletével.

Az Aszód Ifjúságért A lapítvány b iztosított 
15.000,-Ft-ot az elképzelések megvalósításá
hoz. Ezt kiegészítette a szülők hozzájárulása az 
étkeztetéshez.

Programunkból:

Számháború, kerékpártúra, ügyességi verse
nyek -  vezette: Gubáné Urr Andrea, Nyemecz Il
dikó és Kovács Ildikó

Aszódi séta: Múzeum, Zsidó temető és kripta, 
új gimnázium épülete, Berek: Nyemecz Ildikó 
vezetésével

Látogatás a tanuszodában, a Fiúnevelő Inté
zetben s a Csiri-biri játszóházban, a Baross téri

játszótéren: Kovács Dezsőné vezetésével

Autóbuszos kirándulás a Domonyvölgyi tóhoz, 
strandolás. Itt majdnem minden gyermeknek jött 
az édesanyja is.

Rajzolás, festés, agyagm unkák: Kovács 
Dezsőné szervezésével.

Bábkészítés, mesejátszás Nyemecz Ildi irányí
tásával.

Az ellátásban hozzájárulásukkal segítettek 
Nyemeczné Andó Edit, Kovács Ferencné, Bu- 
zásiné Szentiványi Aliz, Szászi Lászlóné, Búzás 
Lászlóné, Gubáné Urr Andrea, Kolompár 
Lászlóné, Nyemecz Ildi, Sebők Pálné, Komá- 
rominé Zita, Balázs Józsefné, Vidák Lajosné a 
Vöröskereszt helyi szervezeté, a 2. sz. iskola (itt 
köszönjük meg, hogy az iskola helyet biztosított 
a rendezvényünkhöz!)

Az ízletes étkek elkészítését Szásziné vállalta. 
Ez nem kis feladat volt, mert minden gyermek jó 
étvággyal látott hozzá a gulyásleveshez, papri
kás krumplihoz, sajtos lángoshoz; nem kis 
mennyiségeket kellett előállítani!

A kis “tábor” elérte célját: jól érezték magukat 
a nagycsaládosok gyermekei.

Másik megmozdulásunk igazából kimozdulás 
volt Aszódról. Túrára buszoztunk, s az 
ott működő amatőr színjátszók előadá
sában megnéztük az Isten pénze c. da
rabot. Többünknek nagyon tetszett. Ezt 
a programot Gubáné Urr Andrea szer
vezte. Szeptember már nem a nyárhoz 
tartozik, nem is volt meleg az idő, de 
20-án két napra elutaztunk Sümegre a 
Nagycsaládosok Országos Találkozójá
ra. Különvonattal tettük meg a nagy tá
volságot. így mindenkinek kényelmes 
helye volt, kicsit mozoghattak is a gyere
kek, s szinte “végigették” az utat. Sajnos 
Egyesületünkből csak 19-en vettünk 
részt az összejövetelen. Rengeteg nagy- 
családos összegyűlt az ország minden 
részéről. A sümegiek vendéglátását, 
összefogását, a programok megszerve
zését csak dicsérni lehet. Gondoskodtak 
szállásról, működtek az étkezést szolgá-

Indulás a kerékpár túrára
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vezték, de a fáradtságtól ro
gyadoztak, így 10 órára 
mindenki nyugovóra tért. 
Egy iskolát rendeztek be ka
tonai hordágyakkal pihenés 
céljából. Kellemesen befű- 
töttek, így a kicsi gyerekek 
is kipihenték magukat reg
gelre. Sajnos délelőtt 10 
órakor már indulni kellett 
vissza. Sok érdekeset láttak 
gyermekeink a vonatból, az 
ismeretlen úton, s a felnőt
tek egymást kiegészítve 
magyaráztak a kérdéseikre.

Kikapcsolódás volt ez az út ^  
mindnyájunk számára.

