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A z Aszódi ‘Tükgr SzerkesztőAszód város 
minden (aĴ ámú êgyeCemSen teljes

/karácsonyiünnepéit,
békgs, boldog áj esztendőt kíván!

%érjüJ(a kedves Város fakókat, hogy az alábbiakkal ajándékgzzákgneg egymást,

ez pénzbe nem kerül:

1. Tgy jó  szót szólni,

2. egy beteget felvidítani,

3. óvatosan csukni be az ajtót,

4. apróságnakjörüdni,

5. mindenért háfásnaíffenni,

6. jó  tanácsot adni,

7. egy levél megírásával örömet szerezni,

8. jogos panaszt nem melegíteni fe t  újra,

9. nem tenni szóvá, amit a m ásikhibázik

10. a levert hangulatot nem venni komolyan,

11. nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt,

12. megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra,

13. megtalálni az együtt érző szót a megalázottnak

14. találni egy tréfás szót a gyerekeknek

15. elismerni az elkövetett helytelenséget,

16. örülni a holnapi napnak

17. bizonyos dolgokra aludni egyet,

18. mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és 

m indenben és m indenben szereiéib en  (enni!
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Ö H K 0 R m á R Y 2 ? I T 3  TjÍREK

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület 
1998. november 2-i határozatai:

219/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 

az Ügyrendi B izottság 

elnökének: dr. Jólesz József képviselőt, 

tagjainak: H uszár László, Búzás János képviselőt 

nem képviselő tagjának: dr. K ovacsik Erzsébetet

és Vankó Lászlót válasz

totta.

A m egválasztott bizottság testületként m űködik.

221/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 

az Ö nkorm ányzatokról szóló törvény 34. §. /I / . 

bek. alapján a polgárm ester helyettesítésére, m un

kájának segítésére

KO V Á CS TA M Á S-1 

társadalm i m egbízatású alpolgárm esterré 

választja.

222/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete a 

Pénzügyi-gazdasági Bizottság 

elnökének: Chugyik Jánost 

tagjainak: A sztalos Tamás, dr. Karayné dr. Lóska 

Izabella és Jordán Im re képviselőket 

nem képviselő tagként: dr. Bucholcz Lászlónét,

K atona Lászlónét és 

G erlach K om élnét válasz

totta.

A bizottság testületként m űködik.

M olnár Á rpádot választot

ta meg.

A bizottság testületként m űködik.

224/1998 sz. ÖKT. határozat
A szód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 

a Szociális Bizottság

elnökének dr. Bodó Zsolt képviselőt választja.

A bizottság tagjai: Búzás Pál, Jordán Imre

Győrfi János, dr. H orváth Anna 

Búzás János képviselők 

Nem képviselő tagok: Papp Józsefné 

Balogh Jánosné 

Budai Józsefné 

Rigó Lászlóné 

M olnár Boldizsár 

A  bizottság testületként m űködik.

225/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete a 

M űvelődési-ifjúsági-sport Bizottság 

elnökének: Frajna M iklós képviselőt választja.

A bizottság képviselő tagjai: Dr. H orváth Anna

Győrfi János 

H uszár László 

Dr. Jólesz József 

Nem képviselő tagok: K ovácsné Jakus Katalin 

Péter Sándom é 

Puskás Péter 

Turcsán István

A bizottság testületként m űködik.

223/1998 sz. ÖKT. határozat
A szód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 

a Településfejlesztési és K örnyezetvédelm i B i

zottság

elnökének C hugyik Jánost

képviselő tagjainak: dr. H orváth Annát, Dr. Bodó 

Zsoltot, A sztalos Tam ást és 

Dr. K arayné dr. Lóska Izabel

lát

nem képviselő tagként: Pachert Károlyt, Tolmácsi

M iklóst, Bártfai Lászlót,

226/1998 sz. ÖKT. határozat
A szód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete

a Közbeszerzési B izottság

elnökének Búzás Pál képviselőt választja.

A bizottság képviselő tagjai: A sztalos Tamás

Frajna M iklós 

C hugyik János

N em  képviselő tagok: Pachert K ároly 

Kvaka István 

Szovics Pálné

A bizottság testületként m űködik.
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Az 1998. november 11-i ülés határozatai

235/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete 

az aszódi zeneiskolának -  a M űvelődési-K özokta- 

tási-Ifjusági-és Sport B izottság javaslata  alapján 

PODMANICZKY ZENEISKOLA ASZÓD 
nevet adja.

236/1998 sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testülete a 

KVH által kiírt önkorm ányzati törzsvagyonhoz 

tartozó járda  építéséhez pályázat benyújtását ki

m ondja, A szódon a Pesti út 30-as szám ú főközle

kedési út 42 km +700 m-től; 43 km +50m -ig a pá

ratlan oldalon 1,5 m járdaszélességgel.

A beruházás teljes bekerülési összege: 3.850 e Ft 

Ebből a pályázati tám ogatás: 1.925 e Ft

Önkorm ányzati saját erő: 1.925 e Ft

-  ebből pénzben: 1.415 e Ft

-  term észetbeni: 510 e Ft

A képviselő-testület kim ondja, hogy az 1.425 e Ft 

pénzbeni saját erő összességét az 1999. évi költ

ségvetésbe, vagyonhasznosításból szárm azó fel

halm ozási pénzm aradványból betervezi.

237/1998 sz. ÖKT. határozat
1. ) A szód Város Ö nkorm ányzat K épviselő-testü 

lete az A szód, Szabadság tér 3. sz. alatti ingat

lanra beadott vásárlási ajánlatot (O láh Gyula 

Gödöllő, M átyás K irály út 83/a) nem  tám ogat

ja.

2. ) A  képviselő-testület kim ondja, hogy az ARGÓ

KFT. O TTH O N  Ingatlanközvetítő Iroda és az 

Önkorm ányzat között kötött ingatlanok eladá

sának közvetítésére létrejött m egbízási szerző

dést felbontja, a szerződésben rögzített határ

idő figyelem be vételével.

U tasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések m eg

tételére.

3. ) A képviselő-testület szükségesnek m ondja ki,

hogy az eladásra szánt ingatlanok m eghirdeté

sét országos napilapban közzé kell tenni. Az 

ingatlanok m eghirdetésével kapcsolatos egyez

tetésre felhatalm azza a V árosfejlesztési és 

K örnyezetvédelm i Bizottságot.

VANKÓNÉ SZILÁGYI ZITA

lem ondott képviselő helyére

GYŐRFI JÁNOS lépett

Aszód város Önkormányzat 
Képviselő-testülete két rendeletet is 

alkotott:

18/1998/XI. 02./ÖR. 4. rendelete:
Az önkormányzati képviselők és 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról.

