
1998. november 
X. évf. 11. szám

S Z Ó ö i

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA 50, Ft

A z önkorm ányzati választás A szód on , 
1 9 9 8 . ok tóber 18-án  rendben lezajlott.

/  A napközbeni rendkívüli 
események, kijelentések, intézkedések 
ügyében a Szavazatszedd Bizottságok 

és a Választási Bizottság hatáskörében 
x döntött.

A helyi

Választási Bizottság és a 

Szavazatszedő Bizottságok

tagjainak áldozatos 

munkájáért ezúton mondok 

köszönetét!

K issn é  K u ly b u s  G ize lla

jeg yző

a  V á la sz tá s i Iro d a

vezetője

Polgármester: Bagyin József -  független

Képviselőik: Asztalos Tamás -  Fidesz MPP 

Dr. Bodó Zsolt -  független 

Búzás János -  független 

Búzás Pál -  független 

Chugyik János -  független 

Frajna Miklós -  MDF 

Dr. Horváth Anna -  független 

Huszár László -  Fidesz MPP, 

MDF,

FkGP

Dr. Jólesz József -  független 

Jordán Imre -  független 

Dr. Karayné

Lóska Izabella -  független 

Kovács Tamás -  független 

Vankóné

Szilágyi Zita -  Fidesz MPP



2 ASZÓDI

0 R K 0 R n m R Y 2 f f T : í  S á R E K

Aszód Város Önkormányzat Képvise
lő-testületének 16/1998. (X. 09.) ÖR. 
rendelete

Az élelmezési nyersanyagnorma 
emeléséről szóló 

11/1994. (VIII. 16.) ÖR. sz. 
rendelet módosításáról

A rendelet 7. §. (1) bek. helyébe az alábbi 
szövegrész kerül:
“A képviselő-testület az Sztv. 92. §. (2) be
kezdés g) pontjában biztosított felhatalma
zás alapján a személyes gondoskodásért fi
zetendő élelmezési norma alapján fizeten
dő térítési díj mértékét az alábbiak szerint 
állapítja meg:
1. A gyermekek napközbeni ellátása során a 
nyersanyagköltség és térítési díj az alábbiak 
szerint kerül megállapítása, korcsoporton
ként:
a) Bölcsőde esetében, bölcsődei norma (0- 

3 év)
-  étkezési norma 88 Ft/nap/fő
-  térítési díj 99 Ft/nap/fő
b) Óvoda esetében az alábbi óvodai norma 

(3-6 éves korig)
-  étkezési norma 101 Ft/nap/fő
- térítési díj 113 Ft/nap/fő
c) Általános Iskolai napközi norma (6-14 

éves korig)
-  étkezési norma 124 Ft/nap/fő
-  térítési díj 139 Ft/nap/fő

2. Aszód Város Önkormányzat által fenntar
tott intézményekben a felnőtt
-  ebéd norma 101 Ft/nap/fő
- térítési díj 113 Ft/nap/fő
a) Alkalmazotti bölcsődénél
-  étkezési norma 137 Ft/nap/fő
- térítési díj 90 Ft/nap/fő
b) Alkalmazotti óvodánál
-  étkezési norma 137 Ft/nap/fő
- térítési díj 97 Ft/nap/fő
c) Alkalmazotti iskolánál (kötelező étkezők

63%)
- étkezési norma 145 Ft/nap/fő
- térítési díj 102 Ft/nap/fő

3. Étkezést nyújtó önkormányzati támoga
tás összege az aszódi állandó lakosú gyer
mekek részére
a) bölcsőde 17 Ft/fő/nap
b) óvoda 17 Ft/fő/nap
c) általános iskola 18 Ft/fő/nap
d) középiskola 17 Ft/fő/nap

2- §•
A 8. §. (1) bekezdés helyére az alábbi szö
vegrész lép.
“A képviselő-testület a Gondozási Központ
ban az Idősek Klubjában az élelmezési nor
mát:

168 Ft/nap/fő összegben állapítja meg.

3- §•
A rendelet 1999- január 1-én lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 16/ 1997. 
(XI. 26.) ÖR.

Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

1998. október 9-i ülésén hozott határozatai

213/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képvise- 

lő-testülete a 2. sz. Általános Iskola ré

szére a tantermek parketta felújításához

250.000 Ft pótelőirányzatot biztosít.

A képviselő-testület kimondja, hogy a 
parketta felszedése és lerakása 
GAMESZ kivitelezésében készül.

214/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képvise- 
lő-testülete az aszódi közművelődési 

feladatok ellátására -  az előterjesztés

ben szereplő részletezés alapján -

210.000 Ft pótelőirányzatot biztosít.

215/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képvise- 
lő-testülete Bagi András (Bag, Szent 
Imre utca 134. sz. alatti lakos) részére 

újrahasznosítható hulladéktelep áthe

lyezésére az alábbiakat mondja ki.

-  a képviselő-testület az önkormányzat 

tulajdonát képező -  kialakításra váró 

iparterületből -  a 693 hrsz-ú 3906 m! 

nagyságú területből cca. 2600 m2 terü
let eladását megosztás után kimondja.

-  a terület vételárát 300 Ft/m2 összeg
ben mondja ki.
-  a képviselő-testület kimondja, hogy a 

vételár 50%-át a szerződés aláírásával 

egyidőben kell megfizetni, míg a másik 

50% megfizetésének határideje 1999. 

március 31. kamatmentesen.

216/1998. sz. ÖKT. határozat
1. Aszód Város Önkormányzat Képvi- 

selő-testülete a tervezett iparterület ki

alakításához az I. ütemben szükséges 
építési területrendezési munkák várha
tó költség előirányzatait az alábbiak 

szerint tudomásul veszi.

-  Berkes utca csapadékvíz árok tisztítá

sa medermélyítéssel (200 fm). Leveze

tő tisztítása Határ-Csendes úton (150 

fm). Csendes úti iszapfogó átépítése.

706.000 Ft

-  Csendes utca útépítés (165 fm)

1.532.000 Ft

-  Iparterületen területfeltöltés és

anyagszállítás 2.700.000 Ft

-  Gázcseretelep bekötőút és járdafel

újítás (146 fm) 1.812.000 Ft
Mindösszesen 6.750.000 Ft

2. Utasítja a polgármestert, hogy a 

munkák megkezdéséhez szükséges in

tézkedéseket -  pályáztatás, versenytár

gyalás -  tegye meg.

Felelős: Polgármester,

Közbeszerzési Bizottság 

Határidő: folyamatos, 

november 9.

3. A képviselő-testület fenti munkák 

várható költségét az iparterület kialakí

tására tervezett költség terhére biztosít

ja.
Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, folyamatos, 

november 9.

217/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képvise- 

lő-testülete a 206/1998 (IX. 16.) ÖKT. 

határozat alapján a mellékelt tervdoku

mentáció alapján tudomásul veszi az 

önkormányzat tulajdonát képező 

Aszód, Kossuth L. út 24. sz. alatti 

könyvesbolt megosztását és a vizes

blokk kialakítását.

A várható költségelőirányzat 1.400 eFt, 

melyet az 1999. évi nem lakás célú 

bérlemények bevételéből kell biztosíta

ni.

Az átalakítási munkák megkezdése 

előtt kimondja a szükséges pályáztatási 

eljárás lefolytatását.

Határidő: 1998. dec. 31.,

1999. márc. 1.

