
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

• Kedves Olvasók!
Lassan egy éve annak, hogy a táp - az Aszódi 

Tükör - oCvasószerkesztőí febadataít ebbátom. 
Ahogy annak idején - 1997. februárjában - 
Dinnyés LászCó főszerkesztő a beköszöntőjében ír
ta: a tápot maguk az aszódiak írják, az aszódiak
nak. Ma is úgy jön össze az anyag, hogy az utob- 
só percekben - jóvaC 20-a után - még szinte sem
mi sincs. íszre sem vettem, s máris a gondokróí 
kezdtem írni... pedig most egy karácsonyi, újévi, 
egy évet záró írásra benne itt szükség. Tehát a 
gondokróbmost egy sort se!

Mi az, ami jó vobt az ebmúbt évben, ami segí
tett? Tobtak, vannak obyanok, akik Cebkesen, szin
te minden számba írnak: arrób amit fontosnak 
tartanak, amírőb úgy érzik, hogy Önöknek tudni
uk kebb - nem vagyunk hívatásos újságírók, s ez 
néha meg is Cátszik. De azt hiszem, hogy e Cap az 
Önök fóruma, azoké, akik a várost a magukénak 
érzik, s a bakosok gondjainak, a város gondjainak 
és örömeinek képét mutatja ez a bap is. ís  sze
rintem ez így vanjób, hiszen ez a miénk, s a “tu
taj donos" képét a "tutajdona” ís mutatja.

Új évet várunk, a régi már csak az embékezet- 
ben őrződik meg. Mi történt az ebmúbt egy év 
abatt? Megnyitotta kapuit két obyan intézmény - 
A  Müvebődés Máza és az Lvangébíkus Így ház Te- 
tőfí (gimnáziuma - mebyre régen vártunk, obyan 
emberek tátogattak városunkba mint Ttabsburg 
Ottó és mások, akiknek munkássága, ébete túbmu- 
tat az egyszerű hétköznapok probbémáín, ünne
pettünk és bosszankodtunk - a febásott járdák, ki

vágott fák okán. Mogy míbyen vobt 
ez az év? Azt hiszem, hogy így az 
utobsó hónapban nem tehet pontos 
mérbeget készíteni. Tobt benne jó 
ís, rossz ís, s a végeredményt - 
mint mindig - csupán az idő, a kö
vetkező évek mutatják meg.

A  karácsony a békét, a nyugab- 
mat hozza eb néhány napra otthonunkba. Mások
ra gondobunk, másokért dobgozunk íbyenkor né
hány napig. Az újév pedig az új reményeket, új 
cébkítűzéseket, ígéreteket hozza magával.

Míbyen ígéretet tehetnénk mi, a szerkesztőség 
Önöknek? Mogy dobgozunk a tápért mint eddig ís, 
az tatán természetes. S hogy munkánk eredmé
nye míbyen tesz? Önök döntik eb, de Önöktőb ís 
függ.

Ibben a tébi hónapban erőt gyűjtünk a követke
ző évre, végiggondobjuk ami eddig történt, s ta
tán új utakat keresünk, új tehetőségeket a gondja
ink, probbémáínk megoldására. Az újság szer
kesztése során sokszor vobt, hogy úgy éreztem, 
szinte a semmíbőb kebb csinálnom, átkötnöm vaba- 
mít. íbyenkor jutott eszembe az, aki vabóban a 
"semmíbőb egy új világot teremtett”: 'Bobjai Já
nos. íbete munkájával kitartó akarattab ‘a sem
míbőb egy új víbágot teremtett”. Obyan új geomet
riát, mebyre mindenki azt mondta, apja, (gauss és 
sokan mások, hogy behetetbent váltat. Mégis síke- 
rübt, megcsínábta. Ő egyedüb hitt benne, de ez ís 
ebég vobt.

Gyárfás Zsuzsa
obvasószerkesztő

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés 
újévet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Az Aszódi Tükör szerkesztősége
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BANK

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 feltéte

lekkel 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 35000 Ft adóked

vezményben részesülhet.

Lombard-hitelnél:
•  a felhasználás céljától függetlenül igényelhető az OTP Lakástakarékpénztári 

szerződés fedezete mellett, jövedelemigazolás és kezes nélkül

oftinden kedi/es ügy iünknek  

kellemes ka/iácsonyt ünnepeket és békés, 

boMog üj esztendőt k (kínunk!

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság Aszódi Fiók dolgozói

Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00 -  15.00 óráig,

Pénteken: 8.00 -  13.00 óráig.

Mm®



TÜKÖR -  ÖNKORMÁNYZATI H ÍR E K  -

Csőd szélére jutott Aszód?!
Tisztelt aszódi Lakosok!

,,Ózd és Aszód a csőd szélére jutott" címmel újság
cikk jelent meg 1997. november 17-én a Magyar Hír
lapban. A cím véleményem szerint a figyelemfelkel
tést szolgálta, annak érdekében, hogy minél többen 
olvassák el azt. Az írásban már arról van szó, hogy a 
települések egyharmada hátrányos helyzetű, közöt
tük városok is vannak, például Ózd és Aszód.

A tény valóban az, hogy Aszód városa immár 5 éve 
működési alap hiánnyal tervezi meg a költségvetését. 
Ezt kiegészíti az a pályázati lehetőség, amit erre a 
célra hozott létre a Parlament. Mi minden évben 
megpályáztuk ezt az alapot és minden évben el is 
nyertük a számított forráshiány összegét. Ez tette le
hetővé, hogy városunkban az alapellátás biztosítása 
mellett a fejlesztésre, felújításra is lehetőség nyílott. 
Ezt az alábbiakkal szeretném illusztrálni:

Az 1997. Évi költségvetésünk végösszege: 338 mil
lió Ft-ról az év végéig közel 500 millió Ft-ra módosult. 
A 160 millió Ft növekedés állami támogatás pótelői
rányzataiból, többletbevételekből, privatizációs bevé
telekből és különböző átvett pénzeszközök teljesülé
séből származik.

A Polgármesteri Hivatal és intézményei több pályá
zati lehetőséget kihasználva az alábbi jelentős 
összeggel növelték a város többletbevételét:

•  önhibán kívül hátrányos helyzetű helyi önkormány
zat támogatása 40,9 millió Ft,

•  előre nem látható váratlan esemény, viharkár ellen- 
tételezésére 8,5 millió Ft,

•  folyékony szennyvízleürítő kialakítására 5,6 millió

felújítására) fordítottuk. Az Evangélikus Egyház Pe
tőfi Gimnáziuma külső közműveinek -  villany, víz, 
szennyvíz és kőszórt út létesítése is részben a fenti 
pénzeszközökből történt.

A viharkár ellentételezéséből a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola teljes tetőszigetelése és a Kossuth 
L. u. 60 sz. pedagóguslakások tetőszigetelése ké
szült el.

Befejezésre került a Művelődés Háza felújítása a 
gondnoki lakás kialakításával. A könyvtár és zeneis
kola teljes berendezését kifizettük. A nagyobb beru
házásokon, felújításokon túl számos kisebb karban
tartásra és beszerzésre is sor került.

Aszód város Önkormányzatnál a forráshiány elle
nére likviditási gondok nem voltak. Hitel felvételére 
az utóbbi 5 évben semmilyen formában nem került 
sor. A Magyar Közlöny 67. számában megjelent az a 
közlemény, hogy 1997. első ütemében 4 milliárd 295 
millió Ft került felosztásra, önhiki támogatásként.

Az állam ezzel elismeri, hogy vannak olyan önkor
mányzatok melyek az állami támogatásokból és a 
helyi bevételekből nem képesek működési alapkiadá
saikat fedezni.

Fenti támogatásból csaknem minden Megyei Ön- 
kormányzat és több város, köztük Ózd és Aszód va
lóban kapott működési forráskiegészítést. Ez azért is 
igen fontos, hogy a város intézményeit a jelenlegi for
májukban tudjuk működtetni a továbbiakban is.

Bagyin József
Polgármester

FELHÍVÁS!
Ft,

•  veszélyes partfalak, támfalak felújítására 3,5 millió 
Ft,

•  több intézményünk folyamatosan pályázik, ezek 
közül ez évben a Könyvtár ért el jelentősebb támo
gatási összeget, a Könyvtárpártoló Önkormányzat
ok pályázattal 1 millió Ft-os támogatási összeghez 
jutott,

•  a pénzeszközeink ideiglenes hasznosításából az 
év végéig kamatbevétel várható, 9 millió Ft,

•  privatizációs bevételből (volt szovjet laktanya, IMI, 
MÉH) befolyt: 6,8 millió Ft; közterületek, telkek ér
tékesítéséből 6,2 millió Ft.