19/1998/XI. 11./sz. rendelete: 
a közművelődésről.

Mindkét rendeletet az érdeklődők 
megtalálják a Városi Könyvtárban.

Aszód város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

decemberi ülései

! december 9-én
! 1.) III. negyedéves gazdálkodásról jelentés 
] 2.) 1999. évi költségvetési koncepció 
j 3.) Szennyvízcsatorna és szennyvíztelep bővítésé

vel kapcsolatos beruházás kiviteli szerződései
nek megkötése

! 4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedésekről 

j 5.) Egyebek

Előterjesztések előkészítésének határideje:
1998. november 31.

j december 22-én
I 1.) Helyi adórendelet felülvizsgálata 
! 2.) 1999. évi I. félévi munkaprogram elfogadása 
i 3.) Bizottságok munkaprogramjának ismertetése 
] 4.) Lekötött pénzeszközökről jelentés 
| 5.) Átcsoportosítások (1998. évi pénzügyi terv mó

dosítása)
! 6.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülés között tett intézkedésekről 
] 7.) Egyebek

Előterjesztések előkészítésének határideje:
1998. december 12.

i------------------------------------------------------------------------ 1
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A múzeum a folyamatosság jelképe
Ha regényíró lennék, egyszer egész biztosan írá

som hősévé választanám  azokat az embereket, kor

társaim at, akik a m aguk eszközeivel szebbé, gaz

dagabbá tették sokunk életét. Biztos, hogy a kivá

lasztottak között lenne dr. Asztalos István, az 

Aszódi Petőfi M úzeum  nyugalm azott igazgatója. 

De mivel csak újságíró vagyok, az én hőseim m eg

örökítésére leghatásosabb eszköz a beszélgetés, be

szélgetőpartnereim  gondolatainak, vélem ényének a 

megismerése, rögzítése és az olvasókkal való m eg

ismertetése, sorsuk egy-egy állom ásairól “gyorsfo

tó” készítése.

Dr. Asztalos István, az elm últ nemzeti ünnepün
kön Göncz Árpád köztársasági elnök a M agyar 

Köztársasági Érdem rend Kiskeresztjével tüntette 

ki. A  hír hallatán otthonában kerestem  fel a m úze

um alapító igazgatót, sok-sok történelm i munka 

szerzőjét, szerkesztőjét, a m úzeum i ism eretterjesz

tés apostolát, fiatalok lelkes segítőjét, a nyugdíjas

ként is rendszeresen dolgozó, alkotó történészt... 

Azért látogattam  meg, hogy gratuláljak a m unkáját 

elismerő kitüntetéshez. Az ünnepelt a jókívánsága

imra így válaszolt:

-  Hittem és hiszem  -  m ondta -  hogy az a munka, 

aminek m ások szám ára is értelm e van, az tartalm as 

a m unkát elvégző em ber szám ára is. Abban az em

ber, akánnilyen nehéz és fárasztó is, m egtalálja a 

szép m omentumokat. És a saját öröm ét is. Amikor 

tanítottam, nem a közlést, hanem  a nyom ozást tar

tottam a legcélravezetőbb eszköznek. A történe

lemtanárnak fel kell fedeznie és fedeztetnie a hidat, 

amellyel az egykori igazságokat, a tegnapi és a teg

napelőtti valóságot a m ához köti. A ztán át kell kí

sérnie ezen a hídon a gyerekeket, tanítványait.

A hídépítés, a hídverés legfontosabb jelképének, 

eszközének vallja Asztalos István a muzeológusi 

tevékenységet is.

-  A  m úzeum  a folyam atosság jelképe -  m ondja 

- .  A  jelen  az elődök m unkájának folytatása, és ha 

jó l végezzük a m agunk dolgát, egyben az utánunk 

jövők útjának alapozása, előkészítése is. A  híd tar

tópillére pedig nem  lehet m ás, m int karbantartott 
műveltségünk.

-  Hallhatnánk erről valam it bővebben?

-  A  m űveltség sorrendben is első töm bjét a nyel

vi m űveltség alkotja. Ennek m egalapozása a csa

ládban, kisgyermekkorban kezdődik. Ennek lénye

ge, hogy ki-ki aktívan tudja használni anyanyelvét 

szóban és írásban. De hozzátartozik az is, hogy 

legalább egy idegen nyelvet jó  színvonalon kellene 
ismernie.

A m űveltség m ásodik alkotóelem e a történelmi 

és társadalm i ism eretek sokasága. Sajnálatos, hogy 

az emberek többségének a tudatában összezsugo

rodott a múlt. Hiányzik gondolatvilágukból az a ré

tegezett történelmi tudat, amelyben a maguk való

ságos időrendjének m egfelelően, folyam atosságá

ban raktározódnak el az esem ények és eszmék. Itt 
vár óriási feladat a m úzeum i hálózatra, amely ak

kor tehet igazán jó  szolgálatot a korszerű m űvelt

ség kialakításáért m unkálkodóknak -  pedagógu

soknak, népművelőknek, íróknak, m űvészeknek - ,  

ha felism ertetik velük: m inden felhalm ozott kin

csünk akkor válik értékké, ha birtokunkban van az 

az értékrendszer, amelynek segítségével használni 

tudjuk azt az életben. M ert az igazi érték csak a 

megélt kultúra lehet!

Gyorsan fut az idő. Berobog a szobába az unoka, 

s követeli m agának a nagyapát, akinek napi elfog

laltságai között első helyen szerepel a szívderítő, 

fiatalító séta a “kicsivel” . Pedig dr. Asztalos Ist
vánnak rengeteg a dolga: Az ezredfordulóra el kell 

készülnie Túra történetével is. Dr. Brandtner Pál 

kutatásai alapján dolgozik a ném et nemzetiségű ik- 

ladi családok sorsát, hányattatását, családfáikat be 
mutató munkán. Sietnie kell, m ert a Ném etország

ban élő szerzőtárs a közelm últban m ár kilencvene

dik születésnapját ünnepelte. N yom dakésszé sze
retné tenni az aszódi gimnázium  történetét. Napi 

elfoglaltsággal já r  a város lapjának, az Aszódi Tü

körnek a szerkesztése is . ..

Tudom, hogy dr. Asztalos István nem kíván, és 

nem szeret a példakép szerepében tetszelegni. 

Am ikor elbúcsúzom, mégis arra gondolok: milyen 

jó  lenne, ha minél több fiatal m egtalálná és m egte

rem tené -  saját hasznára és ízlése szerint -  az 

örömteli létnek az Asztalos Istvánéhoz hasonló 
modelljét.