Felelős: GAMESZ vezető,

Közbeszerzési Bizottság
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-  Mindenekelőtt gratulálok újraválasztásához!
-  Köszönöm.
-  Mi a véleménye az 1998-as helyi önkormányzati 

választásról?
-  Általánosságban elmondható, hogy ez merőben 

más volt mint a rendszerváltás utáni első (1990-es) és 
második (1994-es) választás. Azok a mostanihoz ké
pest szegényesnek, ósdinak tűnnek. Az 1998-as vi
szont a Fidesz MPP -  MDF -  Kisgazda helyi összefo
gás jóvoltából nagyonis profi, tehát szakmailag jó  volt. 
Természetesen mindehhez pénz is kell, dehát e nélkül 
ma már semmi sem megy. A világ ilyen megoldások 
felé halad. Ennek is tulajdonítható, hogy a már említett 
három önkormányzati választás közül a mostaninál 
volt a legnagyobb az érdeklődés. Aszód város közön
sége tehát megfelelő megközelítéssel megmozdítható, 
s mindez a politikai kultúra, a polgári demokrácia ki
teljesedési folyamatának a jele.

Egyébként a választás lebonyolítását korrektnek tar
tom.

Ami a polgármesteri választást illeti. Szlanka Zsoltot 
tehetséges fiatalembernek, emberileg szimpatikusnak 
tartom. Ám azért azt is tudni kell, hogy egy város ve
zetése speciális szakmai, közigazgatási, jogi ismerete
ket is megkövetel, mely ismereteket természetesen 
meg lehet szerezni. Kezdőként, ilyen jellegű tapaszta
lat, felkészülés hiányában azonban problémás lehet 
egy település vezetése.

A megválasztott képviselő-testületben jónak tartom 
az arányt: a tapasztalat régiek mellé a választók új, di
namikus képviselőket választottak meg. Természete
sen a bizottságok munkájában számítok az elmúlt 4-8 
évben eredményesen dolgozó és a most jelentkező, a 
városért tenni akaró, ám meg nem választott képvise

lőjelöltek munkájára is.
-  Milyen elképzelése van az elkövetkező négy év cél

jainak sikeres megvalósítása érdekében?
-  Fontosnak tartom, hogy a megkezdett, tehát folya

matban lévő, valamint a kampány során kidolgozott és 
megfogalmazott feladatokat, programokat a képviselő- 

testület és a bizottságok hathatós közreműködésével 

valósítsuk meg. Ennek érdekében igénybe kell venni 
minden törvényes és gazdaságilag megoldható anyagi 
támogatást. Nagyon fontosnak tartom a közbeszerzés 
következetes megvalósítását.

-  Az Aszódi Tükör olvasói mikor olvashatják az Ön- 
kormányzat négy évre kidolgozott programtervét?

-  A ciklusra vonatkozó programtervet az év végéig 
szeretnénk közösen kimunkálni. Ezt követően -  remé

nyeim szerint az év elején -  az Aszódi Tükör olvasói 

és az egész város érdeklődő lakosának a rendelkezésé
re áll.

Itt említem meg, hogy a képviselő-testület ülései 
nyilvánosak, tehát aki érdeklődik munkánk iránt, az a 
munkafolyamat menetében is figyelemmel kísérheti 
tevékenységünket.

-  Egy személyes kérdés: Mit kíván magának 1998- 
2002 között?

-  Magamnak semmi különöset. De a városnak igen, 

mégpedig a teljes összközműves állapot megteremté
sét, kiépítését, amely a lakosság minőségileg jobb éle
tét alapozhatja meg. Ezzel biztosíthatjuk településünk 
EU-csatlakozásának infrastrukturális feltételeit.

-  Köszönöm az interjút.
-  Én a lehetőséget. A jövőben is szívesen tájékozta

tom az Aszódi Tükör olvasóit az önkormányzat mun
kájáról.

Tisztelt Választó 
Polgárok!

Tisztelettel megköszönöm azok
nak a választóknak támogatását, 
akik szavazatukkal lehetővé tet
ték, hogy ismét tagja lehetek a 
Városi Önkormányzatnak. Mun
kámmal igyekszem a bizalmukat 
meghálálni.

Búzás Pál 
képviselő

Ezúton szeretnék köszönetét mon
dani mindazoknak, akik megtiszteltek 
bizalmukkal és támogatásukkal hoz
zásegítettek képviselő-testületi taggá 
történő megválasztásomhoz. Képvi
selői munkám során is azon leszek, 
hogy elősegítsem Aszód fejlődését, 
az Önök boldogulását, hogy továbbra 
is méltó legyek bizalmukra.

Dr. Karayné dr. Lóska Izabella

Mi, az “Együtt Aszódért” képvise

lői -  Asztalos Tamás, Búzás Já
nos, Frajna Miklós, Huszár Lász
ló, Vankóné Szilágyi Zita -  nagy 
tisztelettel megköszönjük a koalí
ció tagsága nevében választóink 

szavazatait! Munkánk során várjuk 
bizalmukat, támogatásukat, javas

lataikat, kritikájukat!

A továbbiakban is
Együtt Aszódért!
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Összesített szavazóköri eredmények
(A sorrendet addig visszük, amíg mindegyik megválasztott képviselő felkerül a táblára!)

1. SZ. SZAVAZÓKOR -  FALUJÁRÓK ÚTJA
Választópolgárok száma: 890 
Szavazók száma: 427 (48%)
Érvényes szavazat: 424

Polgármesteri választás:
1. BagyinJózsef 227(54%)
2. Szlanka Zsolt 197 (46%)

Képviselők:
1. Dr. Jólesz József 218
2. Dr. Bodó Zsolt 202
3. Asztalos Tamás 200
4. Dr. Horváth Anna 188
5. Vankóné Szilágyi Zita 174
6. Chugyik János 169
7. Győrfi János 167
8. BúzásJános 162
9. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella 158

10. Puskás Péter 146
11. Kovács Tamás 145
12. Frajna Miklós 140
13. Jordán Imre 135
14. Kvaka István 133
15. Bartók Csilla 132
16. Huszár László 131

17-18. Bán József 129
Gyáríás Zsuzsanna

19. Oláh Károly 120
20-21. Bagyin István 117

Búzás Pál

2. SZ. SZAVAZÓKOR -  RÁKÓCZI U.
Választópolgárok száma: 805 
Szavazók száma: 403 (50%) 
Érvényes szavazat: 399

Polgármesteri választás:
1. Bagyinjózsef 231 (58%)
2. Szlanka Zsolt 168(42%)

Képviselők:
1. Dr. Jólesz József 182
2 .BúzásJános 179
3. Győrfi János 177
4. Chugyikjános 173
5. Dr. Bodó Zsolt 172

6. Asztalos Tamás
7. Kvaka István
8. Dr. Horváth Anna 
9- Frajna Miklós

10. Vankóné Szilágyi Zita
11. Kovács Tamás
12. Puskás Péter
13. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella
14. Huszár László
15. Hónig Antal 

16-17. Búzás Pál
Jordán Imre

3. SZ. SZAVAZÓKOR - HATVANI ÚT
Választópolgárok száma: 564 
Szavazók száma: 303(54%) 
Érvényes szavazat: 294

Polgármesteri választás:
1. Bagyinjózsef 159 (54%)
2. Szlanka Zsolt 135(46%)

Képviselők:
1. Dr. Bodó Zsolt 154
2. Asztalos Tamás 152
3. Kovács Tamás 130
4. Frajna Miklós 123
5. Vankóné Szilágyi Zita 117

6-7. Huszár László 114
Puskás Péter

8. BúzásJános 111
9-10. Győrfi János 109

Dr. Horváth Anna
11. Chugyikjános 103
12. Dr. Jólesz József 102
13-Hónig Antal 96
14. Bartók Csilla 92
15. Gyárfás Zsuzsanna 89

16-17. Búzás Pál 87
Kolozsvári Kinga

18. Pachert Károly 84
19-20-21. Gersei Ferenc 83

Jordán Imre
Kvaka István

22. Tolmácsi Miklós 80
23- Dr. Karayné dr. Lóska Izabella 74

155
150
144
142
141
137
116

114 m113 W
109
108
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Összesített szavazóköri eredmények
(A sorrendet addig visszük, amíg mindegyik megválasztott képviselő felkerül a táblára!)