A többletbevételeket a Képviselő-testület döntése 
alapján a város lakossági bejelentések és műszaki 
felmérések alapján: utak építésére, felújítására 
(Kondoros téri út, Temető út, szennyvízleürítőhöz kő
szórt út építésére), járdaépítésre, karbantartásra 
(Aszód Kossuth L. út páros oldal teljes felújítása, De
ák F. úti járda, Lakótelepi és Szontágh lépcsői járdák

Felhívjuk az aszódi lakosok figyelmét arra, hogy 
azon a területen ahol már meglévő szennyvízcsa
torna van, a kedvezményes érdekeltségi hozzájá
rulás határidejét Aszód Város Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete meghosszabbította az alábbiak 
szerint:

a. ) 40 ezer Ft egyösszegű vagy részletekben
történő befizetés esetén lehetősége van 
1998. március 31-ig az érdekeltségi hj-t befi
zetni

b. ) azok részére, akik 1997. szeptember 30-ig
25 ezer Ft-ot befizettek, lehetőség van a 15 
ezer Ft.-os kiegészítő befizetés teljesítésére 
1998. március 31-ig

c. ) a képviselő-testület kimondta, hogy a teljes
közműfejlesztési összeg befizetését követő
en kerülhet sor a szennyvízcsatorna-hálózat
ra történő rácsatlakozásra.
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(  Egy társulat a „ ” közti/... j
Van egy társulat -  neve szerint aszódi, bár ott mű

ködik, dolgozik, ahol helyet kínálnak neki -  melyre 
nyugodtan mondhatjuk: túlél mindent. Túléli a válto
zásokat, az egyes tagok kilépését, vezetőváltást, s 
még sorolhatnánk. Úgy gondolom, hogy jelenünkben 
fontos szerepet töltenek be: a kultúrát, azt a bizonyos 
“mostoha gyereket” igyekeznek elvinni mindenhova. 
Ma, amikor az önszerveződő közösségek szinte el
tűntek, meg kell becsülnünk azokat amelyek még 
megvannak. Segíteni, támogatni őket nem csak a 
polgárok, de a város dolga is lenne. Az ifjúság érdek
telensége mögött ott van a szülő, a pedagógus ér
dektelensége is! Úgy csinálunk mintha nem lenne, 
észre sem vesszük, figyelembe sem vesszük ered
ményeiket, sikereikről -  melyeket a megye más váro
saiban ismernek -  mi még csak nem is tudunk! Elfo
gadjuk a helyzetet, változtatni nem akarunk -  való
ban így van jól?

Kikről beszélek? Arról a társulatról, mely jövőre 15 
éves lesz: az Aszódi Kamarateátrum.

1998. április 4-én -  első bemutatójuk 15 éves év
fordulója napján -  új darabot mutatnak be: Alexandre 
Dumas Kean, a színész című darabját Jean Paul 
Sartre átdolgozásában. Játszanak benne mindazok, 
kik ma is hisznek a színház közösségteremtő, felsza
badító erejében: Barabás Tamás, Győrfi János, Kato
na László (technikus), Kiss Bernadett, Kiss Judit, Mó
dos Tibor, Péter Balázs, Rehorovszky Krisztina. A 
darab három felvonásos szalonvígjáték, élvezetes 
párbeszédekkel, s a szavak, poénok mögött rejlő ta
nulságokkal.

A bemutatón kívül más is van készülőben. Egy fo
tókiállítás -  A Kamarateátrum Arcai, Arcok Teátruma

címmel -  mely a 15 év történése
it, a volt és ma is részt vevő tago
kat, amatőr színjátszókat mutatná 
meg a városnak, az érdeklődők
nek. Fotókon, csupán egy-egy 
pillanat erejéig.

Ehhez a kiállításhoz kérik a Te
átrum régi tagjainak segítségét: 
ha van olyan fényképük, dia, videó anyaguk, mely 
ehhez felhasználható lenne -  szóljanak. A külön le
vélben való megkeresésre nincs pénz, sokuknak a 
címe sincs meg.

Többen támogatták a társulatot az elmúlt évben, 
ezúton szeretnék megköszönni ezt név szerint is: 

Aszód Ifjúságért Alapítvány (50.000,-Ft)
* ♦  Fiúnevelő Intézet, Aszód (próbahely)

Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány 
(30.000,- Ft)

-¥ Aszód Városszépítő Egyesület (adminisztráció) 
Aszód Város Önkormányzat (díszletraktár biztosí
tása)

-*  Pergamen-Text Bt., Gödöllő (plakátok)
•+ Füleky Henrietta (ruhák)

Korona Cukrászda, Aszód (torták)

“A jegenye fa. A fák állnak, dacolnak a környezet 
meg-megújuló támadásaival. Mi lesz a világgal, ha a 
jegenyék kergetni kezdik a szelet?

A Kamarateátrum friss hajtásokkal teli fa. Itt van. 
Jólesne, ha néhanap rácsodálkoznának az emberek: 
Milyen szépen fejlődik!” (Barabás Tamás)

GyZs

Karácsonyi vásár 
-  szülői szemmel

Negyedikes kislányom szépen rajzolt, 
díszes meghívót hozott haza, ami de
cember 6-ra a 2. Sz. Általános Iskolába 
invitált, karácsonyi vásárra. Gyerekeim 
péntek délután egymás szavába vágva 
számoltak be az előkészületekről, a ter
mek díszítéséről és arról, hogy másnap 
ki, milyen feladatot kapott illetve vállalt. 
Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött 
a hivatalos "vásár". Halk karácsonyi zene 
szólt, a bejáraton, a falakon, a termek
ben fenyőágak, koszorúk, csillogó díszek 
jelezték az ünnep közeledtét. A szerve
zők -  az iskola pedagógusai -  elsősor
ban arra törekedtek, hogy az ajándéko
zás személyességét tanítsák meg a gye
rekeknek. Öröm volt látni, hogy a gyere
kek milyen lelkesen vettek részt azokon 
a kézműves foglalkozásokon, ahol saját 
maguk készítettek apró, ötletes ajándé
kokat. Az elkészült kis agyagmunkák, a 
textilből készített tűpárnák, a papírból

hajtogatott díszdobozok, a saját maguk 
által sütött sütemény értékét elsősorban 
az ő ráfordított munkájuk adja, és az, 
hogy örömet akartak vele szerezni anyu
kának, apukának, esetleg a nagyinak. De 
az ajándékozás kétoldalú dolog, ha úgy 
tetszik viszony, amiben a megajándéko
zott -  ez esetben a szülő -  szerepe ép
pen olyan fontos, mint az ajándékozóé. 
Ha az anyuka, apuka tiszta szívből tud 
örülni gyermeke saját készítésű ajándé
kának, akkor az valóban értékessé válik.

Sajnos kevés szülővel találkoztam 
ezen a vásáron. Csak remélhetem, hogy 
azért az elkészült ajándéknak majd 
mindannyian örülni fognak. De egy él
ménnyel biztosan szegényebbek lettek 
azok, akik nem jöttek el. Nevezetesen ki
maradtak abból a nagyon jó hangulatból, 
ami az egész napot jellemezte.

Igazi karácsonyváró, előkészülő nap 
volt. Köszönet illeti érte azokat a pedagó
gusokat, akik ebben az elidegenedett, 
elüzletiesedett világban néhány órára 
meghittséget teremtettek.

Buzásiné Szentiványi Aliz

J — ........................  ...' k
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Meghirdettünk egy pályázatot 
-  rajz, írás -  karácsony té
mában. Kérjük azokat, akik 

pályamunkákat adtak be, jöj
jenek el a Városi Könyvtár 
gyerek részlegének házi 

* karácsonyára.
A karácsonyi ünnepség idő

pontja:
december 18-a. délután 

15.00 óra.
Várunk benneteket!

A Városi Könyvtár
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A különböző statisztikák kimu
tatták, hogy M agyarország - 
nemcsak Európában, hanem az 
egész világon - élen jár a korai, 
idő előtti halálozásban. A tudó
sok szerint ennek számos oka 
van, amelyek közül a legjelentő
sebbek az egészségtelen táplál
kozás, a túlzott alkoholfogyasz
tás és dohányzás (ez utóbbi ket
tőben is a világ “élvonalában” 
vagyunk), a környezetvédelem 
hiányosságai és a feszült, szo
rongásokkal, stresszhatásokkal 
teli életvitel.