Fercsik Mihály
(Megjelent az Új Pest Megyei Hírlap 

1998. november 2-i számában)
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Nemzeti Ünnepünkön, 1998. október 23-án, 
a Parlament kupolatermében,

Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére,
a

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, 
életműve elismeréséül,

DR. ASZTALOS ISTVÁN
történész, nyugalmazott múzeumigazgatónak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND

polgári (lovagi) tagozatának a kiskeresztjét 
adományozta.

/

A kitüntetést követően jelent meg az Uj Pest Megyei Hírlapban az a cikk,
amelyet a 4. oldalon közreadunk.
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Törzsgárda Tagok kitüntetése a Fiúnevelő Intézetben
Mint m inden évben, 1998-ban is sor került 

a törzsgárdatagok kitüntetésére az aszódi 
Fiúnevelő Intézetben.

Október 22-én este gyülekeztek az ünne
peltek, családtagjaik és a megbízott vendé
gek az Intézet szakszervezeti helyiségében.

Szarka Attila igazgató úr köszöntötte a 
megjelenteket. Öröm ét fejezte ki, hogy 
ennyien megtisztelték a rendezvényt.

Sajnos az öröm  pillanatába bánat is ve
gyült. Pár nappal az ünnepség előtt vettek 
végső búcsút Dolányi Lászlótól, az egyik ki
tüntetett törzsgárdatagtól. Néma felállással 
emlékeztek az elhunyt társukra.

Az emlékezés pillanatai után Igazgató úr 
m éltatta a törzsgárdatagok hűségét, kitartá
sát, majd átadta a kitüntetéseket és a velük 
járó jutalmakat. Elmondta még, hogy dél
előtt a m inisztérium ban voltak, ahol Budai 
András, aki 30 éve dolgozik az intézetben, 
a Szociális ellátás, illetve a gyermek- és ifjú
ságvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenységéért “Pro Caritate” díjat vehe
tett át Dr. Harrach Péter szociális és család
ügyi minisztertől.

Az ünnepség után került sor az Intézet 
nemrég átalakított, nagyon szép ebédlőjé

ben a hangulatos gyertyafényes vacsorára. A 
finom vacsorát hajnalig tartó zene és tánc 
követte.

TÖRZSGÁRDA TAGOK NÉVSORA 
1998

BRONZ Probocskai
10 ÉV Lászlóné

Barna Sándor Szarka Attila
íí Dolányi László

Gersei Ferenc ARANY
Kiss György 20 ÉV

Németh Gyuláné Bágyoni Gábor
Őszi Zoltán Csonka Józsefné

Poros György Harkai János
Rigó László Szabó Imre
Szabó Pálné
Váradi Csaba 25 ÉV

Bogárdi József
EZÜST Jakab Géza
15 ÉV Pardi László

Farkas János
Korpás László 30 ÉV
Kónya Endre Budai András

$ .................... .......... .........—  - -
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KÉPVISELŐINK TERVEI

Az Aszódi Tükör szerkesztője az alábbi levéllel kereste 
meg a képviselő-testület tagjait:

“Tisztelt Képviselő Asszony /  Képviselő Úr!

Az Aszódi Tükör Szerkesztősége képviselővé választásához 
gratulál. Kívánjuk, hogy az elkövetkező négy esztendőben a 
városért és lakóiért kifejtett szolgálata eredményes és sikeres 
legyen.

Nagy örömünkre szolgálna, ha a Lap decemberi számában 
közölhetnénk gondolatait, amelyet az alábbi kérdésünkre fo 
galmaz meg:

Az elkövetkező négy esztendőben -  önkormányzati képvi
selőként -  melyek azok a legfontosabb célkitűzései, ame
lyeknek a megvalósítását reálisnak tartja és szeretné elérni?

A Lap terjedelmi lehetőségei miatt kérjük a választ (maxi
mum) 1500 n-ben (n = betűhely, leütés a számítógépen vagy 
írógépen) megfogalmazni szíveskedjék.

Lapzárta: 1998. november 20. Leadási hely: Városi Könyvtár.
A képviselői válaszokat abc sorrendben közöljük.
Fáradozását előre is köszöni:
Aszódon, 1998. november 11-én.

/ Dr. Asztalos István / 
szerkesztő

FELKÉRŐ LEVELÜNKRE 
CSUPÁN AZ ALÁBBI VÁLASZOK ÉRKEZTEK:

KOVÁCS TAMÁS (a lp o lg á rm e ste r )

Szeretném megköszönni mindazok sza
vazatát, akik kitüntettek bizalmukkal. 
Számomra is meglepően sokan voksol
tak rám, igyekszem megfelelni a fel
adatnak.
Az új önkormányzat alakuló ülésén a 
város alpolgármesterének választottak 
képviselő társaim. 8 éves önkormány
zati tapasztalatommal segíteni szeret

ném a különböző bizottságok munkáját, különös tekintettel a Városfej
lesztési és Környezetvédelmi bizottság tevékenységére. Úgy gondolom, 
hogy műszaki és gyakorlati ismereteimmel itt tudok a legtöbbet tenni a 
város fejlődéséért. A jó és hasznos ötleteket, elképzeléseket következe
tesen kell képviselni az ötlet megszületésétől, annak megvalósulásáig. A 
következetesség számomra a határidők, költségek pontos betartását, a 
problémák gyakorlati megoldását jelenti. Nem szabad megengedni a 
dolgok “szétfolyását”, az ügyek “ellaposodását”. Fel kívánom emelni a 
szavam ott, amikor úgy látom, hogy a köz pénzét rossz helyen, vagy 
rosszul, hanyag módon használják fel. Ezért javasoltam már az első 
“rendes” testületi ülésen, hogy a városban elkészült felújítások, beruhá
zások műszaki átadását (átvételét) olyan bizottság végezze, amelyben 
helyet kap a Városfejlesztési bizottság, a Közbeszerzési bizottság, a Mű
szaki iroda vezetője, a polgármester, az alpolgármester. Kifizetést csak e 
testület jóváhagyásával lehessen teljesíteni.

Melyek azok a célok, amelyek megvalósítását reálisnak tartom az el
következő négy évben?

Reális esély van az ipari park beindításával a város bevételeinek lassú 
növelésére. Az ipar betelepülésével és a földrajzi adottságok kihasználá
sával lassan nőni fog a lakosság lélekszáma. Elkészül a város szennyvíz 
csatorna rendszere. Fokozatosan át fog rendeződni a város alapfokú ok
tatási struktúrája.

Ha ezek a változások nagy része megvalósul, elégedetten gondolok 
majd vissza 2002-ben az elmúlt négy évre.