4. SZ. SZAVAZÓKOR -  KOSSUTH L. U.
WUasztópolgárok száma: 796 
Szavazók száma: 413 (52%)
Érvényes szavazat: 406

Polgármesteri választás:
1. BagyinJózsef 228(56%)
2. Szlanka Zsolt 178(44%)

Képviselők:
1. Dr. Bodó Zsolt
2. Kovács Tamás
3. Asztalos Tamás
4. Molnár Boldizsár
5. Huszár László 

6-7. Frajna Miklós
Jordán Imre

8. Búzás Pál
9. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella
11. Buzásjános
12. Vankóné Szilágyi Zita
13. Chugyikjános
14. Pachert Károly
15. Oláh Károly Antal
16. Kvaka István

195
180
179
169
156
147

146
143
146
127
126
125
123
116
110

6. Dr. Horváth Anna 122
7. Búzás Pál 118
8. Buzásjános 110
9. Huszár László 108

10-11. Asztalos Tamás 107
Oláh Károly

12-13. Chugyikjános 104
Pachert Károly

14-15. Dr. Jólesz József 99
Tolmácsi Miklós

16. Sáhó Béla 95
17-18. Frajna Miklós 93

Kvaka István

6. SZ. SZAVAZÓKOR -  SZT. IMRE U.
WUasztópolgárok száma: 800 
Szavazók száma: 395(49%) 
Érvényes szavazat: 390

Polgármesteri választás:
1. Bagyin József 277(71%)
2. Szlanka Zsolt 113(29%)

18. Puskás Péter 108 1. Dr. Bodó Zsolt
2. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella
3. Dr. Horváth Anna

207
202
157
147

19- Eltér Csaba 104
20. Gyárfis Zsuzsanna 103
21. Dr. Jólesz József 101 4. Kovács Tamás

5. Chugyikjános 145
6. Búzás Pál 143

5. SZ. SZAVAZÓKOR - PETŐFI U.
WUasztópolgárok száma: 612

7. Tolmácsi Miklós 139
8. Asztalos Tamás 136

Szavazók száma: 322 (53%)
9-10-11. Frajna Miklós 130

Érvényes szavazat: 317 Huszár László
Jordán Imre

127
122
118
116
109
108

Polgármesteri választás: 12. Pachert Károly
13. Kvaka István
14. Dr. Jólesz József
15. Vankóné Szilágyi Zita
16. Bartók Csilla

1. Bagyin József 211(67%)
2. Szlanka Zsolt 106 (33%)

Képviselők:
1. Dr. Bodó Zsolt 153 17. Oláh Károly
2. Kovács Tamás 138 18-19-20. Bagyin István 106
3. Jordán Imre 137 Hónig Antal
4. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella 136 Molnár Boldizsár
5. Vankóné Szilágyi Zita 124 21. Buzásjános 99



ASZÓDI

<&MK©IMIÁMiraAini VÁLASZTÁS § ®

Összesített eredmények
Választópolgárok száma: 4467 14. Győrfi János 710
Szavazók száma: 2263 (51%) 15. Kvaka István 691
Érvényes szavazatok: 2230 16. Puskás Péter 652

17. Tolmácsi Miklós 627
Polgármester: Bagyin József

Szlanka Zsolt
1333 60%
897 40%

18. Pachert Károly 623
19. Bartók Csilla 610

Képviselők: 20. Oláh Károly 594

1. Dr. Bodó Zsolt 1083 21. Gyárfás Zsuzsanna 584

2. Asztalos Tamás 929 22. Hónig Antal 581
3. Kovács Tamás 877 23. Molnár Boldizsár 574
4. Dr. Horváth Anna 863 24. Bagyin István 524
5. Dr. Karayné dr. Lóska Izabella 823 25. Gersei Ferenc 501
6. Dr. Jólesz József 820 26. Kolozsvári Kinga 498
7. Chugyik János 819 27. Sáhó Béla 473
8. Vankóné Szilágyi Zita
9. Búzás János

798
788 28. Bán József 383

10. Frajna Miklós 775 29. Eltér Csaba 381

11. Huszár László 752 30. Huszár Józsefné 317

12. Jordán Imre 740 31. Fiiszár Tibor 191
13. Búzás Pál 719 32. Simon Lajosné 155

A m egyei közgyűlés választási eredménye -  Aszód

1 2 3 4 5 6 Összesen %
szavazókörök

Választópolgárok száma 890 806 564 798 612 800 4470
Érvényes szavazat 405 371 292 389 294 369 2120 47%

Párt, egyesület
1. Munkáspárt 14 8 14 14 7 10 67 3
2. Ipartestületek-Agrárszövetség - 2 - 1 1 1 3
3. MIÉP-KDNP-METÉSZ-KSz 11 7 20 14 9 12 73 3
4. PMFPSZ 20 32 22 35 39 41 189 9
5. Fidesz MPP 157 143 89 152 95 124 760 36
6. Független Kisgazdapárt 13 8 10 19 12 30 92 4
7. PVSZ - 3 2 6 1 2 14 1
8. Pest Megyei Szoc. Int. Egyesület 2 3 1 3 7 3 19 1
9. MKDSZ - 2 T 2 6 3 14 1

10. Magyar Szocialista Párt 150 118 94 117 90 101 569 27
11. SZDSZ 4 14 9 7 9 7 50 2
12. „Életet az éveknek Klubszöv. 30 14 13 12 11 25 105 5
13. Magyar Demokrata Fórum 4 17 17 7 7 10 62 3*
* A tört értékeket le- illetve felkerekítettük. *
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PETŐFI-ÉV
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Október 7-e van, délután. A 2. számú Általános Is
kola felé igyekszem. Nem érzek nagy kedvet az előt
tem álló feladathoz. Egész délelőtt dolgoztam, fáradt 
vagyok. Jó lenne valami könnyű, lélekfrissítő foglala
tossággal töltenem egy-két órát. De hát van még egy 
kötelességem, és olyan kedvesen hívtak a kollégák: 
vállaljam el a zsűrielnöki feladatot a Petőfi-szavaló

versenyen.
Petőfi! Milyen gazdag is ez az életmű! Kell-e vajon 

Petőfi a mai gyerekeknek? Kell-e nekik vajon egyálta
lán a költészet maga? Igényelik-e a harsány ritmusok 
világában a költői szó lágyabb zenéjét? Erzik-e ezek
ben a kokakólás, hamburgeres, akciófilmes, “nincs ne
kem arra időm” mindennapokban a szükségét annak, 
hogy rácsodálkozhassanak egy-egy költői sor szépsé

gére? Kell-e nekik ez az ajándék?
Belépek a gyönyörűen felújított épület kapuján. A 

folyosón délutáni csend fogad. Egyetlen teremből hal
latszanak gyerekhangok. Óvatosan nyitom az ajtót. 
Negyven pár ragyogó szem, negyven hófehér blúz és 
fiúing. És negyven friss gyerektorok gyakorolja jóked
vűen a szép kiejtést és a ritmikus beszédet Szendrei 
Éva tanárnő, igazgatóhelyettes vezényletével. Kezdem 
jól érezni magam: rátaláltam a lélekfrissítő délutáni 
foglalatosságomra.

Pardi Lászlóné tanárnő, Magdi néni köszönti a ver
senyzőket, és -  diákköri versenyemlékein maga is fel
bátorodva -  megpróbál bátorságot önteni a hirtelen 
megszeppent versenyzők szívébe. Szép meleg hangján 
Petőfi sorait szavalja. Milyen igaz: “Ha nem tudsz 
mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed...!”