Sajnos ezek eredőjének gaz
dasági-társadalmi körülményei 
nem elhanyagolhatók, de - és 
ezt is ki kell mondani - jelentő
sen közrejátszik mindebben a 
magyar társadalom, a magyar 
közélet nemtörődömsége, fe 
gyelmezetlensége, a törvények, 
rendeletek be nem tartása, a 
magunkra és a másokra figyelés 
hiánya, vagyis összegezve a 
magyar társadalom kulturális 
színvonala bizony nemhogy 
emelkedett az elmúlt évek, évti
zedek alatt, hanem jelentősen 
süllyedt és eltávolodott más, pél
daként tekinthető, fejlettebb, civi
lizáltabb népekhez képest.

Mi mindig nagyot akarunk al
kotni és nem figye lünk arra, 
hogy minden a részletekben, a 
kis dolgokban rejlik. A napi rossz 
közérzetünknek, szorongásaink
nak, fásult életünknek a gerjesz
tői ezek a nap mint nap tapasz
talható kis hibák, bosszúságok, 
melyek mint rákos daganat egy
re jobban terjednek szét életünk
ben, otthonainkban, munkahe
lyeinken, városunkban.

Ezeket a “kis” szorongásokat 
(azok egy részét) szeretném 
megosztani Önökkel. Ha elmon
dom, talán és is megszabadulok 
tőlük vagy talán akiknek hatás
körébe tartozik, megszabadíta
nak tőlük?!

1. Kutyavilág
X helyen két kutya halálra mart 

egy idős asszonyt. Z faluban éle

te végéig maradandó sebeket 
okozott egy kislányon a szom
széd szabadon engedett kutyája. 
Ilyen és ezekhez hasonló híreket 
hallunk nap mint nap a rádióban. 
- Megyek az aszódi Fő utcán 
(na, nem autón, hanem gyalogo
san, ahogyan a gyerekek, a diá
kok zöme is jár az óvodába, is
kolába) és megdöbbenve ta 
pasztalom, hogy mennyi kutya 
kószál szabadon ennivalót vagy 
éppen a tüzelés időszakában 
párt keresve. Egy alkalommal a 
gazdájának a kapujában acsar
kodó ebnek kinyitottam a kiska
put, hogy menjen be és ne rio
gassa a gyerekeket, a jutalmam 
az lett, hogy lábamba harapott, a 
nadrágomat a szemétbe dobhat
tam. Nem tudok szorongás nél
kül végigmenni az utcán, hogy 
ne gondoljak arra: mi lenne, ha 
egyszer az iskolába siető első 
osztályos unokám arcát marcan
golná szét egy kóborló kutya? 
Kihez fordulhatok akkor? Kit pe
relhetek be gondatlanságért? 
Egyáltalán: ki lesz érte a felelős? 
Csak a kutya? Vagy talán azok, 
akik megtűrik ezt a “kutyavilágot” 
Aszódon?

2. Fák virágozzatok!
Az Aszódi Tükörben több olyan 

cikket olvastam, amelyben a 
szerzők háborogtak a fák kivá
gása miatt. Panaszuk csak rész
ben volt igaz, mert bizony az 
öreg, rossz helyen növekedő 
fáktól alkalmanként - sajnos - 
meg kell szabadulni. Azzal vi
szont egyetértek, hogy nagy 
szükségünk is van - természete
sen megfelelő helyen - a tisztább

levegőt biztosító fákra. Aszód ut
cáin sétálva azt tapasztalom, 
hogy a fák egészségével milyen 
sokan nem törődnek. Nem a há
zak előtt sorjázó fák gondozat- 
lanságára gondolok elsősorban, 
hanem arra, hogy a város lakói 
és az erre kijelölt és fizetett hiva
talnokok hogyan s miképpen tű
rik el, hogy az élő fákat össze
vissza szögeljék a város intéz
ményeiben perzsavásárt tartó, 
különféle portékáikat hirdető ke
reskedők, a nem is aszódi intéz
mények rendezvényeit plakátok
kal össze-vissza ácsoló, ragasz
tó, szögelő barbárok?! Hogyan 
tűrhetik el ezt a mérhetetlenül 
nagy és szemet szúró rendetlen
séget? Miért nem tartják és tar
tatják be a Város tisztasági sza
bályrendeletét?!

3. A tisztaság Európába, a 
kosz a “Balkánra” vezet.

A járdákat, az utakat vastagon 
belepi a fák lombja. Nem jellem
ző a lakosságra (tisztelet a kivé
telnek!), hogy a háza előtt elta
karítsa és elszállíttassa a sze
metet. A város tisztaságáért fel
elős szerv (van ilyen?) sem se
rénykedik e téren. - Már előre 
szorongok: mi lesz télen, ha le
esik a hó? Mi lesz, ha a jeges 
eső borítja a járdákat, az utakat? 
Elsöprik, felszórják, letakarítják 
az utakat? Betartják és betartat
ják a Város ide vonatkozó sza
bályrendeletét, az emberi jóaka
ratot sugárzó, a mások egészsé
gét megóvó természetes köte
lességünket, avagy marad min
den a “régiben”? - Hány lábtö
rés, baleset lesz a nemtörődöm
ség miatt? - Szorongok.

4. Még mindig az autópálya!
Tiltakoznak a 30-as autóút 

melletti lakosok, polgármesterek, 
felvonulás, petíciók, félelmek. Kit 
érdekel?! - Úgy tűnik az általunk 
választott, magasságban lakókat 
nem! Az autópálya mellett épül
nek a kapuk, a kormány hajtha
tatlan. Fizetni kell! Nem is keve-
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set. Január elsejétől a városun
kon keresztül haladó forgalom 
megsokszorozódik. Már most is 
sokszor 80-100 km-es sebes
séggel száguldanak a csak gáz
pedált ismerő “úrvezetők” és a 
méreteikkel és lóerőikkel vissza
élő teherautók, kamionok. Az 
összekötő utcákban sincsen se
bességkorlátozó tábla, a 30- 
ason a rendőrség reggelenként 
néhány autót ellenőriz, aztán vé
ge, minden megy a régiben. Már 
most is szorongunk, hogy mikor, 
melyik őrült gázol át idős szülé
inkén vagy a védtelen, a játékba 
belefeledkezett gyermekeinken. 
Mert - és ezt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni: a különböző hiva
talos szervek (lent és fent) most 
sem teszik meg az elvárhatót a 
fokozódó forgalom normális me
derbe kényszerítése érdekében. 
Dehát akkor mi lesz 1998. január 
1 -tő i??!! M ilyen lesz az élet 
Aszódon, különösen a Fő utcán? 
- Szorongok, félek, már előre 
borzongok!

5. A Földet csak mi használ
hatjuk, az utódaink már nem?

Aszódon van intézm ényes 
szemétszállítás, mégis a határ 
különböző sarka (sőt! - még a 
város utcái is - lásd a régi könyv
tár mögötti közt!) teli van kido
bott szeméttel, rozsdás vaskály

hával, méreggel teli rossz akku
mulátorral. - Ezt ki, kik teszik? - 
Aszódon, nagyobb városokhoz 
viszonyítva is meglehetősen ki
épített a csatornahálózat. Mégis, 
számos háznál továbbra is a ré
gi, elszivárgós derítőbe és on
nan a talajba vándorol a vegy
szeres, olajos, szennyeződéssel 
teli víz. Tudják ezek az emberek, 
hogy gyermekeinknek, az uno
káinknak, az utódainknak pusz
títják el a legdrágább értékünket, 
a földünket?! Emberek! Mire vá
runk? Mikor szüntetjük meg ezt 
az önpusztítást? - Szorongok, 
félek.

Mi lesz veletek, e pusztításban 
ártatlan, a környezetünk védel
mére alig nevelt gyermekek? Mi
lyen világot hagyunk rátok?

6. A virág mindenkinek virá
gozzék!

A közelmúltban tartotta soros 
ülését a Városszépítő Egyesület. 
Pedagógusok kis csoportja vég
ső elkeseredettségükben ehhez 
a társadalmi szervezethez for
dultak segítségért. Elmondták, 
hogy milyen mostoha körülmé
nyek között pihenik ki a tanórák 
fáradalmait a szünetekben a ta
nulóik. Azt is elmondták, hogy 
milyen sivár az egyébként szép 
és modern iskolájuk és tanulóik.