ASZTALOS TAMÁS

Képviselői munkámban a legfonto
sabb csomópontoknak a következő
ket tartom:

1. Precízebbé és korrektebben mű
ködővé szeretném tenni a képviselő- 
testületi munkát. Szeretném ha a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot 
a hivatali előterjesztők minden eset

ben betartanák és nem kerülne a testület elé egyetlen egy előterjesz
tés sem felületesen előkészítve, illetve nem állítaná a testületet sen
ki sem kész tények elé!

2. Képviselői beadványaimmal, kritikáimmal, interpellációimmal 
szeretném kiegyensúlyozottabbá tenni a testületi munkát. Jelen 
esetben a polgármester és a hivatali apparátus munkamódszere sze
rint dolgozik a testület és javarészt csak végrehajtja az elé terjesztet
teket! Ez nem teljesen helyes így.

3. Nyilvánosságot kívánok szerezni a munkámnak. Más szemléle
tű munkásságomat a Polgári Esték rendezvényein, a sajtóban vala
mint az egyéni fogadó óráimon kívánom az érdeklődők elé tárni.

4. Tagja vagyok a Közbeszerzési-, a Pénzügyi- és a Városfejlesztési 
bizottságoknak. Itt is elsőrendű feladatomnak a másképpen gondol
kodók szellemiségének képviseletét tartom. A döntéselőkészítést 
csak abban az esetben áll módomban befolyásolni, ha a bizottságok
ban dolgozó társaim is fogékonyak a másképpen gondolkodásra.

5. Munkámat igen nehéznek jósolom, hiszen én szemben a Polgár- 
mester úrral nem a jelenlegi módon képzelem el Aszód kormányzá
sát, fellendítését. A cél azonban azonos, úgyhogy abban reményke
dem, nem a hatalomban rejlő erő, hanem az értelem szabja meg a jö
vőnket!

DR. BODÓ ZSOLT

Mindenekelőtt köszönöm a bizalmu

kat, igyekszem megszolgálni. A követ

kező négy év számos olyan lehetősé

get tartogat, melyek megvalósulása 

mindannyiunk érdekeit szolgálná. 

Kezdem azokkal -  a teljesség igénye 

nélkül -  melyeknek megvalósítása 

ugyan nem tőlünk függ, de ha külön
böző fórumokon elmondjuk, ha az országgyűlési képviselőnk segít

ségét igénybe vesszük, talán megvalósulhatnak. Ezek a mentőállo

más és a mentőszolgálat korábbi színvonalának visszaállítása, lehe

tőség szerint bővítése (több gépkocsi és üzemanyag). A rendelőinté

zet és a tüdőgondozó anyagi helyzetének stabilizálása, a jelenleg 

pontrendszer szerint működő finanszírozás kiszámíthatóvá tétele. 

Ezek természetesen csak állami döntések alapján valósulhatnak 
meg.

Állami támogatásból és saját erőből történő megvalósítással lehet 

a csatornahálózat kiépítése, a lakossági rákötések megvalósítása, 

utána az úthálózat és a járdák rendbetétele, a világítás bővítése, a 

csapadékvíz elvezetése. Fontos az orvosi ügyeleti rendszer biztonsá
gosabbá tétele.

Csak rajtunk múlik a város közterületeinek, a házak előtti járda és 

úttest közötti részének ültetett virágokkal történő díszítése, a járdák 

tisztán tartása, a polgárőrség támogatásával a közbiztonság növelé

se, az ipari park területének rendezése. Az Aszódi Tükör olvasottab- 

bá tétele, terjedelmének olyan mértékű bővítése, hogy a lap szer

kesztőjének ne kelljen a leadott írásos anyagot megrövidíteni.
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F RAJ NA MIKLÓS

Reálisnak és megvalósíthatónak tar

tom, hogy Aszód a korszerű város 

mind több tulajdonságát megszerez

ze. Szeretném ezt elősegíteni. Ezért 

vállaltam a Művelődési, Közoktatási, 

Ifjúsági és Sportbizottság elnökségét.

Különösen örülnék annak, ha a fiatalok megtalálnák a helyüket 

ebben a városban. Ha lehetőségük lenne szabadidejük kulturált és 

hasznos eltöltésére.

Szeretném, -  és szívesen segítem -  ha civil szervezetek közremű

ködnek abban, hogy mind több aszódi érezze sajátjának ezt a várost, 

amelyért tenni és adott esetben áldozatot vállalni is kell.

Búzás János képviselő úr m egkérte 

szerkesztőségünket, hogy külföldi tartózkodása 

m iatt a következő szám ban m utatkozhasson be.

DR. JÓLESZ JÓZSEF

Legelőször megköszönöm a rám 

szavazó aszódi polgárok támogatását. 

Nem lehettem biztos abban, hogy 

képviselő leszek, de most látom, hogy 

húszévi munkám során sok ember bi

zalmát elnyertem.

Mindenkit meg akarok nyugtatni. A képviselői munka sok további 

feladatot ró rám (és a többi képviselő-orvosra), de helyettesről gon

doskodunk, így az ominózus Népszabadság cikkecskét ne tessék ko

molyan venni.

Első képviselő indítványaim az újtelep gépjárműforgalmának mű

szaki úton történő csökkentésével, lassításával és a lakosság jobb tá

jékoztatásával kapcsolatosak. (Kérem, hogy észrevételeiket, javasla

taikat juttassák el lakásomra (Arany J. u. 3.), de névtelenekkel nem 

foglalkozom.) Felkértem Bartók Csillát, hogy dolgozza ki a választá

sok előtt általa felajánlott jobb és biztonságosabb orvosi ügyeleti 

rendszert.

A későbbiekben a bérlakások kérdésével és az Aszód közszolgála

tában hosszú éveket eltöltöttek nagyobb megbecsülésével is törődni 

fogok.

HUSZAR LÁSZLÓ

Köszönöm mindazok szavazatát, akik 
segítségével bejutottam a képviselő- 
testületbe.
Fontos célkitűzéseim közé tartozik 
többek között a városi szabadidő és 
sportélet fellendítése. Lehetőségeink 
megvannak szakemberek, létesítmé
nyek terén, viszont szükségessé válik 

egy város által irányított koordinációs bizottság létrehozása. A váro
si sportnapok mellett a későbbiek során Galgamenti Sportnap meg
rendezésére is sor kerülhet.

Környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseim, -  a kommuná
lis szemétlerakó helyzetének rendezése, konténeres illetve szelektív 
hulladékgyűjtés, a város által szervezett tavaszi-őszi nagytakarítás
ok, “Tiszta udvar, rendes ház” kezdeményezés felelevenítése, fásítá
si program stb., valamint a galgamácsai veszélyes hulladék lerakó 
teleppel kapcsolatos problémák kezelése.