Következnek a versenyzők. Húsz alsó tagozatos le
ányka és fiúcska fújja lelkesen vagy el-elbátortalanod- 
va, de egyetlen percre sem elakadva a megtanult Pető- 
fi-sorokat. Igen, nekik szükségük van még Petőfire! 
Megtanulták a sorait, birtokba vették az érzelmeit, 
gondolatait. És ők még nem tudják, hogy ezekkel a 
verssorokkal milyen értékeket tartalékoltak el kicsi 
szívükben a jövőre, a nehezebb napokra. Mert nem le
het, hogy a kis Tomis Anna a Füstbe ment terv megta
nulása és elmondása után mától ne másképp szóljon 
édesanyjához. Nem lehet, hogy Kómár Letícia, a 
Reszket a bokor, mert... tolmácsolója emlékezetében 
ne elevenedjenek fel egyszer majd Petőfi gyönyörű 
szerelmes szavai. Majd egyszer, később, amikor majd 
maga is találkozik ezzel az érzéssel. Az sem lehet, 
hogy ne szeretettel gondoljon majd saját magyarságára

p t a j á n i í l a ,
Czuzi Krisztina, a Szülőföldemen, vagy Pajor Gergő,
a Nemzeti dal előadója. Nem ők a verseny győztesei, 
de most igazán nem közhely az, hogy nyertek ezzel a 
verssel és előadásával valamit. Igen. Valami pluszt. 

Tartalékot.
A győztesek, Puskás Dávid, Tóth-Ilkó Ákos és 

Miklós Ádám, valamint a különdíjas Tóth Zoltán 

mindezen kívül mást is magukénak mondhatnak a 

szerpelésük nyomán: a siker örömét, a legjobbaknak 

járó tisztelet felemelő érzését. Puskás Dávid, a Csoko
nai című vers előadója jogos büszkeséggel veszi át az 
első helyezettnek járó jutalmat, tehetségesen, jó hu
morérzékkel tolmácsolta Petőfi jóízű sorait.

A majdnem húsz felsős versválasztása ugyanolyan 

gazdag és változatos, szövegmondása ugyanolyan pon
tos, szavalata ugyanolyan szívet melengető, mint a ki

sebb korosztályé. Igen, azt hiszem, nekik is szükségük 

van a költészetre. Valószínűleg felnőtt korukban nem 
fogjuk őket a Nemzeti Színház nézőterén megtapsolni, 
nem lesznek nagy művészek. De hogy lélekben gazda
gabbak lesznek mindazoknál, akik soha nem ízlelték 

meg a művészettel való azonosulás örömét, az bizo

nyos. Bányánszki Gábor a legjobb, a Föltámadott a 
tengeri mondja. A hangja még gyermeki, de az érzés, 

amely a hangjában bujkál, sejteti, hogy érti és érzi a 

verset. Blaskó Brigitta és Ondrik Gergő alig marad

nak el mögötte. Mindkettejük versmondása arról győz 

meg, hogy nyílt szívvel és nyitott lélekkel közelednek 
Petőfihez, a költészethez. A különdíjas Varga József 
is értőn, érzőn adja elő a Befordultam a konyhára sora
it.

Hallgatom a verseny résztvevőit, nézem ünnepi ru

hájukat, az izgalomtól kicsit reszkető térdüket, és arra 

gondolok: a kis Petrovics-gyerek ugyanennyi idős 

volt, amikor itt járt Aszódon iskolába. S hogy egy 

egész délutánt betöltő ünnepi műsor kerekedett itt a 

Petőfivé felnőtt fiú hihetetlenül gazdag életművéből, 
és hogy ebből a gazdagságból még arra is tellett, hogy 
másfél évszázad elteltével is megajándékozzon ben
nünket egy szép élménnyel. A versmondókat a szó ze

néjével, a gondolatok biztonságával, az érzelmek me
legével, a hallgatót pedig egy fárasztó nap gondjait 

enyhítő, lélekfrissítő foglalatossággal.

Hódi Gyuláné 
tanár
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PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI 
j SZAKKÖZÉPISKOLA j
j 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. j

TEL./FAX: 06-28-400-006

i Tisztelettel értesítjük az általános iskolák i 
hatodik és nyolcadik osztályos tanulóit és 

szüleiket,
hogy

1998. november 4-én és 5-én
iskolánkban

i NYÍLT NAPOKAT j
tartunk.

! A nyílt napok programja:
! 9.00 -  9.30 az iskola bemutatása

• Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés ;
• A négy- és hatosztályos gimnáziumi

j képzés j
i • Szakképzés: informatika i
! gépgyártástechnológia -  j

számítástechnika (világbanki ! 
támogatással) 
autószerelés

j 9.45 -  10.30 óralátogatások 
j 10.40-től műhely-, labor- és szaktanterem látó-j 
i gatás a szakközépiskolában i

Paksi Ferencné ! 
igazgató !

( "ÖVI GALÉRIA" ^
A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN

Óvodásaink nevelése a művészet eszközeivel programunk je
gyében, újra elindítja felhívását Aszód intézményeiben tanuló 
diákokhoz, aszódi művészekhez, magánemberekhez. Szeret
nénk a gyermekeket rácsodálkoztatni a szépre, műveiken ke
resztül. Az elmúlt évben is sok-sok rajz, festmény díszítette 
hosszú időn keresztül az óvoda előcsarnokát. Március 15-én 
megnyitott kiállításon és ünnepélyen találkoztunk az alkotók
kal, és szívesen emlékezünk vissza az iskolásokkal közösen 
rendezett műsorra.

Meghirdetjük rajzpályázatunkat, melynek témája: 
Március 15. ünnepe

Szponzorokat keresünk, kik támogatni kívánnak bennünket 
abban, hogy a zsűri által kiválasztott legszebb alkotásokat 
megajándékozzák. (3-tól 5 db díj erejéig)
Tavaszig még sok időnk van, elgondolásokra, szunnyadó te
hetségek bátorítására...
Határidő: 1999■ március 10.

Művészetbarát üdvözlettel: Balogh Jánosné óvodavezető

CSENGEY ÚTI ISKOLA NOVEMBERI PROGRAMJA

9. Iskolavezetőségi értekezlet 

Fogadóóra

16. Nevelési értekezlet -  tanítási szünet 

18-19. A PEPSZI továbbképzése iskolánkban “A hiányzó harmó

nia” címmel

23. Bemutató óra 2. o. magyar irodalomból a Dinasztia Tan- 

könyvkiadó tankönyve alapján 

25-26. A PEPSZI továbbképzés folytatása

Egy igazi tanulmányi kirándulás Erdélyben
“Mi az utazás?
Törekvés idegen tájak meglátogatására 
És megismerésére,
Elhatározás minden jó összegyűjtésére,
Ami akár a haza vagy a közelvalók,
Akár önmagunk számára valamiképpen 
Előmenetelre és dicsőségre lehet. ”

(Fröhlich Dávid)

Minden évben szeptember elején iskolánk két napra elmegy kirán
dulni, világot látni. Mi már tavaly eldöntöttük, hogy ezen az őszön egy 
öt napos erdélyi kirándulást teszünk.

Osztályfőnökünk Erdélyi Sándorné és Csobán Attila tanár úr szervez
te meg nekünk az utat. Persze kellett az igazgatónőnk engedélye is, hi
szen ő “adott” még nekünk két szabadnapot, aminek nagyon örültünk.