Sehol egy virág, egy fa. Azt is el
mondták, hogy szeretnék, ha 
jobbak lennének a körülmények, 
ám nincsen, aki ennek a megvál
toztatásában őket vezetné, irá
nyítaná. Az iskolavezetés nem 
ellenzi akciójukat, de nem is tesz 
semmit a változtatás érdekében. 
- Elborzadtam! Hiszen én is vol
tam pedagógus, én is voltam 
igazgató. Számomra keserves 
szenvedés volt a közművesí- 
tetlen iskola elviselése, dehát 
akkor azon nem lehetett változ
tatni, de azért fákat, bokrokat, vi
rágokat ültettünk, szép sportpá
lyát építettünk és naponta gon
doztuk. Természetesen tanító és 
tanuló együtt, mindannyiunk örö
mére és mindannyiunk érdeké
ben. Nemcsak oktatni, hanem a 
szépre és a jóra nevelni, képezni 
is kell a legdrágábbat, a gyerme
keket. Akik ezen az ülésen részt 
vettek, megdöbbenve hallották, 
hogy az egyik iskolában nyáron 
százával virított az ablakokban a 
sok szép virág, a másikban egy 
sem sorjázott. Mintha a két isko
la nem is egy városban lenne?!

Szorongok ...
Kedves Aszódiak! Kicsik és 

nagyok, lent és fent, szegények 
és gazdagok ... Önök nem szo
ronganak??!!

A.l.

PETŐFI SZAVALOVERSENY
November 29-én került sor a hagyományos Petőfi Szavalóverseny megrendezésére a Petőfi Sándor Gimnázium és 

Gépészeti Szakközépiskola Kollégiumában. 3 kategóriában hirdettük meg a versenyt, s legnagyobb örömünkre nagyon 
sok gyerek, több mint 80-an jelentkeztek Aszódról és a környék városaiból, falvaiból.

9 órakor koszorúzással kezdődött a nap a Petőfi Múzeum előtt, majd Aszód város polgármestere, Bagyin József a 
Kollégium dísztermében ünnepélyesen megnyitotta a versenyt.

Ezután három külön teremben folyt a verseny a kötelező és a szabadon választott versek meghallgatásával. Mint a 
zsűri elnökök a verseny végén elmondták: jól felkészült gyerekeket hallgathattak végig.

A kategóriánkénti helyezések az alábbiak szerint alakultak:
I. kategória: 1. hely:

II. kategória:

kategória:

2. hely:

3. hely:
1. hely:
2. hely:

3 hely:

1 hely:
2. hely:
3. hely:

Juhász Zsombor, Vácszentlászló, Szent László Általános Iskola
Géczi Kinga, Pécel, Petőfi Sándor Általános Iskola
Diószegi Judit, Aszód, Csengey Gusztáv Általános Iskola
Stefanov Antónia, Iklad, Általános Iskola
Maka Mariann, Vácszentlászló, Szent László Általános Iskola
Varga T ímea, Vácszentlászló, Szent László Általános Iskola
Bárdos Dávid, Cegléd, Kossuth Lajos Gimnázium
Kovács Dorottya, Aszód, Csengey Gusztáv Általános Iskola
Lengyel Beatrix, Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola
Lénárt Anita, Vácszentlászló, Szent László Általános Iskola
Sági Éva , Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola
Bárdos Dóra, Cegléd, Kossuth Lajos Gimnázium
Varga V iktória, Cegléd, Kossuth Lajos Gimnázium
Borsos Kinga, Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola

GyZs
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Annamarit már nagyon várták
Vatikánénak sikerült

- Úgy volt, hogy aznap délután is szót kérek az egy
ház-finanszírozási törvény vitájában -  emlékezik az 
anyuka. -  Nem éreztem jól magam, de nem tudtam, 
hogy ezek már a szülési fájdalmak. Egyik képviselő- 
társamnak szóltam : elmennék. “Menj csak”, intett. 
Otthon összepakoltam, és betaxiztam a szülészetre. 
Igaz, csak november kilencedikére voltam kiírva.

Anya és leánya néhány napja ment haza a kórház
ból. A képviselőtársak közül sokan nem is sejtik, hogy 
Magdi szült. A terhesség kilenc hónapja alatt alig hí
zott, nem volt rá szüksége, hogy kismamaruhát visel
jen.

- A párommal három éve vagyunk együtt. Jó ideje 
vártunk a babára. Emlékszem rá, március 7. volt, haj
nali 5-kor ébredtem. Rögtön kiszaladtam a fürdőszo
bába és elvégeztem egy újabb terhességi tesztet. 
Végre pozitív volt. Szegény embert azonnal fölkeltet
tem. Sikerült, kiáltottam a fülébe. Ő még kicsit dörzsöl- 
gette a szemeit, mire fölfogta. Majd -  mint a romanti
kus filmekben -, kezet csókolt. Folyton jött velem a 
vizsgálatokra, ultrahangra. Előre tudtuk, hogy kislá

Kedves Vankó Magdolna! Gratulálunk, kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 

nem csak mint országgyűlési képviselőnek, 
hanem mint boldog édesanyának is!

A szerk.

nyunk lesz.
Annamari 

császárral szü
letett. A párom 
több mint há
rom órát topor- 
gott a folyosón, 
mire ő is meg
láthatta. Két
ezer hatszáz 
grammjával, 48 
centijével eddig 
ő a legnagyobb 
újszülött a csa
ládunkban.

(gy. m.)

(tallózás a Kiskegyed november 25-i számából)

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Aszódi Tükör novemberi 
számában megjelent a “Majd egy
szer kiderül?!” című olvasói levél 
kapcsán jut eszembe -  advent el
ső vasárnapjára készülődve -  egy 
másik patikus, aki bár nem volt 
ügyeletben, s nem is tartozott fel
adatai közé, mégis segített gyógy
szert tenni a szemeszteri vizsgáim 
által meggyötört bal szemembe, 
és mehettem másnap is!

Aki aszpirint ajánlott olyankor -  
náthás kínjaimra -  amikor ez még 
a kisvárosunkban nem volt általá
nos.

Aki záróra után “civilként" a pati
ka előtt gyomlálva olyan empátiá
val hallgatta nyakába zúduló futó 
mániámból adódó ízületi problé
mámat, hogy mondandóm végére 
érve egy pillanat alatt változik át 
szolgálattevővé és hozza a meg
felelő gyógyírt, s nem csak nekem 
“nyitott ki" ezen az augusztusi 
szombat délutánon.

Aki röpke gondolkodás után 
olyan készítményt tud kedvező 
áron felkínálni, amely segítséget 
nyújt majd egy operáció utáni fel
épüléshez.

Ő is patikus -  csak egy másik -  
akit örömmel raktározunk el ma
gunkban, de nem a kacatok kö
zött.

“G. Hugi”

Bécsi rövid zongora eladó. 

Érd.: 0 6 - (3 0 ) - 5 0 8  943

TÁJÉKOZTATÓ!
A Munkáspárt Városi Szerve
zetének irodájának helye 
megváltozott 
Irodánk új helye:

Aszód, Hatvani út 1.
A Munkáspárt minden hónap 
páros hetének keddi napján 
16.00 órai kezdettel tartja 
összejövetelét, melyre min
den érdeklődőt tisztelettel vá
runk.

Tisztelettel a Munkáspárt 
Aszódi vezetősége

A
“A Munkás

párt Aszód Vá
ros alapszer
vezetének tag
ja i a város va
lamennyi polgárának kellemes 
karácsonyi ünnepeket és bol
dog újévet kívánnak. Kívánjuk, 
hogy az 1998-as évben jó  
egészségben és békében élje
nek.”

V
Vezetőség J

\--------------------------------------------- 1
Téli gyakorlási lehetőséget biz- [ 

! tosítok, érvényes “B” kategóriás ! 
i jogosítvánnyal IGEN, de gyakor- ' 
i lattal nem rendelkező személyek i 
j részére. Érdeklődni lehet: 400 j 
[ 186-os telefonon, minden szom- J 
| baton és vasárnap délután.