Szükségesnek tartom egy “Információs iroda" létrehozását, ennek 
keretében egy vállalkozói, a későbbiek során egy Phare-iroda műkö
dését. Ez az iroda a város vezetésének és a városban működő vállal
kozók civil találkozási helye lehet. Lehetőséget biztosíthat szakmai 
kapcsolatok kiépítésére, munkaközvetítésre, kezdő vállalkozók segí
tésére, mindenféle információ -  adóügyek, munkalehetőségek stb. 
megszerzése. Az iroda működése óriási lehetőséget kínálhat az 
egész Galga menti régió polgárai számára és egyben ez is növelhet
né s árosunk központi vezető szerepét e térségben.

Természetesen e néhány elképzelés sem valósulhat meg az Önök 
áldozatos és kitartó munkája nélkül, ezért kérem az aszódi polgáro
kat, lehetőségeik és tudásuk szerint segítsék munkánkat.

D R . K A R A Y N É  D R . L Ó S K A  IZ A B E LL A

Képviselővé történt megválasztásom
mal, legfontosabb feladatomnak to
vábbra is a lakosság egészségi állapotá
nak javítását, a betegségek megelőzését 
tartom (szűrővizsgálatok szervezése). 
Tenni kell továbbá a drogok elterjedése 
és az alkoholizmus növekedése ellen. 
Az allergiás megbetegedések megelőzé
se érdekében különösen fontos, a par

lagfűirtás megszervezése. Támogatni kell az egészség megőrzésével kap
csolatos civil szerveződéseket, a mozgáskorlátozottak aszódi egyesüle
tét, illetve a cukorbeteg-klub működését.

Esélyt kell adni minden polgárunknak az emberhez méltó életre, segí
tenünk kell az elesetteket, támogatnunk kell az oktatást, a kultúrát, a 
sportot, az egészség- és környezetvédelmet, többet kell tennünk bizton
ságunkért.

Kiemelt célként folytatni kell a leendő ipari park mielőbbi kialakítá
sát.

Az M3-as autópálya fizetővé tétele miatt várhatóan jelentős mérték
ben megnövekszik a városon átvezető 30-as út forgalma. Ez azt is jelen
ti, hogy hatékony lépéseket kell tenni a környezet megóvása, a város le
vegőjének tisztasága érdekében. Ugyancsak gondoskodni kell a köztisz
taság folyamatos biztosításáról és a fák, növények ültetésével a kedve
ző, jó minőségű életfeltételek kialakításáról. Mindezeket segíti a csator
názás és a járdák, utak burkolatának további növelése.

Fontos feladat, a közvetlen véleményalkotás lehetőségének megte
remtése minden lényeges, a lakosság szélesebb körét érintő döntés 
előtt. Fontos, a rendszeres beszámoló az Önkormányzat és a képviselők 
tevékenységéről. Minden módon biztosítani kell a célok és a döntések 
nyilvánosságát.

Lakható, biztonságos, hagyományőrző és megújító várossal, egészsé
ges gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel szeretnénk a XXI. század
ba lépni.
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Segítség a Galga mentéről 
Kárpátaljának

Segélyt vittek, gyermekeket hoztak

Példaértékűnek m ondható az a m egm ozdulás, 

ami a G alga m entén tapasztalható a kárpátaljai ár

vízkárosultak érdekében. A  Páneurópai Unió 

Aszódi Szervezete - am elynek tagjai m ár ta

vasszal is m egszerveztek egy beregszászi gyer

m ekcsoport vendégül látását - kezdem ényezésé

nek köszönhetően az elm últ hétvégén sikerült egy 

busznyi segélyszállítm ányt eljuttatni az uk

rán-m agyar határtól m integy húsz kilom éterre ta 

lálható Feketeardóra. A  m agyarok és ukránok lak

ta település azután került bajba, hogy K irályházá

nál átszakadt a gát, és csak néhány órával a m a

gyar busz érkezése előtt vált újra m egközelíthető

vé. A  m eleg takarókat, ruhanem űt, kenyeret, vala

m int tartós élelm iszert tartalm azó szállítm ányt 

négykilós csom agokra bontva az ottani polgár- 

m ester irányításával osztották szét. A z autóbusz -  

amit az egyik hévízgyörki vállalkozó ellenszolgál

tatás nélkül ajánlott fel e célra - hazafelé sem  üre

sen jö tt, negyvennégy ukrán és m agyar gyerm e

ket, valam int három  felnőtt kísérőt hozott A szód

ra. Legtöbbjüket itt szállásolták el, de ajánlkoztak 

családok Ikladról, K artalról, H évízgyörkről, Gal- 

gahévízről és Bagról is. A  város több pontján, és a 

környékbeli településeken gyűjtött adom ányok

ból sikerült felruházni a vendégeket. A  m ég hi

ányzó ruhadarabok- főként fehérnem ű -  beszerzé

sének költségeihez A szód önkorm ányzata is hoz

zájárult. A  gyerekek délelőtt a város két általános 

iskolájában próbálnak bekapcsolódni a tanulásba, 

délutánonként pedig különféle program okon, k i

rándulásokon vesznek részt.

A folyam atosan érkező segélyeknek köszönhe

tően rövidesen újabb szállítm ány indulhat K ár

pátaljára. A szervezők - tapasztalva az e téren ki

bontakozó összefogást -  m áris újabb gyerm ek- 

csoport fogadását készítik  elő.

Rácz Zoltán

(A cikk a Népszabadság Pest Megyei Krónika 
november 20-ai számában jelent meg.)

Poznan' -  Aszód
Kiteljesülő magyar-lengyel barátság 

a francia nyelv segítségével

Mottó: ” Egy a lengyel a magyarral;
A világ őt hadd csodálja."

A lengyel légió dala

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
baráti társasága egyre nő. Gimnáziumunk évek óta teremt és 
tart fenn testvériskola-kapcsolatokat a francia nyelv gyakorlá
sa céljából, a tolerancia és az európerség jegyében. Ilyen ne
mes eszméktől vezérelve kötöttünk barátságot eddig csehek
kel, belgákkal, franciákkal és ebben az évben a lengyelekkel.

A Magyar Unesco Bizottság segítségével jöhetett létre ez a 
kapcsolat, melyet levelezéssel alapoztunk meg. Tanárainkkal 
közösen választottunk témát: Párhuzamok a magyar-lengyel 
történelemben-1848.

Az “ismeretlen ismerősöket” október 9-én fogadtuk a Kollé
gium Dísztermében, ahol egyik osztálytársunk röviden bemu
tatta franciául a kastélyt és méltán híres freskóit.