így aztán szeptember 10-én reggel hat órakor útnak indultunk. Ve
lünk jött a 1 l.C néhány tanulója és osztályfőnökük, Lukács Éva tanárnő 
is. Először Kisújszálláson álltunk meg egy kicsit kinyújtózni, majd már a 
határ után Nagyváradon. Itt megnéztük a város nevezetességeit, a szé
kesegyházat, a Kanonok-sort és a Szent László Emlékmúzeumot. Dél kö
rül indultunk tovább következő megállóhelyünkre, Kolozsvárra. Rövid 
sétát tettünk a főtéren, és láttuk Mátyás király szülőházát. Első szállás
helyünk felé vettük ezután utunkat, s 7 óra körül meg is érkeztünk 
Torockóra, amely csodálatosan szép helyen fekszik. Vendéglátóink na
gyon kedves emberek voltak. Kaptunk vacsorát, majd mindenki kime
rültén, de már élményekkel telve hajtotta álomra a fejét. Másnap reggel 
az osztály vállalkozó szellemű része elindult megmászni a Székelykövet, 
ami 1130 m magas, a falu fölé 600 m-rel magasodik. A csoport másik fe
le a torockószentgyörgyi várat “vette be”. Délben a két csapat itt találko
zott, s közösen mentünk a gyönyörű Tordai-hasadék végigjárására. Miu
tán mindenki megérkezett a buszhoz, elindultunk Marosvásárhelyre, 
második szálláshelyünkre. Itt a híres Bolyai Kollégiumban aludtunk. A 
harmadik napon megnéztük Marosvásárhelyt, s többek közt a Teleki- 
Bolyai Tékát. Aztán újra felvettük az úticipőt és Szovátára mentünk a 
Medve-tóhoz. Itt fürödhettünk, majd Parajdon a fantasztikus méretű só
bányát tekintettük meg. Korondon a fazekasműhelyeket néztük meg, 
végül pedig Tamási Áron sírján helyeztük el megemlékezésünk koszorú
ját. Este Homoródfürdőn aludtunk. Itt már velünk voltak a nyárádszere- 
dai gyerekek, akiket mi hoztunk Aszódra egy hétre. Másnap a Csíki-me
dencét végigutazva megcsodáltuk a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost és a 
csíksomlyói templomot. Este Csíkrákoson nagyon finom vacsorával 
vártak, itt ismét családoknál szálltunk meg, ami nagyon jó volt, hiszen 
igen kedvesen fogadtak és kényelmesen pihenhettünk.

Sajnos eljött az ötödik nap, a hazaindulás napja. Fájó szívvel, de 
visszaindultunk. Még megálltunk Segesváron. Kilenc órakor értük el a 
határt, s pontosan éjjel fél kettőre érkeztünk a gimi fölötti utcába. Szülé
ink már nagyon vártak bennünket.

Ez a kirándulás igen szép, érdekes és tartalmas volt. Örülünk, hogy al
kalmunk nyílt elmenni és megnézni azt a területet, amely valamikor ha
zánkhoz tartozott, s amely megtartotta magyar hagyományait.

Nagy Ágnes 10. C osztályos tanuló
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Házhoz megy a Mikulás...,
ha megrendeli. Lepje meg gyermekeit az 
Öreg Jóságossal. "Puttonyhordási díj": 500 
Ft/lakás. Megrendelését november 30-ig le
adhatja a Művelődés Házában, illetve a 400- 
606-os vagy a 401-154-es telefonszámon.

M Y c )

FOTOPALYAZAT
A  M ű v e lő d é s  H á z a  

a z  É n  v á r o s o m  c ím m e l  

j e l i g é s  f o t ó p á l y á z a t o t  h i r d e t  

a m a t ő r  f o t ó s o k  r é s z é r e  

1 - t ő i  9 9  é v e s  k o r ig  .

Pályázni 5 db 13x18-as méretű színes vagy fe
kete fehér fényképpel lehet. A pályaműveket 
név nélkül, kizárólag jeligével szíveskedjenek el
látni, és azt a Művelődés Háza címére (2170 
Aszód, Kossuth Lajos u. 72.) eljuttatni.

Beküldési határidő: 1998. november 15.

A beküldött fényképeket kiállítás keretében tár
juk a nagyközönség elé. A szakemberek által 
legjobbaknak tartott pályaművek készítőit érté
kes díjakkal jutalmazzuk.

Rácz Zoltán 
művelődésszervező

Filmklub
®  Ha szám odra  is vonzó a film m űvésze t...

®  Ha szeretné l é rdekes és é rtékes film eke t nézn i... 

®  Ha szeretné l ezekről beszé lge tn i...

...A kko r vá r a F ilm klub m inden hétfőn 18 órakor 

a M űve lődés H ázában

korfárs Magyar fUwek

November 2.
Szom jas G yörgy: A  fa lfú ró

November 9.
S zom jas G yörgy: Roncsfilm  

November 16.
T ím ár Péter: E gészséges ero tika  

November 26.
T ím ár Péter: Csapd le  csacsi I

N ovem ber 30.

Bacsó Péter: M eg in t tanú

A változtatás jogát fenntartjuk!

A  Művelődés Háza kellő számú jelentkező esetén, november közepén történő kezdéssel 60 órás angol, német, 

valamint számítástechnika tanfolyam ot hirdet kezdők részére. A foglalkozásokra szombat délelőttönként kerül sor. 
Részletes információért forduljon Rácz Zoltán művelődésszervezőhöz. Tel.: 28-400-606 vagy 20-9-743-040

x KOSZONCT x
Az e lm ú lt hónapokban a Városi K önyvtá r sok é rtékes a jándé

ko t kapott ism ét A szód vá ros polgára itó l. Ezúton szere tnénk 

m egköszönni adom ányozó inknak: B udai Im rének, Gál K lári 

néninek, G iriti Sándornak, Kem ty Jánosnénak, K ovács Lász- 

lónénak, dr. K ovacsik  E rzsébetnek, dr. M erényi Istvánnak, 

N agy Lászlónak, Szabó Józsefnek, S zaká ly R óbertnénak.

Könyvtárosok

' F i g y e l e m !
A Városi Könyvtár folyamatosan rongyos 

könyvvásárt tart. Havonta egyszer 30-50%-os 
árengedménnyel könyveket árusít. 

Várjuk az érdeklődőket!

FELHÍVÁS!
Az Aszódi Helyőrség Parancsnoka meghívja a 
helyőrségben található valamennyi intézmény, vál
lalat vezetőjét, illetve a kultúra és a közművelődés 
sorsa iránt felelősséget érző minden aszódi lakost 
egy nyílt, kötetlen beszélgetésre a közművelődés 
helyzetéről és lehetőségeiről.

“A várossal együtt a közművelődésért!”

Helye: Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
(Nagyterem)

Ideje: 1998. november 20-án 17.00-kor

Tisztelettel: Sztán István ezredes 
Helyőrség parancsnok
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
1998. október 1.

Az idén 8. alkalommal ünnepeltük meg az Idősek Világnapját. A jó  hangulatú délután remélem legalább olyan örömet 
szerzett vendégeinknek, mint amilyen szeretettel és lelkesedéssel készültek a szervezők, szereplők, támogatók.

Előző napon köszöntöttük városunk legidősebb polgárát, Egervári Józsefnét, a 101 éves Irma nénit. További jó  egészsé

get kívánunk neki és családjának.
A programról röviden írnék, hogy kedvet csináljak azoknak is, akik nem tudtak eljönni, de remélem jövőre ők is velünk 

ünnepelnek.
13.00 Ebéd -  melyet köszönünk a Dropp és Társa Bt-nek, Veronkának és munkatársainak.
14.00 Bagyin József polgármester köszöntője

Leányfaluról jött vendégeink Veronika és Marica verseivel szerzett megható perceket.
Mazsolák tánccsoport (Molnámé vezetésével) szórakoztatta vendégeinket.
Az Ikladi Általános Iskola tanulói versmondás után 1-1 szál virággal köszöntötték az időseket.