Saját készítésű bábokkal a nagycsaládosok gyermekei szerepelnek

A „Baross-téri játszótéren”

ló egységek, várjátékkal, bűvész mutatványok
kal, zenével szórakoztatták az érkezőket. Kipró
bálhatták a gyerekek a hintót, társzekeret, nyil- 
lal-dárdával-szekercével célozhattak a céltáblák
ra. Lovagolhattak a körbesétáló pónilovon. A sü
megi gimnazisták felkísértek a várba minden 
csoportot, és séta közben ismertették a vár fel
építését, a különböző szárnyak rendeltetését, s 
míg gyönyörködtünk az alattunk elterülő város
képben, készségesen tájékoztattak régi és új 
épületeikről, a város életével, terveivel kapcsola
tos kérdésekről. Az esti discót a gyerekek is él-

Szervezte: Balázs Józsefné

Utolsó gyűlésünkön meg
emlékeztünk az Országos 
Egyesület 10. születésnap
járól. Nem mindig tudnak 
eredményt elérni, de min
den, családdal kapcsolatos 
törvényt és rendeletet meg
vizsgálnak, és a nagycsalá
dosok érdekét képviselve 
hallatják hangúkat a minisz
térium okban, a kormány 
képviselőinél. A gyűlésen 
sajnos nem voltunk elég so
kan jelen. Hiányzik a többi
ek ötlete, így csak sovány 
elképzelésünk van a jövő 
évre: színház- és cirkuszlá
togatás, bátyus bál, nyara
lási lehetőség keresése, pá
lyázat írás, új tagok felvéte
le, bevásárlási akciók szer
vezése.

Minden megmozdulásunk a családok javára, 
érdekében, szeretettől vezérelve történik.

Kovács Dezsőné
pártoló tag
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Immáron hetedik éve kerül megrendezésre az Idő
sek Világnapja október elsején.

Mindig fokozódó érdeklődéssel és sikerrel, sok örö
met okozva ezzel az idős embereknek. Ez a nap ki
emelkedik a szürke hétköznapok egyhangúságából. 
Egyedül az “ő ” ünnepnapjuk. Örömeikhez a társa
ság, a zene, a fellépő művészek produkciója egy
aránt hozzájárul.

Az aszódi vállalkozók több mint 100.000,-Ft értékű 
ajándéktárggyal járultak hozzá támogatásukkal az 
Idősek Világnapjának méltó megünnepléséhez, így 
több mint 250 db. tombolatárgy kerülhetett ajándék

1997. október 16-án, csütörtökön a Nőtlen Tiszti 
szálló elől indulás. Részemre Marika foglalt helyet 
és milyen kellemes útitársnő jutott osztályrésze
mül!

Terikét indulás előtt névnapján persze hogy fel- 
köszöntöttük. Milyen jól esett Neki - legalább, mint 
nekem a még langyos sajtos-tepertős pogácsája.

Pestre buszoztunk, aránylag egész ügyesen, 
közben elszenderedtem pár pillanatra, és azt ál
modtam az előző esti TV-adások hatására, hogy a 
“Leg”-ek versenyén én is felolvasok - nevezetesen: 
Gárdonyi Gézától: Az Ida regényéből - majd egy 
zökkenés, és már Pesten is voltunk.

Pesten a Dohány utcai zsinagógába vallási ün
nep miatt nem jutottunk be, de legalább parkolhat
tunk - tilosban - hivatalosan egy külföldieket szállí
tó busz mögött, melyet egy helyes rendőrnő vigyá
zott a mienkkel együtt. Jót kávéztunk.

A Bazilika egyöntetűen mindannyiunknak most is 
nagyon tetszett, sőt az évtizedek óta most feltárt 
és kiállított “Arany Múzeum” még jobban.

Indulás a Budai hegyekbe! Szép, őszi tájakon 
haladtunk keresztül. Mintha csak a Mátra ősi han
gulatát, ezerszínű lombkoronáját és a meredek, de 
csodás panorámáját kölcsönözte volna a Budai 
hegyek kollégájának.

A János hegyen álltunk meg. Páran a kilátóba 
mentünk - ott kezdtük több évtizeddel ezelőtti fia
talságunk nosztalgiázását. Akkor még valóban 
igaz volt, hogy “...János legyen, fent a János he
gyen, estére oda várom” c. dalocska. Mára annyi
ban módosult, hogy nincs hova várni kedvesünket, 
mert az egész kilátó gazdátlan, az étterem is - de 
egy “jó” hangulatban lévő úr a már elhunyt tulajdo
nos macskái részére - megmentésükre - macska- 
eledeles dobozba alamizsnát gyűjtött, természete

ként kiosztásra.
Név szerint is szeretnénk az adakozó vállalkozók

nak megköszönni, hogy emlékezetessé tették ado
mányaikkal ezt a hagyománnyá lett ünnepnapot:

Borkesz Tibornak, Válócziné: Riva Lux bolt, Péter 
Jánosné élelmiszerbolt, Jermi István barkácsbolt, 
Boda János élelmiszerbolt, Gyógyszertárak: Szabad
ság téri és a Szent István Patika, Barlai Gyuláné élel
miszerbolt, cuki-fagyizó Adamek Lajos, Kínai Disz
kont, Renáta virágbolt, Metál 93, Virágbolt, Szovics 
Pálné Gála Bt., Barkácsház 94 Kft., Baromfibolt, 
Kószó János. Köszönjük!

sen - kamuból.
Még kellemesebb időben indult buszunk Pesten 

keresztül vissza Aszódra, de a Hősök terén egy 
órára még megállt, addig mindenki kötetlenül bo
lyonghatott. Jómagam néhány társammal a Mű
csarnokba tértünk be, ahol a gyakran cserélődő ki
állítási tárlat, a maga szokatlanságával most sem 
okozott meglepetést. Úgy ahogy volt, tetszett.

Innen tovább már Aszód volt a végállomás, de 
közben a Kis Bagi Csárdánál megálltunk, hogy 
összesítsük, egyeztessük a látottakat.

Végül is szerencsésen, jó hangulatban érkeztünk 
Aszódra. Jó volt minden - akár már holnap indul
nék Kis Hazánk újbóli meghódítására, felfedezésé
re.

Amennyiben már ezévben nem találkoznánk, 
úgy a Városi Öregek, a Tiszti Öregek és az Idősek 
Klubjának jó egészséget

és B.Ú.É.K.!

Nagy Jenő

* * *

-  1 9 9 7 -
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Négy szervezetnek a megrendezésében most is 
ünnepi hangulatban zajlott le az ünnepség. Polgár- 
mester úr nyitotta meg az ünnepséget, majd az 
óvodások szép és kedves műsora következett. A 
Városi Nyugdíjas Klub meghívására vendégek ér
keztek Gombáról, szintén nyugdíjasok, akikkel

“Este fess a pesti nő!” Nyugdíjas kirándulás fővárosunkba...
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évek óta tartó kölcsönös a kapcsolatunk. Elkísér
tük Őket az új Evangélikus Gimnáziumba amit cso
dálattal néztek meg, az volt a véleményük, hogy 
ilyen szép iskolával nem találkoztak. Gál Tibor ta
nár úr végigkalauzolt bennünket, igen tartalmas és 
szép szavakkal mutatta be az új létesítményt, kö
szönet érte.

Majd az új Művelődés Házába mentünk ami 
szintén nagyon tetszett, a vendégeknek minden el
ismerésük Aszód városé, köszönjük Liptáknénak 
és Oravecz Istvánnak akik ajtót nyitottak és meg
mutattak minden helyiséget. A 2. sz. iskolát is 
megmutattuk ami szintén nagyon tetszett minden
kinek, ott az Igazgatónő kalauzolt bennünket, egy
két terembe be is kukkanthattunk, hogy hogyan ta
nulnak a kis tanulók. így elkéstünk az ünnepi meg
nyitóról amit nagyon sajnáltunk. Majd az ebéd kö
vetkezett, ami nagyon finom volt, ezt szeretném 
megköszönni Drop Gábornak és az ebéd elkészí
tőinek Veronkának és a pincéreknek. Az ünneplés 
folytatódott, mindenki nyert valamit a tombolán, ezt 
a jó és kedves ötletet szeretném megköszönni 
Vargáné (Marikának), aki lehetővé tette mindenki 
számára a nyerési lehetőséget. Délután is szép 
műsort láthattunk, szórakozhattunk, Varga Laci ze
néjére táncoltunk. Gombaiak is köszönetüket fe
jezték ki, hogy itt lehettek és velünk ünnepelhettek.

Szilágyi Sándorné 
Nyugdíjas klub vezető helyettese

Városi Nyugdíjas Klub utolsó kirándulása ez- 
évben igen jól sikerült. Október 16-án a Budai he
gyekben voltunk, azt hiszem sokan csak most ju
tottak el ide, volt mit csodálni. Az őszi erdő min
denféle színben pompázott, aki bátor volt, a libe- 
gőről csodálhatta Budapestet. Ezt megelőzően 
megnéztük még a Bazilikát és sétáltunk az őszi 
napsütésben, úgy gondolom mindenki szép és 
kedves emlékekkel, és elfáradva érkezett haza.

Részt vettünk még a 2. Sz. Iskola szüreti felvo
nulásán ahová népviseletbe öltözve érkeztünk nó
taszóval. Nyisd ki babám az ajtót elkezdve nagy 
kapu tárult ki előttünk és ott várt bennünket az 
egész iskola. Felvonulás után Jeneiné igazgatónő 
és Pánker Laci bácsi szeretettel megköszönték 
részvételünket, megvendégeltek, elbeszélgettünk.