A hétvége a családoknál telt. A környék nevezetességeivel is
mertettük meg társainkat, ők meg barátkoztak a magyar élet
móddal.

12-én közösen tartottuk meg a történelem, biológia, francia 
és matematika órákat. Lengyel barátaink aktívan részt vettek 
az órai munkában. Majd közösen vitattuk meg a ’48-as szabad
ságharcról és forradalomról vallott nézeteinket. Kicseréltük, 
pontosítottuk ismereteinket, felidéztük a közös mozzanato
kat, célokat, kiemeltük a párhuzamokat. Délután műveltségi 
vetélkedő, majd sportolás színesítette a programot.

Ittlétük alatt a lengyel diákok megismerhették a magyar tör
ténelem más korszakait is. Országjáró útjuk során megtekin
tették Egert, Budapestet, Gödöllőt. Sétálhattak a magyar er
dőkben, megcsodálhatták a magyar tájat.

Kulturális programjukból nem hiányozhattak a francia film
művészet remekei. A Szinbád moziban megtekintették És a 
nyolcadik napon című művészfilmet. Ezen egy hét alatt a fran
cia nyelvű idegenvezetést a társaimmal mi biztosítottuk.

Október 16.-án. a búcsúzás reggelén a márciusi viszontlátás 
reményével váltunk el. Már ismerjük a tavaszi tanulmányút té
máját; 1956. Lesz bőven időnk a felkészülésre. Izgalommal 
várjuk a folytatást.

B u r iá n  D ó r a  

1 2 / a  o s z tá ly o s  ta n u ló

Karácsonyra ajándékozza meg 
hozzátartozóit, barátait, munkatársait 

a város múltját ismertető kötettel. 

Kisváros a Galga mentén 

Megvásárolható a Városi Könyvtárban 
és a Petőfi Múzeumban.

A 812 oldalas, képekkel gazdagon 

illusztrált könyv puha kötésben 600,- 
kemény borítóval 900, - Ft.
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A Csengey Iskola 
decemberi programja

1. Diák-olimpia körzeti kispályás labdarúgó döntője 
DÖK vetélkedő alsó

2. DÖK vetélkedő felső
4. Megjött a Télapó! -  zenés, játékos programok

16. Karácsonyi hangverseny a Kastély dísztermében 
1630-kor

17. Karácsonyra készítettük -  vásár a napközis tanu
lók munkáiból.

Regölés -  a felsőtagozatosak műsoros látogatása 
az alsótagozaton

18. Karácsonyi műsor a fenyőfa körül

TÉLI SZÜNET:
Első napja december 21-e hétfő 

Utolsó napja január 3-a vasárnap 
Január 4-én kezdődik a tanítás

A M űvelődés H áza kellő szám ú jelentkező ese

tén , decem beri kezdéssel 60 órás angol, német, 
valamint számítástechnika tanfolyamot hirdet 
kezdők részére. A  foglalkozásokra szom bat dél

előttönként kerül sor. Részletes inform ációért for

duljon Rácz Zoltán m űvelődésszervezőhöz. Tel: 

28 400-606 vagy 20 9743-040

D ecem ber 21-én 15 órakor 

a V écsey K ároly Helyőrségi Klub 

színházterm ében a Polgári K ézm űves Színkör 

előadásában a Hamupipőkét nézhetik meg 

az érdeklődők.

A zenés já ték  6-96 éves korúaknak szól.

A  BELÉPÉS DÍJTALAN.

Fné Király Izabella

HINTA
Nappali fényben, Suhanó játék;
Hold ölelésben Ne állj le, várj még!
ringok veled. Tetszik nekem!

Előre lendül, Remegve rezdül,
lánca nem csendül messzire kerül
nyújtsd a kezed! lentről a fent.

Úszom a légben, Lendül a hinta,
boldog reményben -  hinta-palinta
repülsz velem. szédül a csend.

‘P e tő fi ‘É v
160 év, 160 szavaló

Az idei Petőfi Sándor Szavalóverseny megrendezése a jelentkezők ma

gas száma miatt bizony nem kis fejtörést okozott nekünk, rendezőknek. 

Félre ne értsék, egy művelődésszervező számára nincs nagyobb öröm 

annál, mint azt látni, hogy továbbra is van érdeklődés az irodalom, a köl

tészet iránt. 160 évvel azután, hogy az ifjú Petőfi Sándor a Schola Latina 

évzáróján elmondta búcsúversét, pontosan 160-an neveztek a város ön- 

kormányzata, valamint a Művelődés Háza által meghirdetett szavalóver

senyre. Nemcsak a környékről érkeztek versenyzők, hanem Csepelről, 

Ceglédről, Tápiószeléről is. A felesleges várakozás elkerülése érdekében 

a három korosztály képviselői ezúttal öt csoportban versengtek. A kötele

ző verset is csak akkor kellett elmondaniuk, ha a zsűri tagjai nem tudtak a 

produkciók között dönteni, amire persze elég sokszor akadt példa. A sok 

szép szavalat után az alábbi végeredmény született:

I. kategória (6-10 évesek) A csoport
1. Balogh Tamás Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő

2. Babinecz Anna Korén István Általános Iskola, Domony

3. Péli Máté Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő

A zsűri különdíjait Király Barbara és Juhász Zsombor (Szent László Álta

lános Iskola, Vácszentlászló) kapták.

I. kategória B csoport
1. Puskás Dávid II. számú Általános Iskola, Aszód

2. Juhász Andrea Tápiószelei Általános Iskola

3. Török Krisztián Széchenyi István Általános Iskola, Dány

A zsűri különdíját Kovács Richard (Petőfi Sándor Általános Iskola, Hévíz- 

györk) kapta.

II. kategória (10-14 évesek) A csoport
1. Velkey Zsuzsanna Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

2. Márványi Júlia Általános Iskola, Galgamácsa

3. Bognár Andrea Kartali Általános Iskola

II. kategória B csoport
1. Chelemen Paula Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő

2. Kovács Dorottya Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód

3. Biliinger Sándor Korén István Általános Iskola, Domony

A zsűri különdíját Laczkó Gábor (Szent László Általános Iskola, Vácszent

lászló) kapta.

III. kategória 14 éven felüliek
1. Szűcs Péter Pál Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola, Kis- 

tarcsa

2-3. Gál Nikolett Aszód (a mezőkövesdi Szent László Gimnázium 

tanulója)

Bárdos Dóra Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

A zsűri különdíját Seben Glória (Evangélikus Gimnázium, Aszód) kapta.

A több csoport több díjat igényelt. Hálásan köszönjük a Petőfi Múzeum, 

és a Petőfi Társaság Aszódi szervezetének ajándékait. Külön köszönet a 

Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiumának a verseny lebonyolításában 

nyújtott segítségéért.