15.00 A Városi Nyugdíjas Klub sziporkázóan vidám műsorával emelte a hangulatot.
A rövid szünetben a Vöröskeresztes Totó nehéz kérdésein törhették fejüket vendégeink.
Szép és színvonalas műsorral készültek a 2. sz. Általános Iskola tanulói Pardi Lászlóné, Panker László, Ambrus
Pál, Maros Istvánná vezetésével.
A műsort Julcsi és társa hangulatos slágereivel zárta.

A lélegzetvételnyi szünetekben és a műsor után a zenét Varga Laci bácsi szolgáltatta a tőle megszokott remek előadás

ban.
A tombolahúzást mindig nagy várakozás előzte meg. Támogatóink jóvoltából 250 tombolatárgyat tudtunk kiosztani.
Köszönjük időseink nevében mindazoknak a munkáját, adományát, akik önzetlenül segítettek, hogy egy szép, emlékeze

tes délutánnal köszönthessük az aszódi nyugdíjasokat.

NÉV SZERINT TÁMOGATÓINK:
Elter-Kerényi Kft; Buvihir Rt. Aszódi Pavilon; Jolika Élelmiszer; Lamix élelmiszer; Borkesz Tibor; Tériké vi

rágbolt; Ibolya virágbolt; Szabadság téri Gyógyszertár; Hatalyákné látszerész; Geri Mihály virágbolt; Gála Divat
ház; Masznyikné virágbolt; Sörpatika Pizzéria; Barkács bolt Kossuth L. u.; Csirkés bolt; Radyk papírbolt; Radics 
Sándor; Whirlpool szaküzlet; Csányiné Tarr Éva; Móni és Társa; 100 Ft-os bolt; Liget Diszkont; Péterné élelmi
szer (Mély u.); Háztartási bolt; Mini Presszó; Péter Pálné; Bernadett stúdió; Adamekné Cuki Fagyizó; Kővágó Pé
ter; Trink Duó Kft.; Gyimesi Józsefné; 1. sz. Iskola konyhai dolgozói; 2. sz. Óvoda konyhai dolgozói; Sztán István 
parancsnok -  terem biztosítása; ArtWind Kft -  meghívók elkészítése.

Varga Jánosné 
Gondozási Központ vezető

A Petőfi Múzeum téli nyitvatartása
November 1-től március 15-ig péntek, szombat, vasárnap 10-16 óráig.

Állandó kiállítás:
Galga mente 

Időszaki kiállítás: 
Negyven éves a Petőfi Múzeum

Belépő: Kedvezményes: 30,- Ft 
Felnőtt: 60,- Ft

4 *
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Dr. Jólesz József aktuális tá iékoztató iaaJP aJP

Aktuális védőoltások 
Közeledik az influenza szezon, aján

lott az influenza elleni védőoltás. Mint 
tudják, az influenza vírus állandóan 
változó fehérje-szerkezete miatt min
den szezonban “új” vírus támad, ezért 
a védőoltás évente időszerű. Az ÁNTSZ 
évről-évre biztosít ingyenes védőoltást, azon
ban általában kicsit későn, és nem annyi em- 

m, bernek, mint ahánynak indokolt lenne. Rá- 
™ adásul az ingyenes oltást két részletben adjuk: 

külön az A, külön a B vírus ellen, és a két oltás 
között bizonyos időt ki is kell várni. Miután 
azokon a helyeken, ahol sok ember van együtt 
(iskolák, óvodák, közintézmények) nagyobb a 
nyavalya veszélye, az ott dolgozóknak, tanu
lóknak ajánlott az oltás. Ajánlott azoknak is, 
akik egészségügyi intézményben dolgoznak, 
és az idős sok betegségben (szív, vérkeringés, 
cukorbaj, légzőszervi bajok) szenvedőknek. 
Felírhatom a kapható oltóanyagokat, amelyek 
egyben védenek a két törzs ellen. A kérést te
lefonon keresztül is elfogadom, és a körzeti 
nővér munkaidőnkön kívül is beadja, hogy 
emiatt ne kelljen a munkából kimaradni. Az 
áruk nem egészen ötszáz forint -  egy nátha 

9 kezelési költsége kb. ezerötszáz!
Múlt évben került forgalomba a 23 leggya

koribb tüdőgyulladást okozó Pneumococcus 
baktériumtörzs elleni védőoltás, amely öt 
éves védettséget ad. Az ára 635 forint, és első
sorban az egészségügyben dolgozóknak és 
azoknak ajánlom, akik gyakran betegszenek 
meg tüdőgyulladásban. Természetesen erről 
adok telefonon keresztül is felvilágosítást.

Automata vérnyomásmérő ajándékba 
Az egyik nagy gyógyszerforgalmazó cég 

ajánlatot tett azoknak az elhízott nem-inzuli
nos magas-vérnyomás betegségben szenvedő 
betegeknek, hogy ha az ő vérnyomáscsökken
tő készítményüket használják több, mint fél 
éven át, és ezt a gyógyszeres doboz megőrzött 
vonalkódjával igazolják, továbbá rendszeresen 
ellenőriztetik vérnyomásukat, akkor a cég in
gyen ajándékoz nekik egy-egy OMRON auto
mata vérnyomásmérőt -  aki ebbe a csoportba

tartozik, érdeklődjön a 400-032, vagy a 
06-20-9271-171 telefonon.

D ohányzás elleni világnap -  
NOVEMBER 19-
Tovább tart a NOVARTIS és a NEVI ak
ciója: egyet fizet -  kettőt kap. Nagy se

gítség a leszokásnál a NICOTINELL TTS ta
pasz. Már sok aszódinak segített.

Ha le szeretne szokni a dohányzásról, mert 
tüdőrákot okoz, mert krónikus hörghurutot 
okoz állandó köhögéssel, sleimmel, mert haj
lamosít a súlyosabb meghűlésekre, tüdőgyul
ladásra és gyomorfekélyre, mert csökkenti a 
fiz ika i teljesítményt, mert érszűkületet okoz, 
m ert károsítja a méhen belül a magzatot, 
mert károsítja a nemdohányzó családtagok 
és munkatársak egészségét, m ert a dohányos 
ember és ruházata másoknak kellemetlen 
szagot áraszt, mert elsárgítja a fogakat és ru
galmatlanná teszi a z  arcbőrt, mert szégyelli 
mások előtt, mert különben is drága, jelent
kezzen Rigó Lászlónénál az AMEDIK-ben sze
mélyesen, vagy telefonon (400-032) kedd, 
vagy csütörtök reggel 8,00-kor!

Szeretnénk, ha Aszód minden iskolájában a 
pedagógusok elhatároznák, hogy az iskola te
rületén nem gyújtanak rá, ha ebben segíteni 
tudunk, keressenek meg!

Köröm gombásodás elleni akció

Még mindig rendelkezésre áll néhány doboz 
DIFLUCAN kapszula, melyből legalább három 
hónapig kell heti egyet bevenni a körömgom
básodás meggyógyításához. A gyógyszer drá
ga, de aki kéthavi adagot felirat és megvesz, a 
blokkot visszahozza az AMEDIK-be, az a har
madik havi adagot ingyen kapja meg.

TAJ-számok leadása

Kérem azokat, akik tőlem levelezőlapot kap
tak TAJ-szám hiánya miatt, juttassál el a TAJ- 
számukat az AMEDIK-be, vagy a lakásomnál 
lévő postaládába, hogy az adatbázisba be le
hessen írni azokat.