Örültünk, hogy végre mi is tudtunk valamit adni 
azért a sok műsorért, amit mi már kaptunk tőlük, 
és reméljük hogy ezt a kapcsolatot is sikerül meg
tartanunk még sokáig.

(JtnMtejpjellünÍL o k ié b a  23-dn,?
Sokat gondolkodtam, míg megírtam soraimat, de 

mindez évek óta kikívánkozott belőlem!
Diákkoromban, nemzeti ünnepeink alkalmával, 

mindig nagy volt a készülődés, úgy a hatóságok, 
mint a lakosság, és a diákság részéről. A Község
háza illetékes osztálya pár soros felhívást küldött 
házanként, mindenkinek. Szíves figyelmükbe 
ajánlva a közelgő ünnepet, kérve, az ünnepen való 
részvétünket, s hogy lobogózzuk fel házainkat, ab
lakunkat. Nem is maradt hatástalan a felhívás.

Javítósi zenekar játéka tett még szebbé ünnepe
inket. De örök szép emlék, amint felvonult minden 
alkalommal az itteni laktanya katonáinak díszszá
zada (még egyházi ünnepen is, Úrnapi körmenet). 
Majd sorba, leventék, gimnazisták, elemisták, pol- * 
gáristák. Körbe a téren Aszód- lakossága. Még az 
úttesten is álltak, s rendőrök terelték el addig a for
galmat. Az ünnepi műsoron részt vettek katonák, 
diákok, fiatalok, hivatalos személyek. Szép volt, jó 
visszaemlékezni rá!

Mindezek eszembe jutottak a mostani ünnepé
lyen is. Mint mindig, most is emlékezetes, szép 
műsor volt az emlékmű előtt és a Művelődés Háza 
udvarán. Dicséret és köszönet azoknak, kik mind
ezen fáradoztak.

A tanulság az, hogy életem hét évtizede alatt, 
(kevés kivétellel) mindig emlékezetesek nemzeti 
ünnepeink. De egy dologba nem tudok belenyu
godni! Hosszú évek óta csupán Aszód lakosságá
nak a magatartása érthetetlen. Hogy lehetünk 
ennyire közömbösek nemzeti ünnepeinkkel?
Ha jól tudom, hatezer körül van a lakosok száma. ^  
Jelenleg az ünnepélyen kb. 70-80 személy volt. Ez 
kb. 1%-a a lakosságnak. Elismerem, sok gonddal, 
problémával küszködünk a mindennapi életünk
ben. De nem csak jogaink vannak, kötelességünk 
is, mindenfelé! Minden tisztelet és köszönet azok
nak, akik vették a fáradtságot és eljöttek, s nem
csak jogaikkal éltek, hanem kötelességüket is tel
jesítették. De ezen kívül megtisztelték mindazokat, 
akik műsorukkal, megemlékezésükkel széppé tet
ték e napot. Merem állítani, mint máskor is mindig, 
hogy bármely nagyváros büszke lehetne a mi 
nemzeti megemlékezéseinkre, most sem marad
tunk el. Sajnálhatják akik nem voltak ott. Lemarad
tak egy olyan szép élményről, mit semmi mással 
nem lehet pótolni!

Szeretném remélni, hogy a jövőben Aszód lakos
sága érdeklődéssel tiszteli meg nemzeti ünnepein
ket és a rendezőket, a közreműködőknek jelenlété
vel fejezi ki háláját, köszönetét.

ZS.E.
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Növényvédelem - növényvédő szerek használata I.

A kedvtelésből kertészkedőknek, növényter
mesztőknek komoly kötelezettségeik vannak töb
bek között az általuk nevelt növények egészség- 
megőrzése terén. Hogy a növényvédő szerek al
kalmazása valóban hatékony legyen, a lehető leg
kevesebb költséggel járjon, s a környezetnek se 
ártson, szakszerű szerhasználat szükséges. A ker
tekben, a szántókon lassan befejeződnek az őszi 
munkálatok, marad idő arra, hogy a növényvéde
lemmel kapcsolatos szerszámokat - eszközöket át
nézzük, leltárt készítsünk a megmaradt vegysze
rekről.