Rácz Zoltán 
művelődésszervező
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Ki Mit Tud? győzelem a mundér becsületéért

A CSUDÁLATOS HADNAGY TITKAI

Az 1993-as Ki Mit Tud egyéb kategóriájában igencsak meghök

kentette a zsűrit és a közönséget az a fiatalember, aki egy több 

mint 400 verseimet tartalmazó listáról találomra választott müvet 

bármelyik sorától kezdve tovább tudott folytatni. Az akkor még 

tiszthelyettes Varga János a produkcióját újabbnál újabb ötletekkel 

nehezítve meg sem állt a döntőig, ahol végül nagydíjat nyert. Azóta 

ritkán hallani róla, csupán egyszer tűnt fel a Friderikusz Show-ban. 

Az aszódiak viszont mindennap találkozhatnak vele, ugyanis jelen

leg hadnagyként szolgál a város helyőrségében.

- Én már kiskoromtól kezdve rendőr vagy katona akartam lenni. 

A pályámat Kalocsán kezdtem tiszthelyettesként. A Ki Mit Tud 

után Szentendrére, a katonatiszti főiskolára jelentkeztem, de két hó

nap elteltével lehetőség nyílt arra, hogy a Károlyi Gáspár Egyetem 

bölcsészkarán folytassam a tanulmányaimat. Ezt azóta elvégeztem, 

magyar-történelem szakos tanári diplomát szereztem.

- M it  le h e t ezzel a végzettséggel kezd en i a hadseregben?

- A beosztásom szerint humántiszt vagyok. A feladatkör nagyon 

közel áll hozzám, mivel elsősorban az itt szolgálók gondjaira kell 

megoldást találnom. Azok a problémák bukkannak fel, amikkel ci

vil tanárként is találkoznék, csak itt sokkal hatványozottabban for

dulnak elő. Emellett az itt dolgozó polgári alkalmazottak és a sorál

lományú katonák számára kulturális és a sportprogramokat szerve

zek, amit megint csak szívesen csinálok.

- R itka  adottság, ho g y  va la k i a hu m án  te rü le t m e lle tt  a m atem a

tika  terén is  otthonosan mozog. M á rp e d ig  Ön e r rő l is  tanúbizonysá

go t te tt a K i M i t  Tud-on.

- Ez természeti ajándék. Elképzelhető, hogyha a matematikával 

foglalkoztam volna behatóbban, akkor most ezen a területen dol

goznék. A reáltárgyak mindig is érdekeltek, de egy idő után mégis 

a humán terület vonzott jobban.

- A  K i M i t  Tud-ra hogyan készü lt?

-  Erre a produkcióra nem kell készülni, mert bármikor képes va

gyok rá. Viszont a vetélkedőn a szűkre szabott fellépti idő miatt ar

ra is figyelnem kellett, hogy a kapott öt perc alatt mit vagyok képes 

elmondani, illetve leírni A legkönnyebb persze akkor volt, amikor 

nem én, hanem a műsorvezető választotta ki a listáról a verset. Ne

kem csak folytatnom kellett. A tükörírást is csak egyszer próbál

tam, aztán rájöttem, hogy megy a dolog.

A z t aka rja  m ondan i, h o g y  ezt a több, m in t  négyszáz verset sosem  

m em orizá lja  ú jra?

- Nem kell újra ismételgetnem őket. Sőt azóta azt vettem észre, 

hogy minél több idő telik el, annál több versre emlékszem. Olya

nokra is, amiket azelőtt nem tanultam tudatosan, csupán valami

lyen módon kapcsolatba kerültem velük. Ilyen például Petőfi ver

se, az Arany Lacinak. Sosem szavaltam, mégis tudom. Csak a Ki 

Mit Tud? után került fel a listámra.

- M ily e n  változást ho zo tt a ve té lked ő  az életében?

- Őszinte legyek? Nem túl sokat. A Ki Mit Tud?-ra egyébként

nem is akartam nevezni. Abban az időben Tápiszecsön szolgáltam, 

és ott figyelt fel a képességemre Gréczi Sándomé tanárnő és Agócs 

Béla őrnagy. Azzal vettek rá, hogy a szerepléssel a hadsereg jó hírét 

öregbítem. A győzelemnek köszönhetően a többi nyertessel együtt 

eljutottam Thaiföldre, ami csodálatos volt. Annak is örülök, hogy 

szert tettem néhány barátra, köztük olyanokra, akikkel egy kategó

riában versengtem. Mindezek mellett még egy dolgot köszönhetek 

a Ki Mit Tud?-nak. A vetélkedő hatására döntöttem el, hogy beirat

kozom az egyetemre.

- N em  bom bázták jo b b n á l jo b b  á llása ján la tokka l?

-  Lehet, hogy bombáztak. A döntő után kaptam vagy ötszáz leve

let. Ezek Tápiószecsőre érkeztek, én viszont a döntő után már nem 

mentem oda vissza. Konkrét szóbeli ajánlatot csak kettőt kaptam. 

Egy bűvész Amerikába, egy tengerjáró hajóra hívott szerepelni. 

Nem érdekelt a dolog. Az elődöntő után a Duna Televíziótól is 

megkerestek. Ez sem vonzott igazán. Szeretek katona lenni, emel

lett pedig úgy érzem, nem lenne tisztességes elmennem. Engem a 

honvédség taníttatott, tőlük megkaptam minden segítséget, s ezt il

lik viszonoznom.

- Igazán nem  akarom  le b e csü ln i az aszódi la k ta nyá t, de a hadse

regen b e lü l enné l biztosan van né h á n y  jo b b  he ly .

- Én 1992 óta itt vagyok állományban, Tápiószecsőre csupán át

vezényeltek. A Ki Mit Tud, fordulói alatt nagyon sok emberi és 

technikai segítséget kaptam az aszódi helyőrség vezetőitől, Sztán 

István ezredestől és Zeher Zoltán alezredestől. Ez nagyon jólesett, 

így szívesen jöttem ide vissza az egyetem elvégzése után is, még 

úgy is, hogy ezzel esetleg alacsonyabb beosztásba, alacsonyabb fize

tési fokozatba kerültem. Ennyivel mindenképpen tartozom az ala

kulatnak.

- A  ka to n á i tud ják , ho g y  egy re n d k ív ü li képességekkel m egá ldo tt 

tisz t irá n y ítja  őket?