A z  Ö n ö k  o r v o s a ,  dr. J ó le s z  J ó z s e f
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FELHÍVÁS

T liz t& tt Olvadók!
Az Aszódi Tükör Szerkesztősége -  ígéretéhez 

híven -  1999. januárjában szeretné megjelentet
ni az ASZÓD -  1998. c. évkönyvet, mégpedig 

500 példányban, 10 ív (A/5 formában 160 oldal) 
terjedelemben.

Ebben a kiadványban az év eseményeinek, tör
ténéseinek bemutatásán túl szeretnénk az olva
sóknak bemutatni a városban létező intézménye
ket, hivatalokat, cégeket, vállalkozókat, egyháza
kat, pártokat, egyesületeket vagyis minden olyan 
információt közreadni, amelyek érdeklődésre 
számíthatnak. -  Szívesen vesszük az aszódi iro
dalomkedvelők írásait (vers, novella), amelyek 
közül néhányat szintén megjelentetünk.

A teljességre törekvés érdekében kérem az 
Önök segítségét. A támogatást két formában kér
jük:

1) A közeljövőben eljuttatott kérdőívek kitölté
sével és legkésőbb 1999. január 5-ig az Aszódi 
Tükör címére (Városi Könyvtár) való eljuttatásá
val segítsék elő a tartalom teljességét és a kötet 
időben megjelentetését.

2) Amennyiben anyagilag (az összeg 1000 fo
rinttól bármekkora lehet) is támogatni kívánják 
törekvésünket, azt köszönettel vesszük. Az 
összeg nagyságától függően a kiadvány megha
tározott ajándékpéldányaival honoráljuk a nagy
vonalú támogatást.

Itt jegyezzük meg, hogy mód van hirdetés, rek
lám közreadására is. Ennek összege -  a teljede
lem nagyságát és a kivitel milyenségét tekintve -  
különböző. Ezért ezt a Városi Könyvtárban cél
szerű egyeztetni. A reklám megrendelésének zá
rása 1999. január 5.

Kérem a város minden polgárát az Aszód -  
1998. c. évkönyv megjelentetésének a támogatá
sára.

A kiadvány megjelenhet az Önök segítségével, 
az Önök örömére.

Dr. Asztalos István 
az Aszódi Tükör szerkesztője

4 órás gondozónői állásra 
jelentkezőket várunk.

Alapfokú egészségügyi vagy szociális 
végzettségűek előnyben.

Gondozási Központ 
Aszód, Petőfi u. 6/a.

/  /

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
V ,

A Magyar Honvédség 40. Galga 

Vezetésbiztosító Ezred Parancsnoka

a Helyőrségi Klub Igazgatói állás

betöltésére pályázatot hirdet. 

Pályázati feltételek:
-felsőfokú szakirányú iskolai végzettség
-  minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat

-  fedhetetlen előélet

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  szakmai önéletrajzot
-  az iskolai végzettséget igazoló oklevél 

másolatát

Bérezés a közalkalmazotti törvény 
előírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 

1998. november 15.

A pályázat benyújtásának helye:
MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred 

2170 Aszód, Hatvani út 2. 
Személyesen a Humán szolgálatnak

Sztárt István ezredes 

parancsnok

_________________
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Az Utógondozási Alapítvány 

(adószám: 19183725-1-13) 

köszöni a támogatóinak az SZJA 1 %-ából befolyt 

66.193 Ft-ot, mely összeget utógondozó házunk 

karbantartására fordítottunk.

r

r

özeretethíány
Az ember egyik alapszükséglete, hogy 
szeressék és elfogadják. A szeretetmeg- 
vonás a legrosszabb dolog, amit egy ki
csi gyerekkel csak tenni lehet. Nem a 
popsijára kapott ütés okoz tartós lelki 
problémákat, hanem sokkal inkább az 
elutasítás, ha nem felel meg a szülők el
képzeléseinek, ha “rossz” a neme, ha 
születését nem tervezték, nem kíván
ták. Az az ember, aki nem tapasztal elfo
gadást, akit semmibe vesznek, akire 
nem szánnak időt és figyelmet, az lelki
leg elnyomorodik. A szeretetnek és az 
elfogadásnak a hiánya a viselkedésben 
is észrevehetővé válik. Aki reményte
len és nem látja élete értelmét, annak 
nincs is elég bátorsága az élethez. Akit 
nem igeneinek, az nem tudja elfogadni 
saját magát.
Emiatt
• éhezi az elismerést, a tetszést és a di

cséretet
• azt hiszi, hogy csak teljesítményei ré

vén szerezhet szeretetet
• csökkent értékűnek érzi magát, és 

hajlik a hencegésre
• állandóan bizonyítania kell magának 

és másoknak, hogy ki ő és mire képes
• álarcokat visel
• falakat emel maga és mások közé
• perfekcionista
• fél attól, hogy hibázik és kudarcot 

vall
• féltékeny és irigykedik
• rákapaszkodik emberekre, függőség

be kerül
• diplomatikus, és megkísérli, hogy se

hol se keltsen megütközést
• nem képvisel saját véleményt
• nem szabad, hanem rejtett agresszió 

uralja.

Hír-
A PYRUS Rt. által létrehozott és fenntartott ASZÓD IF

JÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA drogfo

gyasztásról és drogmegelőzésről szóló előadást szervez 
fiatalok, pedagógusok, szülők... és minden érdeklődő 
számára.

Előadás helye: Vécsey Károly Helyőrségi Klub 

Ideje: 1998. nov. 19.

Diákok számára: 14.30 óra 

Felnőttek számára: 17.30 óra

Előadó: Kurdics Mihály rendőr-drogszakértő 
Előadás címe: Kábítószer testközelben

Az előadás után könyvvásárlási lehetőség is lesz. Az elő

zetes tájékoztatást plakátok, szórólapok követik majd.

Aszód Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma

Köszönetünket 
fejezzük ki 

mindazoknak, akik 
Édesanyánk 

Ötvösi Lajosné 
(Nusi néni) 
elhunytával 

részvétüket fejezték ki.

G y á s z o ló  c s a lá d

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindenkinek, 
aki

özv. Lipták Józsefné 

temetésén részvételével 

enyhíteni igyekezett 
fájdalmunkat.

Gyászoló család



ASZÓDI

ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET

Aszód és a környező' települések (Bag, Domony, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kiala
kított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet november 
havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

november 7-én 8 órától november 9-én 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Baross u. 5., 

telefon: 06-20-9-566-529
november 14-én 8 órától november 16-án 8 óráig

Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51., 
telefon: 06-28-400-062

november 21-én 8 órától november 23-án 8 óráig
Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62., 

telefon: 06-28-400-207
november 28-án 8 órától november 30-án 8 óráig

Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3., 
telefon: 06-30-9-229-420

1998. október 14-én

Dr. Kómár Gyula emlékünnepség

Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Pest 

megyei Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző 

Állomás igazgató főállatorvosa, valamint Aszód város 

polgármestere meghívására az ország különböző tele

püléséből több mint nyolcvan állatorvos sereglett 
össze városunkban, hogy megemlékezzenek települé

sünk jeles szülöttjére, a 30 éve elhunyt Dr. Kómár 

Gyula állatorvos professzorra.
Az ünnepségre a Zeneiskola dísztermében került sor, 

ahol Dr. Lancz Endre c. egyetemi tanár, Kómár pro

fesszor egykori adjunktusa tartott emlékbeszédet.