A következőkben természetesen nem a teljesség 
igényével (arra a házikönyvtár sem lenne elegen
dő), szeretném az érdeklődőt segíteni, eligazítá
sokkal szolgálni abban, hogy kertészkedése, nö
vényvédelme hatékony legyen.

A növényvédő szer kiválasztása az elsőként je
lentkező, sok-sok fejtörést okozó feladat. Rend
szerint mindenki önmaga dönti el, hogy a sokféle
ségben milyen szerekkel dolgozzon.

A növényvédő szer kiválasztásának ajánlott 
szempontjai:
■» helyi adottságok, kert fekvése 
■ *  a közelben van-e méhészet, állattartás, élővíz 
^  vannak-e gyerekek, milyen a vendégjárás 
^  folyik-e köztestermesztés (gyümölcsfa+zöldség 

+ szőlő stb.)
^  a kert vízellátása
^  mekkora az egyszeri védelemben részesülő 

növényállomány
gépesítés, szerkijuttatás hatékonysága 

^  a gazda egészségi állapota, szerérzékenysége 
^  milyen típusú, állapotú a védőfelszerelés 
■ *  helyi növényegészségügyi helyzet, ténylege

sen milyen károsítok vannak 
^  lehetséges-e a szerrotáció, többféle növényvé

dő szer váltott használata, ami gátolja, időben 
kitolja a “növényvédőszer-tűrés”, illetőleg a “nö
vényvédő szer ellenállóság” kialakulását.

^  várható időjárás alakulása (lemosódás, szél, 
erős napsütés)

Fontos a növényvédő szercsoportok ismerete, 
hiányában bizony nem mindig a legmegfelelőbb 
szert vásároljuk meg:

a.) hatóanyag hasznosulás szerinti csoporto
sítás:

érintőhatású (kontakt) szerek nem szívódnak fel 
a növény felületéről, ott visszamaradva közvetlenül 
érintkezés útján hatnak. A már kialakult betegség

vagy elszaporodott kártevők ellen a leghatásosab
bak. Például a piretroidok rovarölők, kén- vagy réz- 
tartalmúak és rézpótlók, gombaölőszerek.

mélyhatású (lokális) szerek hosszú hatástarta- 
múak, miután a növény felületéről be is szívódnak 
a szövetekbe, a lemosódástól is védve.

felszívódó (szisztematikus) szerek a felületről va
ló beszívódásuk után továbbterjednek a növényi 
részekben és szövetekben. Ezért ezek képesek 
megvédeni olyan növényi részeket is, amelyek 
csak a növényvédő szer kijuttatása után alakulnak 
csak ki. Az időjárásnak, az esőnek, a napfénynek 
jól ellenállnak. Megelőző védekezésre is alkalma
sak. Hatóanyaguk egy idő után lebomlik.

b.) a felhasználó szakmai felkészültsége alap
ján: az engedélyezett növényvédő szerek három 
egymástól jól elkülöníthető kategóriába csoporto
síthatók.
I. kategóriába tartozó növényvédő szerek kizárólag 

felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel ren
delkező szakemberek használhatják fel, üzemi 
területen. Ezek kiskereskedelmi forgalomba nem 
is kerülhetnek.

II. kategóriába tartozó (korábban feltételes forgal
mú) szereket már házikertekben is használhat
ják megfelelő növényvédelmi szakképesítéssel.

III. kategóriájú növényvédő szerek (korábban sza
bad forgalmúak), minden korlátozás nélkül kap
hatók és felhasználhatók az előírás szerint. 
Ezek beszerzéséhez, alkalmazásához nem 
szükséges külön engedély, nélkülözhetetlenek 
azonban bizonyos növényvédelmi alapismere
tek.

Találkozhatunk valamely színjelzés alapján meg
különböztetett növényvédelmi vegyszerekkel: 

piros színnel jelölt szerek mind a felhasználóra, 
mind pedig a környezetre is kifejezetten veszélye
sek, a sárga színnel jelöltek közepesen, míg a zöld 
színnel jelöltek gyakorlatilag veszélytelenek. Az 
utóbbiakat ún. zöldlistás szereknek is nevezik, mi
vel az előírásos módon való felhasználásuk esetén 
még a biogazdálkodásban is elfogadottak.

Még a méregjelzés nélküli vegyszereket is 
úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok vé
letlenül se kerüljenek a bőrünkre, szerveze
tünkbe!