I---------------------------------------------- -------------- I

Az Első Pesti Hengermalom Rt. 
Vácszentlászlói Takarmánykeverő 
üzeme Táp-termény árusítás cél
jára alkalmas üzlethelyiséget ke
res. Tel.: 0 6 -(2 8 )-4 8 5  102
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Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Aszód

Beiskolázási tájékoztató 1997.
Az 1998/99-es tanévben induló osztályok:

-Aosztály: magyar-francia két tanítási nyelvű (5 év
folyamos)

- B osztály: hatosztályos gimnázium humán prog
rammal

- C osztály: négyosztályos gimnázium
- D osztály: világbanki programú informatikai képzés 

(4 vagy 5 évfolyamos)
- E osztály: gépészeti, autószerelői, számítástechni

kai orientációs négyosztályos középiskola (ezt kö
vetően 2 éves szakképzés)

- F osztály: szoftver-üzemeltető (érettségi utáni kép
zés)

-L  osztály: szakmunkások szakközépiskolája (3 
éves levelező tagozat)

Az egyes osztályok sajátosságairól:

1. A két tannyelvű osztályba kerüléshez nem szük
séges a francia nyelv ismerete. A felvételi anyaga 
magyar irodalomból és nyelvből, valamint mate
matikából elsősorban a logikai gondolkodást, a 
nyelvi kommunikáció képességét méri. A nulladik 
évben a diákok heti 20 órában tanulják a nyelvet, 
későbbiek során 5 tantárgy (matematika, földrajz, 
biológia, fizika és a történelem) anyagát idegen 
nyelven tanulják. Erre kiváló segítséget ad 5 
anyanyelvű tanár (2 francia, 3 belga állampolgár). 
Az évenként megújuló csereutazások -  Párizs, 
Lunel, és a csehországi Pisek -  alkalmával a ta
nulók megismerhetik más országok szokásait, 
kultúráját is. Az elmúlt évek felvételi aránya az 
egyetemekre és a főiskolákra ebből az osztályból 
országosan kimagasló volt (95-100 %).

2. A hatosztályos gimnáziumba jelentkezők a humán 
tantárgycsoportos oktatásban vesznek részt. A 
történelmet, a magyar irodalmat, a művészettörté
netet és az éneket összekapcsoltan, koronként 
tárgyalják -  így az adott korról azonos időben 
szerzik az ismereteket. Tanulmányaik során két 
nyelvet választhatnak: az angol, német, francia és 
latin nyelvek közül. Az érdeklődőknek olasz szak
kört is szervezünk. A 10. osztály utáni alapvizsga 
hozzájárul az ismeretek rendszerezéséhez, a ér
deklődés kialakulása után az utolsó két évben 
emelt óraszámban tanulhatják választott tantár
gyaikat.

3. A négyosztályos gimnáziumba került tanulók 
nyelvválasztása megegyezik a hatosztályosoké
val. Az érettségi letétele után lehetőségük van is

kolánkban megszerezni egy év alatt a számítás- 
technikai szoftver-üzemeltető szakképesítést.

4. A világbanki program szerinti informatikai képzés: 
jelenleg a számítástechnikai oktatás 3 gépterem
ben folyik, a gépek többsége Pentium alaplapú. 
Terveink között szerepel a negyedik terem kialakí
tása, amely 16 Internetet kezelő gépet tartalmaz. 
A képzés során tanulóink heti 7-12 órában számí
tástechnikai és elektronikai ismereteket szerez
hetnek, e mellett a közismereti képzésük is na
gyon hangsúlyos. Speciális szoftvereket is hasz
nálnak: AUTOCAD, CNC, és az Internet. Az érett
ségi után az ötödik évben szakosodhatnak: szá
mítástechnikai programozó, szoftver-üzemeltető 
szakirányban.

6. Szakképzési orientációjú középiskola: a képzés a 
NAT-ra épül, amely során az első két évben elő
készítő jelleggel szakmai orientációt kapnak a 
számítástechnika, az ábrázoló geometria, a poli
technika órák keretében. Az utolsó két év szak
mai alapozással az érettségit követő két éves 
szakképzést készíti elő. A szakképesítés techni
kusi oklevélre minősít. Erre a képzésre a gép
gyártástechnológia, a számítástechnika, valamint 
az autószerelés iránt érdeklődőket várjuk. Tanmű
helyeink rendelkeznek a legkorszerűbb NC maró
gépekkel is.

7. Felnőtt oktatás: a végzett szakmunkások a három 
év alatt közismeretei tárgyakat tanulnak és tesz
nek érettségi vizsgát. A számítástechnikát jól fel
szerelt géptermeinkben kötelezően tanulják, kü
lön engedélyünk alapján ötödik érettségi tárgy
ként is választhatják.

Jelentkezési és felvételi módok:
A négyosztályos gimnáziumba és a két szakképző 

osztályba nincs felvételi. Az első helyen jelentkezők 
és a 4-es átlagnál jobb eredményt elért tanulók (6-7. 
osztály év végi és 8. félévi) bízhatnak a felvételük
ben. A hatosztályos gimnázium felvételi vizsgáját 
februárban tartjuk. Az ide felvételizni szándékozók 
előzetesen jelentkezhetnek egy levelező előkészítő
re (válaszborítékkal).

További információk személyesen, vagy az alábbi 
telefonszámokon szerezhetők be:

06 -  (28) -  400 006 
0 6 - (2 8 ) -4 0 0  618.

Paksi Ferencné
igazgató
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Ez történt nálunk
November 18-19-20-án Nyílt ta

nítási napok voltak iskolánkban. 
Ez alkalomból a szülők egész na
pokat tölthettek el az intézmény
ben, megismerve a pedagógusok 
munkáját, illetve a gyerekek telje
sítményét. Köszönjük mindazok
nak a szülőknek, akik jelen voltak 
egy vagy több órán is, hogy szakí
tottak időt arra, hogy személyesen 
kapjanak képet az iskolai életről, 
nehézségeinkről, de örömeinkről 
is.

November 18-án az uszodában 
került sor az őszi körzeti úszóver
senyre, ahol diákjaink is nagyon 
szép eredményeket értek el. Mell-, 
gyors- és hátúszásban egyaránt 
számos első, második és harma
dik díjat nyertek. Tizenkét tanuló 
képviselte iskolánkat a hagyomá
nyos városi Petőfi Szavalóverse
nyen. Bár helyezést nem sikerült 
elérni versenyzőinknek, de helyt
állásukért dicséretet érdemelnek.

KÖK HÍREK
Nagy erővel folytatódik a papír- 

gyűjtés a KÖK szervezésében. 
Lassan elérjük az 5 tonnás 

1 mennyiséget. Különösen az ötödik 
osztály teljesítménye kiemelkedő, 
ahonnan több mint 2 tonna papírt 
hoztak be a gyerekek.

November 27-én a Városi Nyug
díjas Klub tagjait láttuk vendégül. 
Rendezvényünk célja az volt, 
hogy a közelgő ünnepek kapcsán 
megismerjük a régi Aszód életét, 
azokat a régi hagyományokat, 
amelyek ma már lassan feledésbe 
merülnek. Nagyon érdekes dolgo
kat, történeteket hallhattak a gye
rekek a Luca-napról, a karácsony
ról, a húsvétról és egyéb ünne
pekről. Megismerhették, hogyan 
jártak régen iskolába a gyerekek, 
milyen felszerelésük volt, mit és 
hogyan tanultak. Szóba kerültek 
szomorú élmények is a háborúról. 
Egyhangú volt a kívánság: soha 
ne tudják meg mit is jelentett a há-

-  ISKO LAI H ÍR E K -

ború. Nagyon gyorsan elröpült az 
idő és szinte kifogyhatatlanok vol
tak a gyerekek a kérdésekből. 
Tartalmas, szép délutánt töltöt
tünk együtt, melynek mindenkép
pen lesz folytatása.

II. sz. Általános Iskola

„L aci t e ,  h a llod -e?”

A Petőfi-év tiszteletére tervezett 
programjavaslatot üdvözöljük!

Szeretnénk mi is bekapcsolódni, 
folyamatosan hagyományteremtő
vé tenni az 1998-as jubileumi 
évet. Terveink:

1 . A Petőfi Sándor Társaság 
Aszódi Csoportjának figyelmé
be ajánljuk a kiadványok ter
jesztését (könyvek, képeslapok, 
poszterek stb.) óvodapedagó
gusok, óvodai dolgozók vala
mint a szülők segítségével.