A Petőfi utcai egykori Kómár-ház falán elhelyezett 

emléktáblát a rendező szervek képviseletében Dr. Solti 

László rektor, Dr. Tóth Péter igazgató és Bagyin József 

polgármester koszorúzta meg.
Dr. Kómár Gyula Aszódon, 1904-ben született. Az 

aszódi gimnázium elvégzése után az Állatorvostu

dományi Egyetemen szerzett diplomát, ahol kiemelke

dő tudásával hamarosan tanszékvezető professzor lett 

és nemzedékeket nevelt, oktatott az állatgyógyászatra. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt vállalt 

hazafias magatartása miatt eltávolították az egyetemről 

és vidékre száműzték, ám itt is kiemelkedőt nyújtott a 
gyakorlati munkában. Tudományos munkássága is 
korszakos, amelyet tanulmányai, tankönyvei is bizo
nyítanak. Budapesten, 1968-ban hunyt el.

Ismét országos 
versenyen a 
Petofisek...

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola versenyzői a megyei 
duatlon Diákolimpián előkelő helyezéseikkel 
jogot nyertek az országos döntőre.

Megyei eredményeik:
Konkoly Adrienn - 1. hely 

Kiss Gábor, Gódor Gergő, Huszár Dávid 
csapata - 1. hely

valamint: Torda Tibor, Tóth M. Balázs,
Tóth A. Péter csapata -  II. hely

A Debrecenben rendezett országos döntőn kö
zépmezőnyben végeztek, nem vallottak szé
gyent.

A körzeti úszóversenyen a hatosztályos 
tanulók közül:

Kereskényi Lujza (8. b):
100 m mellúszásban II.
100 m gyorsúszásban I.

Simon Péter (8. b):
100 m gyorsúszásban III.

100 m hátúszásban II.
Pintér Tamás 100 m hátúszásban III. lett. 

Dicséret illeti Krompáczki Péter (8. b) tanulót, 
aki a duatlon és úszóversenyen is 

képviselte az iskolát.

Sajnos az úszók eredményein meglátszik, hogy 
közel 3 hete az iskola tanulói nem használhatják 
az uszodát. A TV-ben népszerű “KULCS”-os 
játék népszerűtlen változata játszódik le minden 
reggel az iskolában -  vajon nyílik-e az ajtó, 
vagy sem? Három hete nincs szerencséje közel 
650 tanulónak! Meddig tart még ez a “népsze
rűtlen” játék? (Reméljük, mire a cikk megjele
nik, ez a pár mondat már nem lesz aktuális?!)

J. K.
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H irdetések, közérdekű inform ációk

Postai

nyitva tartás:
Minden hónap 

első két hétfője: 

8-17.00 óra 

a következő hétfőkön 

és keddtől péntekig: 

8-16 óra

szombat, vasárnap: 

zárva

T iszte lt Ügyfeleink!
Újra itt az évvége, jönnek az ünnepek, ÜDVÖZLŐLAPJAIKAT 

újra várja NAGYKARÁCSONY postája.
A NAGYKARÁCSONY-on keresztül küldött küldeményeket alkalmi bélyegzéssel 

látja el a Posta, mely kedves gesztus a címzettek felé.
Kérem vegyék igénybe szolgáltatásunkat 

és az ünnepekkel kapcsolatos AKCIÓINKAT!

K v a k a  István  p o s ta v e z e tő

D o íM zro tx zr l 

ruba9yűjt<bl akció

Minden évben akad olyan használható 
ruhadarab, melyet szívesen odaadna 

valakinek.

Tisztára m osott gyerm ek és fe ln ő tt ho lm ik  

gyű jtésé t m egkezdtük!

Á t v e v ő h e ly e k :

Napsugár Óvoda -  Szent Imre u. 1. 
Újtelepen:

Falujárók úti Idősek Napközi Otthona

Köszönjük:
Aszódi Vöröskereszt

Ezüst duglasz, stb. vágott vagy gyökeres fenyők 

0,5-1,5 m magasságban kaphatók. Tel.: 401-633 

2 lapu villanyrezsó, madárkalitka eladó. Kossuth L. 

u. 12.

Aszódi, padlástérbeépítéses családi ház (gázfűtés, 

telefon) -  2x86m2 lakóterület, 220 nöl telek -  eladó. 

Telefon (munkaidőben) 28/400-251. Pap Jánosné

Lapzárta: 
november 20!

Kiadó és nyomda: ARTWIND Kft. -  Gödöllő 
Nyomdai előkészítés: Gradus Stúdió -  Aszód 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 
Felelős szerkesztő: Dr. Asztalos István 
Szerkesztőségi cím: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. Tel.: 28/400-606
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OTP Magánnyugdíjpénztár

Biztos  jövő ,  hasznos  je len!
Ön bizonyára azt mondja: a nyugdíj még a jövő zenéje. Mi mégis szeretnénk meggyőzni Önt, hogy lépjen 
be az OTP Magánnyugdíjpénztárba. Nemcsak azért, mert pénztárunk biztos anyagi hátteret, és ezáltal fia
talos öregséget kínál minden tagjának. Hanem azért is, mert

a tagságból származó előnyöket Ön már belépése másnapjától élvezheti:
• minden belépő alacsonyabb hiteldíj mellett veheti igénybe A-hitelét.
• Ha még nincs A-hitele, az OTP bankfiókokban, vagy az OTP TeleBANK Centeren keresztül köthet rá 
szerződést.
• Minden új tag ajándék Cirrus/Maestro bankkártyát kap, amelyet hazánkban több ezer, a nagyvilág
ban több millió kereskedő elfogad.

AZ OTP NYUGDÍJPÉNZTÁR ELŐNYEI:
Nem jelent többlet kifizetést
Magánpénztári tagság esetén az amúgy is befizetésre kerülő nyugdíjbiztosítási járulék kerül átcsoportosításra oly módon, 
hogy a munkáltatója az Ön bérének 6%-át a TB helyett az OTP Magánnyugdíjpénztárba utalja át.

Egyéni számlavezetés
Befizetéseit névre szóló, egyéni számlán tartjuk nyilván, a hozamokat is itt írjuk jóvá. Ön ehhez a hozamokkal megnövelt 
összeghez juthat hozzá nyugdíjas korában. A számláról bármikor felvilágosítást kaphat, akár telefonon is.

Örökölhetőség
A magánnyugdíjpénztári számlán lévő összeg -  és bizonyos mértékben a folyósított szolgáltatás -  örökölhető.

A nagyobb nyugdíj lehetősége
A magánnyugdíjpénztárba kerülő befizetések egyben befektetések is. Az OTP Magánnyugdíjpénztár az összegyűjtött tőkét 
nagy mennyiségben, kedvező feltételek mellett -  de kizárólag a törvény által megszabott befektetési lehetőségek keretei kö
zött -  gyarapítja. így mindamellett, hogy a befizetések megőrzik reálértéküket, a jóváírt hozamok révén a tőke is növekedik. 
A törvény pedig arra is lehetőséget biztosít, hogy munkáltatója az Ön 6%-os befizetését 10%-ra egészítse ki.

Garanciák
A pénztártag egyéni számláján lévő összegre és az ennek alapján megállapított nyugdíjszolgáltatásra a Pénztárak Garan
cia Alapja és ezen keresztül az állami költségvetés vállal garanciát. Ezen felül az OTP Magánnyugdíjpénztár mögött a nagy 
és stabil hazai pénzintézet, az OTP Bank áll.

Reméljük, hogy kapcsolatunk évtizedekre szól majd. 
Szeretnénk, ha Ön már a kezdetek kezdetén elégedett lenne!

OTP Magánnyugdíjpénztár = biztos jövő, hasznos jelen!

OTP BANK ASZÓDI HÓKJA, Aszód, Kossuth L. u. 42-46.
Tel.: 28/400-076, fax: 400-133

(érdeklődni lehet az OTP Bank 434-66-88 központi számán is.)
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.45-15; pénteken 7.30-12.30 óráig (Ebédidő: 12.30-13