-flóra-
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Amint azt beköszönő cikkünkben jeleztük is: 
időnként sakkfeladványokat közlünk, ezek meg
fejtésére versenyt hirdetünk. A verseny létrasze
rű, tehát ahhoz bárki bármikor csatlakozhat. 
Minden feladványunknak megfejtési értékszá
mot adunk, a helyes megfejtésért ez a pont
szám jár.
A legtöbb pontot elérők között félévenként sor
solunk. Jutalmul értékes sakk-könyv, sakk-óra, 
sakk-készlet stb. lehet.
A megfejtéseket az alábbi címre küldjék: Fóthy 
László, Iklad, Ötikerház 1. szám., 2181

MATT 3 LÉPÉSBEN
Az alábbiakban közölt 1. számú feladványunk 
egyike a legrégebbieknek.
Megfejtési értékszáma: 3.

Világos: Kg1, Vd5, Bc6, Hf2 gy.: b4, f2, g4, h3 
18 figura/
Sötét: Kg8, Va8, Be8, Fb7 gy.: a7, b6, c2, g7, h7 
/9 figura/

Csapatunk - sajnos - első fordulóbeli mérkőzé
sét elvesztette, a másodikban aztán kitett magá
ért.

Eredmények: Aszód - Tököl 4:6 (1. ford.)
Alagi DSK - Aszód 2:8 (2. ford.)
A két eredmény után csapatunk holtverseny

ben a 3. helyen áll.
A 3. fordulóban az “ősi ellenfél” - Vác - ellen 

játszunk. Nagy küzdelem lesz, s számunkra a 
nagyon erős Vác ellen a döntetlen is győzelem
mel érne fel.

elhallgatását kérte, merthogy szívesen dicse
kedtünk volna el nagyvonalúságával, nemes- 
lelkűségével.

Többen érdeklődtek: kisebb-nagyobb adomá
nyaikat hogyan juttathatják el szakosztályunk ré
szére?

Ezúttal közöljük, hogy az Aszód Városért Alá- 
pítvány számlájára eszközölhetnek befizetést, 
“Sakk-osztály javára” megjegyzéssel. Csekket - 
kívánságra - Fóthy László küld.

K.T.-nak szakosztályunkat támogató adomá
nyát ezúttal köszönjük! Sajnáljuk, hogy nevének

Fóthy László
szakosztály vezető

Sporthírek a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskolából

Triatlon szakosztályunk tagjai október 18-án Debrecenben az országos Diákolimpián iskolánkat és 
Pest megyét képviselték. Tisztes helytállásukat dicséret illeti - valamint felkészítő tanárukat: Nyíry
Zsoltot.
Sportolóink: Krompáczki Péter, Oláh Ferenc, Gódor Gergely, Konkoly Adrienn, Kovacsik 
Zsuzsa, Kovács Ádám

Gratulálunk!
JK
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ŐK)
BANK

OTP bankkártyával könnyebb az élet: rengeteg praktikus és díjmentes 

szolgáltatás jár hozzá. Például telefonon kereszt gyorsabban és 

egyszerűbben intézheti átutalásait az OTP TeleBank segítségével. 

OTP bankkártyájával temérdek helyen vásárolhat szerte a világon. Ezenkívül min

den OTP bankkártyához biztosítás is jár. Ráadásul most az OTP Cirrus/Maestro Ügyfélkártya 

is díjmentesen kivá ltha tó !*

OTP TeleBank: 3-666-666

1997. december 31-ig
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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.

Kvaka István postavezető

ESZKIMÓ 200 1 
fagyálló koncent- 
rátuin - 70 °C kap
ható! Az alkatrész- 

boltban N ew  
Franka Shop Bt, 

Aszód, K ossuth u. 
71. (A  Művelődés 
Házával szemben)

Tel/Fax:
06 - (28)  - 401 460

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

(  AUTÓSZERVIZ -  
AUTÓVILLAMOSSÁG

Műszaki vizsga 
Motorgenerál 
Kis és nagyjavítások 
Karosszéria javítás 
Autóvillamosság 
Önindítók 
Generátorok javítása 
Elektromos kis és nagyjavítások 
Alváz és üregvédelem 
Gyújtás és zöldkártya

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

A u tó jav ító  K ft., Aszód, Pesti út 18/a. 
Tel.: 06-(28)-400 868

H IR D E S S E N

A Z  A S Z Ó D I T Ü K Ö R B E N !

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

Fizessen elő az Aszódi 

Tükörre! Egy éves elő- 

^ fizetés ára: 2 4 0 f- Ft ^

SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. A megjelentetés 

jogát fenntartjuk.
Szerk.