2. Az Aszódi Tükör hasábjait fel
használjuk a következő hirde
tésre: Napsugár Óvoda nevelő 
testületé pályázatot hirdet OVI 
GALÉRIA létesítésére. Minden 
nevelő, oktató intézményre szá
mítunk: Petőfi Sándor Gimnázi
um és Szakközépiskola, Evan
gélikus Egyház Aszódi Petőfi 
Gimnáziuma, Csengey Gusztáv 
Általános Iskola, II. számú Álta
lános Iskola, Szivárvány Óvo
da, Fiúnevelő Intézet tanulóira 
és nevelő testületéire valamint 
az aszódi Honvédségre, nyug
díjasokra, és minden olyan 
aszódi polgárra aki kedvet érez 
ehhez a pályázathoz! Nagyon 
szeretnénk, ha az óvodás gyer
mekekhez közel álló Petőfi ver
sek szerepelnének témául az 
alkotóknál. A rajzok, festmé
nyek nagysága A4-es vagy en
nél nagyobb is lehet. A képző- 
művészeti alkotások (rajzok, 
festmények, szobor) technikai 
megoldása szabadon válasz
tott, az anyag sem kötött. Cé
lunk: a szép meglátására, sze-

retetére való nevelés, ismerke
dés, kapcsolatteremtés az in
tézményekkel és az aszódi em
berekkel. Egyszerre hét darab 
alkotás kerülhet fel az Ovi Ga
lériába, a zsűri döntése alapján 
(a legkisebb gyermekekre is 
gondolva, ennyit képes a pszi
chológiai kutatások alapján egy 
kisgyermek befogadni). Megle
petésnek szánjuk a résztvevők 
fogadására rendezett ünnepsé
get. Szeretettel várjuk óvodánk
ba az 1998 március 10-ig beér
kező alkotásokat. Az Ovi Galé
ria megnyitója: 1998. március 
14. Természetesen a később 
küldött műveket is folyamato
san kiállítjuk.

Cím: Napsugár Óvoda Nevelőtes
tülete
2170 Aszód, Szent Imre u. 1.

Balogh Jánosné
Óvodavezető

Kedves
Olvasóink!

Az elmúlt évben többen hoz
tak könyvet, folyóiratot, virá
got a Városi Könyvtárnak az 
állomány bővítéséhez, az új 
épület szépítéséhez. Ezúttal 
szeretnénk név szerint is meg
köszönni nekik. Könyvet hoz
tak: Balogh János, Dr. 
Bucholz László, Frajna Mik
lós, Hónig Antal, Lipták Pálné, 
Oravecz István. Folyóiratot 
hoztak:

Barna Dániel, Szalay Attila, 
Kovács Lászlóné, Petrovics 
András, H. Zsemberovszky Er
zsébet. Virágot hoztak: Geri 
család, Lipták Pálné, Mudris 
Lászlóné, Oravecz István, Sza
bó Piroska. Rácz Zoltán a Bib
lia kazettát adta ajándékba.

Köszönjük!
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Szülőföld lett -  szülőváros

Galgamente erdős dimbes-dombos tája:
Aszód -
Te vagy ennek ékes vadvirága.
Azoknak, kik e helyen láttak napvilágot 
meleg bölcsőt adtál, fényt és boldogságot. 
Azoknak, kik végül idetelepedtek 
kitártad a szíved, s gondjaidba vetted.

így él itt a völgyben magyar, tót és cigány, 
együtt örül s szenved székely, szlovák és 
sváb.
Nem számít, hogy kik ők, honnan-merre 
mentek,
az a legfontosabb, hogy szülőföldre leltek.

Gyerekek és nagyok élnek szeretetben, 
múltukat ismerve, a jövőt építgetve.
Bölcsődék, óvodák, iskolák és földek 
autók, templomok, üzemek és gépek...
Siető munkások, lépegető néne, 
bicikliző bácsi, orvos, rendőr éled 
minden reggel -  mikor újabb napra ébred.

Ez az élet nálunk Aszód városában: 
van itt jó  is -  rossz is, ez a jelen igazsága. 
Lassan lépegetve, vagy neki-nekifutva 
telnek így az évek -  évszázadok múlnak.

Csak a nap ragyogjon, sok-sok csillag égjen, 
gyerekünk dala szálljon fel az égbe.
Tisztuljon a Galga évezredes vize,
így lesz a Galgamenténk zöld -  virágos -  üde.

Dné Piroska

szélgető kedvükben elmondják, hogy ők Molnár ta
nár úr tanítványai és Petőfiről kaptak házi felada
tot. Ezt szeretnék kibúvárkodni itt a múzeumban. 
Majd fél napot töltöttek itt. Teremről-teremre járva 
jegyzeteltek, s mivel az aszódi óvodások és tanu
lók számára ingyenes a belépés -  kevés kis pén
zükkel képeslapokat és Aszódról szóló könyveket 
vásároltak. Volt türelmük megnézni a Galériát is, 
ahol időszakos kiállításokat láthatnak a látogatók.

Az iskolák gyakran hoznak-csoportosan autó- 
busznyi gyerekcsoportot, de így egymagában két 
gyerek ritkán jön. Ritkán?! Rá egy hétre Gödöllőről 
érkezett két fiú. Testvérek voltak. Egy 15 éves és 
egy 12 év körüli fiú. Megható volt, hogy ők a múze
umot választották vasárnap délelőtti szórakozás
nak. Komoly gyerekek voltak. Látszott rajtuk, hogy 
érdeklődéssel szemlélik a régi fegyvereket, szer
számokat, cserepeket.

Néha látok messzi országokból, más városokból 
idelátogató érdeklődőket. De örülünk nekik! Hol 
vagytok Ti -  a többi aszódi tanulók, vagy szorgal
masan dolgozó felnőttek? Mikor jut idő arra, hogy 
felkerekedjen a család és csak úgy “ukk-mukk- 
fukk" ellátogasson szülővárosa múltjába. Hiszen 
idáig nem kell a pesti 70,- Ft-os villamosjegy sem. 
Ingyen és bérmentve -  egészségügyi sétaként -  el 
lehetne látogatni hozzánk -  haza. Ez a mi váro
sunk, a mi múzeumunk, nekünk rendezték be -  il
lik, hogy elsőként mi lássuk. Tudom, már oly sokan 
látták -  ez mind szép és jó, de nem árt néha meg
ismételni a látogatást. így együtt a család sok szé
pet és jót láthat. A szülő mesélhet gyerekének.

Hát jó hétvégét, jó kirándulást kívánok minden 
aszódi családnak és minden más érdeklődőnek 
egyaránt. Viszontlátásra!

Dné Piroska

Városi

É p !
shIMrIiéie

Késő ősz van, vagy már a tél kezdete. Az abla
kon kinézek és látom Aszód házait, Bag kéményeit. 
A többit eltakarják a háztetők. Némelyeken csillog 
az új tetőcserép, mások régiek mint az országút.

Ezen a borongós napon érdeklődve olvasom az 
aszódi múzeumban a közeli települések történetét, 
szokásait, népművészetét tartalmazó könyveket. 
Egyszer csak a nagy csendben bekopog két tizen
éves fiú. Szeretnék megnézni a múzeumot. Öröm
mel teszek eleget a kérésüknek, tudásom és lehe
tőségeim szerint eligazítom őket a termekben. Be

Nyugdíjasok kívánsága

A Városi Nyugdíjas Klub 1984 óta működik ma 
már nem kis létszámmal. 90 tagunk van jelen pilla
natban, évről évre mindig többen kérik felvételüket 
tagjaink sorába. Sok egyedül élő ember talál itt 
köztünk barátra, esetleg társra, családra. Ez az az 
idős generáció, amelyik itt élte le fiatal éveit, tettek 
már Aszód városért annyit, hogy kéréseik legyenek 
a Város Vezetőihez. Merjük ezt tenni, mivel pár év
vel ezelőtt kaptunk ígéretet is a polgármester úrtól. 
Szeretnénk egy helyiséget kérni, ami a miénk, 
csak a miénk lenne, ahol a 90-es tagságunk otthon 
érezné magát, nem kellene csendben lenni, ahol 
ha kedvünk van nótázni, táncolni, próbálni, akkor 
lehessen, és ne kelljen az órát nézni, mikor mehe
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tünk és mikor kell elmennünk. Szeretnénk, ha a 
város vezetői komolyan elgondolkodnának, hogy 
végre tegyenek már értünk is valamit. Le kell ír
nom azt is, hogy több nyugdíjas klubbal tartunk 
kapcsolatot, akik kinevetnek bennünket azért mert 
mikor nálunk jártak nem tudtuk megmutatni nekik 
melyik az a hely ami a miénk. Szomorú ez az 
egész dolog, mert minden szervezetnek van helye, 
ahova akkor mennek amikor ők akarnak, nincse
nek időhöz kötve. Ezt szeretnénk mi is. Eddig hiá
ba kértük, csak várunk, hogy hátha csoda történik 
és sikerülni fog, mert lesznek még a város vezetői 
is nyugdíjasok valamikor, s nekik is jó lenne annak 
idején egy hely ami az övék, ne tudják meg milyen 
az, amikor nincs hová menni. Az időseink szeret
nének továbbra is összejárni, együtt lenni, ezt a kis 
időt ami még nekünk hátra van, szeretnénk kelle
mesen, felszabadultan, minden szívesség és meg
törés nélkül eltölteni továbbra is.

Kérjük a város vállalkozóit, segítsenek ők is,
hiszen eljön majd az idő mikor nekik is elérkezik 
a nyugdíjas korszak -  jó lenne ezt továbbadni, 
továbbvinni valakiknek, de legyen egy hely ami 
a Város Nyugdíjasaié! Mi nagyon jól tudjuk, sze
gény a város, de csak azt szeretnénk, ha a tag
jaink megnyugodnának, lenne hová menniük, 
van hol leülniük és felszabadultan együtt lehet
nek. Én úgy gondolom, nem kérünk lehetetlent, 
talán ennyi járna ezeknek az idős embereknek 
akik ledolgozták fiatal éveiket és tettek már vala
mit Aszód városáért...

A Városi Nyugdíjas Klub tagsága és vezető
sége nevében

Szilágyi Sándorné

MEGÁLLAPODÁS
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete és 

Szlifár Tiborné Bethlen Gábor u. 11 szám alatti 
élelmiszerbolti kiskereskedő közötti megállapo
dás az alábbiak szerint jött létre:

A boltban vásárolt termékek után -  cigaretta és 
szeszes ital kivételével a NAE kártya felmutatá
sával az egyesület tagjai a következő kedvez
ményt kapják havonta: 10.000 ,-Ft feletti vásárlás 
esetén 1 %, 20.000,-Ft felett 2 %, 30.000 Ft felett 
3 %. A kedvezményt a soron következő hóban le
het beváltani úgy, hogy az előző havi bolti bé
lyegzővel igazolt számlákat összesítve bemutat
ják és ez az összeg vásárláskor beszámításra 
kerül. A kedvezmény fejében a NAE vállalja, 
hogy az Aszódi Tükörben a megállapodást meg
jelenteti, valamint minden tagjának egy másolati 
példányt eljuttat. A kedvezmény a megjelenést 
követő hó 1-től lép életbe és visszavonásig érvé
nyes.

Az egyesület tagjai köszönik a felajánlást.

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

! HELYESBÍTÉS j
Az Aszódi Tükör novemberi számában \ 

! közölt “Idősek világnapja 1997” című j 

! írásban hiányosan je len t meg az adomá- \ 
! nyozó vállalkozók névsora. Ezúton sze- \ 
J retnénk elnézésüket kérni, s a hiányzó j 

j részt pótolni.
M A szerk. !

i-----------------------------------------------------------------------1
A Gondozási Központ köszöni a segítséget a j 

j következő adakozó vállalkozóknak:
Ipari Szövetkezet Kossuth u., Lami élelmiszer- j 

| bolt, Péter Lajosné festékbolt, Ibolya -  virágbolt, \ 
! Hantus Sport-ruházat, Füleki Tiborné Mini ! 
! presszó, Gulyás-Pallagi Sörbár, Rosenbrot pék- ! 
i ség, Rácz Tiborné élelmiszerbolt, Sörpatika, 100,- j 
] Ft-os bolt, Trink-Duó Kft., Kővágó Péter , Csobán j 
j Tibor -  videó, Napsugár Óvoda és Szivárvány | 
! Óvoda gyermekműsora, Vécsey Károly Helyőrsé- | 
! gi Klub -  helyiségek biztosítása, a Postai dolgo- ! 
! zóknak a meghívók továbbítását, Drop Gábor és ' 
i munkatársainak az ebéd felszolgálását, a pogá- j 
j csasütést a Szivárvány Óvoda és a Csengey [ 
j Gusztáv Általános Iskola konyhai dolgozóinak, J 
j Typovent nyomdának a meghívók készítését, ! 
! Varga Laci bácsi talpalávaló zenéjét.

Még egyszer köszönetünket fejezzük ki se- \ 
> gítségükért.

Gondozási Központ

A  lakótelepen garázs eladó, vagy kiadó. 
Tel.: 400 352

3 szobás, gázfűtéses, telefonos családi 
ház, 300 női területű gyümölcsössel eladó. 
Tel.: 400 009

386-os szám ítógép eladó.
Érd.: a Városi Könyvtárban

60 l-es fagyasztó szekrény eladó. 
Tel.: 400 884; 400 184



12 SPORT A SZÓ D I

□ t  SAKK
Néhány héttel ez

előtt nem titkolt büsz
keséggel írtunk fiatal
jaink imponáló teljesít
ményéről, melyet a 
Nyírségi Tornán nyúj
tottak. Gyakorlatilag 
ez volt életük első ver

senye, ez jelentette az első megmérettetést. Nem 
mondtuk ki, de lelkünk mélyén féltünk egy kicsit: hát
ha csak Fortuna istenasszony vette őket szárnyai 
alá egy verseny idejére. Nos, ezúttal örömmel és a 
legteljesebb mértékig megnyugodva állíthatjuk, hogy 
fiataljaink valóban tehetségesek, felkészültségük ki
tűnő, és amit nem hallgathatunk el -  oktatóink: Tóth 
Máté és Nagyajtai Gábor -  kitűnő munkát végeztek 
és végeznek alkalomról-alkalomra. Mindezt kimonda
ni azért van okunk, mert ifjúsági játékosaink azóta is 
bizonyítanak a csapatversenyek, illetve egyéni verse
nyek során. Ízelítőül az alábbiakban közreadjuk Tóth 
Péter fiatal sakkozónk egyik játszmáját. A dolog pi
kantériája abban van, hogy míg Tóth Péternek csu
pán 1775 Élő-pontja van jelenleg, ellenfele mesterjel- 
ölt, 2100 feletti Élő-vei! Hogy mi az Élő-pont? Nos, 
legközelebb megismertetjük vele a kedves olvasót.

Ifj. Ádám György -  Tóth Péter 
Budapest, 1997.

Szicíliai védelem
1.e4c5 2.Hf3 d6 3.d4 Hf6(gyakoribb a 3.-, cd:) 4.de: 
Gobb a 4.Hc3) He4: 5.cd: Hd6: 6.Fd3 g6 7.0-0 Fg7
8.c3 Hc6 9.h3 0-0 (sötét jól jött ki a megnyitásból) 
10.Ff4?e5 11.Fg3 (rosszabb a 11.Fg5 f6 12.Fh4e4 
tisztvesztés) 11.-, Be8 12. Fc2 Hf5 13.Fh2 Vb6! 
14.Fb3 e4 15.Hg5 Be7 (védi az f7 gyalogot) 16.Vd5 
Fe6 17.He6: Be6: 18.Vd2 Bd8 19.VÍ4 Be7 20.Kh1 
Fe5 21.Vg4 Fh2: 22.Kh2:

22.-. e3! (erős lépés) 23.Ha3 (23.Fe3: He3: minősé
get nyer) 23.-,e2! 24.Bfe1 Vf2: 25.Fc4 Bd2! 
26.Bab1 He3! 27.Vc8+ Kg7 28.Bg1 (védi a mattot)
28. -, Hf1+ világos feladta, (mert 29.Kh1-re Hg3+ 
30.Kh2 e1V 31.Be1: Bel bástya előnyt ad, vagy
29. Bb1f1: ef1: 30.Ff1:He5 és Hf3+ nyer - 0:1)

Elemezte: Nagyajtai Gábor

Szakosztályi hírek

A csapatverseny eredményei:
3. forduló: Aszód-Vác nagy küzdelemben 5:5 Kitű

nő eredmény!
4. forduló: Aszód-Dunakeszi jó játékkal fölényes 

győzelem, - 7:3
Csapatunknak a 4. Forduló után 24 pontja van, 

mely 60 %-os teljesítmény.

Sakk humor:

LABDARÚGÁS
Befejeződött a gödöllői kör

zeti labdarúgó bajnokság 
őszi forduló sorozata. A kör
zeti bajnokság őszi fordulójá
ban Aszód felnőtt csapata a 
6. helyen végzett. Ez az 
eredmény jobb, mint az elő
ző bajnokságban elért helye
zés, de a csapat elé kitűzött 
célt, miszerint az első három 
helyezett között legyen, nem sikerült teljesíteni. Ezt 
nagymértékben befolyásolta, hogy a csapat hazai pá
lyán vereséget szenvedett Pécel valamint Zsámbok 
csapatától és csak döntetlent ért el Dány és Galga- 
mácsa csapatai ellen.

Nagy öröm számunkra, hogy ifjúsági csapatunk az 
őszi idényt pontveszteség nélkül, az első helyen zár
ta. Az ifjúsági csapat zömét a serdülő csapatból ta
valy felkerült fiatalok alkotják. Akik 15-16-17 évesek. 
Az ifjúsági csapatban kiemelkedő teljesítményt nyúj
tottak az alábbi játékosok: Rizsák Krisztián kapus, aki 
összesen két gólt kapott, ami viszont a védelem játé
kosait is dicséri, akik közül kiemelkedett Franka 
László és Hódul Gábor játéka. A középpályán a leg
jobb teljesítményt Oláh Tamás és Márta Árpád nyúj
totta, míg a csatársor legjobbja Bánki László volt, aki 
egyben a csapat gólkirálya is lett. Ezek a játékosok 
mind a nyolc mérkőzésen remekül szerepeltek.

Az ifjúsági csapat jó szereplése köszönhető 
Gendur Tibor edzőnek, aki a nyári alapozáson kitűnő 
erőnlétbe hozta a csapat fiatal játékosait, akik játéka 
nagyon bíztató a jövőre nézve. Az ifjúsági csapat ve
zetését az 5. fordulótól Tukora János vette át, akinek



TÜKÖR SPORT

a munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a csapat remek 
eredményt ért el.

Az ifjúsági csapat legjobb játékát nyújtotta:
Hazai Dálván: Aszód -  Dány 4:0

Aszód -  Galgamácsa 5:0
Ideaenben: Szada -  Aszód 0:4

Kartal -  Aszód 0:3
Köszönet illeti a csapatot támogató baráti kör mun

káját és támogatását, ami hozzájárult az első hely 
megszerzéséhez.

Baráti kör tagjai: Szovics Pál, Hódul Tivadar, Franka 
László, Rácz Tibor, Dóra Miklós és Oláh Károly.

Az ifjúsági csapat őszi évadzáróját Versegen tartot
ta, ahol a csapatot Dóra Miklós látta vendégül Zámbó 
Lászlóné vállalkozó támogatásával.

A serdülő csapatunk a vártnál gyengébben szere
pelt a bajnokságon, aminek a fő oka, hogy kevés fia
tal áll rendlkezésére Pálfi István edzőnek.

Ezúton szeretnénk felhívni 11-13 éves labdarúgást 
szerető gyerekek figyelmét, hogy az aszódi futball- 
klub edzésein vegyenek részt.

A gödö llő i körzeti bajnokság őszi végeredm énye - fe lnő tt:

1. Dány 1 1 8 3 - 46-12 27
2. Pécel 1 1 8 1 2 43-13 25
3. Valkó 1 1 7 2 2 32-17 23
4. Galgamácsa 1 1 5 5 1 30-13 20
5. Kartal 1 1 5 4 2 19-16 19
6. Aszód 1 1 4 4 3 24-18 16
7. Szada 1 1 4 1 6 22-28 13
8. Mogyoród 1 1 4 1 6 11-24 13
9. Erdőkertes 1 1 3 2 6 25-26 11
10. Galgahévíz 1 1 2 1 8 17-35 7
H.Zsámbok 1 1 2 - 9 15-57 6
12. Galgagyörk 1 1 1 2 8 11-36 5

A gödö llő i körzeti labdarúgó bajnokság őszi véaeredm é-
nye - i f iú s á a i

Mérkőzés sz. Gól arány Pontszám
1. Aszód 8 22-2 24
2. Dány 8 20-7 21
3. Pécel 8 20-11 15
4. Kartal 8 15-16 13
5. Valkó 8 10-11 10
6. Szada 8 10-16 10
7. Erdőkertes 8 17-17 6
8. Galgamácsa 8 6-22 4
9. Mogyoród 8 7-25 3

Az aszódi ifjúsági csapat kezdő 11-e.
Felső sor bal: Oláh Tamás, Franka László, Bánki László, Márta Árpád, 
Fónagy Tamás és Baranyai Tamás. Alsó sor bal: Orgován István, Laka

tos István, Ádám János, htodul Gábor, Rizsák Krisztián.

Játéklehetőséget kaptak: Tukora Gábor, Pakuts Barnabás, Pethő Lász

ló, Gódor Attila, Matyoka János, Baranyai Péter, Mayer Viktor.

Egyre többen a mérkőzéseken!

Megfelelő téli felkészülés esetén lehetőség van ar
ra, hogy a felnőtt csapat a 6. helyről előbbre kerüljön. 
Az ifjúsági csapatnak pedig a bajnokság megnyerése 
a cél.

O .K .

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Aszód és a környező tele
pülések (Bag, Domony, 
Iklad, Galgamácsa, Vác- 
kisújfalu, Kartal, Verseg) 
részére kialakított hétvégi 
és ünnepi állatorvosi 
ügyelet decemberi beosz
tása az alábbiak szerint 
alakul:

-> December 6-án 8 órától december 8-án 8 óráig 
Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Baross u., Tel.: 06-20-566 
529

- ♦  December 13-án 8 órától december 15-én 8 óráig 
Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3., Tel.: 
06-30-229 420

-*  December 20-án 8 órától december 22-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51., Tel.: 06- 
28-400 062

December 24-én 8 órától december 26-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62., Tel.: 
06-28-400 413

-> December 31-én 8 órától 1998. Január 2-án 8 órá
ig Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3., 
Tel.: 06-30-229 420

- ♦  1998. Január 2-án 8 órától 1998. Január 5-én 8 
óráig Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51., Tel.: 
06-28-400 062
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*
*

M inden vásárló  aki 5 .0 0 0 ,-Ft fe le tt vásárol, 
ajándék  sorsjegyet kap, am ivel é rtékes  

já té k o k a t, a jándékokat NYERHET!

I. díj: 3 .000,-Ft értékű választható ajándék
II. díj: 2 .000,-Ft értékű választható ajándék  
II. díj: 1.000,-Ft értékű választható ajándék

Ezenkívül m inden gyerm ek ak i e ljön a 
sorsolásra, apró já té k o t kap ajándékba!!!

SORSOLÁS: decem ber 24-én d é le lő tt 10 órakor.

Boltunkban bankkártyával is fizethet!

DCínálatunkhé/:
© Farmer nadrágok, ingek, férfi, női és kamasz méretekben w 
© Rocco Jeans már 3300,-Ft-tól! £

© Bőr övék, táskák, pénztárcák, egyéb ajándéktárgyak /

© Pulóverek, fehérneműk \L
© Játékok kedvező áron -  iskoláknak, óvodáknak külön en- r  

gedményt adunk



T Ü K Ö R HIRDETÉS

OTP bankkártyával könnyebb az élet: rengeteg praktikus és díjmentes 

iltatás 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 kiváltható!*

OTP BANKKÁRTYÁK. MOZOGJON OTTHONOSAN A VILÁGBAN!

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 konst
rukcióival állunk ügyfeleink rendelkezésére, OTP-LTP, Lakás

kassza és Providencia biztosítások köthetők.

Kvaka István postavezető

Az advent és a karácsonyi ünnepek közötti négy hét a várakozással 
teli szeretet és a megbékélés időszaka az egész világon.

ESZKIMÓ 200 1 
fagyálló  koncent- 
rátum  • 70 °C  kap 
ható! A z alkatrész- 

boltban  N ew  
Franka Shop Bt, 

A szód, K ossuth  u. 
71. (A  M űvelődés 
H ázával szem ben)

Tel/Fax:
06 • ( 28)  - 401 460

FIGYELEM!

®(D» TOMII
December 19-én 
8.00-16.00 óráig

HOLLAND
RUHAVÁSÁRT

TARTUNK

a Tiszti Klubban.

50-100,- Ft/db + extra 
áru kilós áron.

ó__________ r