- Nem tudom. Nem akarom mindenáron felhívni a figyelmüket 

arra, hogy én vagyok az az ember, aki valamikor nyert a Ki Mit 

Tud?-on Ugyanakkor a sorállomány tagjai 1993-ban már igencsak a 

kamaszkorban voltak, és persze tévéztek. Ennek köszönhetően né- 

hányan beazonosítottak és persze adják tovább a drótot. Ez nem 

baj, szívesen beszélgetek velük, s ha kérik, akkor el is szórakozta

tom őket.

- V á lla l m ásu tt is  fe llépéseket?

-  Vállalok, ha a fellépések bevételeiből másokon tudok segíteni. 

Novemberben három helyre is elmegyek, mert az aszódi alakulatot 

is szeretném meglepni egy kis ajándékkal. Hogy mivel, az egyelőre 

maradjon titok.

Rácz Zoltán

(A c ik k  a Népszabadság Pest m eg ye i K ró n ik a  

no ve m b e r 5 -e i számában je le n t  m eg.)
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Ha számodra is vonzó a film 
művészet...
Ha szeretnél értékes és érdekes 
filmeket nézni...
Ha szeretnél ezekről egy csésze 
tea mellett beszélgetni...

A kkor hétfőnként 
18 órakor a 

Művelődés Házában 
v á ra

Filmklub
Decemberben: Kortárs magyar 

filmek

7-én: Tímár Péter: Csinibaba 
14-én: Szabó István: Édes Emma, drága 

Böbe
21-én: Koltay Róbert: Sose halunk meg 
28-án: Kern András: Sztracsatella

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ!!

Tisztelettel értesítjük A szód város lakosságát, hogy Bag 

község tanm edencéjében (Bag, Szt. A ndrás u. 52. sz. 

az iskola tornacsarnokában) a G YÓ GY ÚSZÁS TEVÉ

K EN YSÉG  1998. n o v em b er 06-ával elkezdődött 

a következő napokon és időben: péntek: 15-16, 16-17 óra és 

szombat: 10-11, 11-12 óra között.

KIK VEHETIK IGÉNYBE AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST?

A 0-18 év alatti mozgásszervi clváltozású gyerekek.
Pl.: ilyen betegségek:
• infantilis cerebrális parézis (ICP vagy Littlc-kór),
■ megkésett mozgásfejlődésű gyerekek,
• helytelen testtartás (domború hát, domború-homorú hát, nyerges hát, 

lapos hát),
• gerincferdülés (scoliosis)
• csigolya megbetegedések (M. Schcuermann),
• mellkas elváltozások (tyúkmell, tölcsérmell),
• Lapocka magasállás, ferde nyaktartás,
• Csípő betegségek (csípőficam, Perthes-Legg-Calvé-félc betegség),
■ Láb betegségek (x-térd, o-térd, dongaláb, lúdtalp).

A gyógyúszás! az ANTSZ működési engedélyével végzi a PE-GA 
Prevenció, Marketing és Sport Szolgáltató Betéti Társaság.

A foglalkozásra jelentkezni a helyszínen szakorvosi beutalóval lehet. 
A gyógyúszás ára: 650 Ft/óra, amit a szülő csekken fizet be.

TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS:
28/419-641-es vagy 30/9511-571 -es számokon.

C s i r i b i r i

Minden csütörtökön 9-12 óráig 
2170 Aszód, Baross u. 2.

Mit kínálunk a családoknak?
Gyermekeknek:
• színes fejlesztő játékokat

• mozgás-, értelmi-, érzelmi fejlődési lehetőség

• fejlődik a gyermek fantáziája

• alakulnak az emberi viselkedési szabályok

• az együttes élmény erősíti a szülő-és a gyermek közötti kapcsolatot

• a közösségi nevelés fontos eszköze

• elősegíti a másság elfogadását

Szülőknek:
• csodás környezetben és játékokkal játszhat gyermekével

• tapasztalatot cserélhet más szülőkkel

• igény esetén a gyermekekkel együtt vagy külön baba-mama és/vagy 

női torna

• recept, szabás- és kötésminta csere-bere

• bébi és gyermekruha, és gyermek felszerelések börzéje

• érdekes gyermekekkel kapcsolatos cikkek olvasása

• háztartási fortélyok, trükkök olvasása

• a felmerült igények szerint szaktanácsadás megszervezése -  hogy 

minden kérdésre választ kaphasson!

Hozza el Ön is gyermekét! Várjuk szeretettel!

Kissné Rúzsom Szilvia
szervező

A Gödöllői Városi Bíróság 
1998. évi decem ber 21. napjától 

1998. decem ber 31. napjáig
ítélkezési (törvénykezési) szünetet tart.

A fenti idő alatt tárgyalásokat és 
hétfőnként panasznapokat nem tartunk.

A polgári és büntető irodákban 
ügyeletet tartunk, mely a hét minden napján 

8.30-tól 11.30-ig tartó 
ügyfélfogadást nem érinti.

A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idő 
alatt is az irodákban, illetőleg a bejáratnál 

elhelyezett panaszládába 
lehet leadni vagy postán elküldeni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 
Pest Megyei Bíróságon, valamint a 

Pest megyéhez tartozó minden 
helyi bíróságon 

1998. decem ber 21. napjától 
1998. decem ber 31. napjáig 

ítélkezési (törvénykezési) szünet lesz.

\ _____________ ____________________ /
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TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk a város lakosságát, 

hogy városunkban 1998. szeptember 29-i dátummal hi

vatalosan is megalakult a CUKORBETEGEK EGYESÜ

LETE. A Pest megyei Bíróság a fenti dátummal Közhasz

nú Társadalmi Szervezetként vette nyilvántartásba.

Az Egyesület tevékenységét a városban élő és tagként 

belépő cukorbetegek megsegítése és érdekvédelmében 

fejti ki.

Az Egyesületet 5 fő vezetőség irányítja, és 3 fős ellen

őrző bizottság ellenőrzi a törvényesség betartását.

Az Egyesület hivatalos címe: 
Cukorbetegek Egyesülete 

2170 Aszód, Régész u. 4. sz.

Működési területünk: Pest megye Aszód

Az egyesület célja:
Az Egyesület önkéntes társuláson alapuló társadalmi 

szervezet, amely az egyesületen kívülálló körében a tár

sadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irá

nyuló, egészség megőrzési, utógondozási és részbeni re

habilitációs tevékenységet folytat.

Alapvető feladatának tekinti a cukorbetegek életmód

jának alakítását, előadások, tanfolyamok szervezésével, 

kapcsolatok létesítése, fenntartása állami és társadalmi 

szervezetekkel, intézményekkel, valamint magánszemé

lyekkel.

Elősegíti a cukorbetegek tematikus képzését, nevelé

sét, az ügyüket szolgáló komplex társadalmi, egészség- 

ügyi tevékenységét. Biztosítja, hogy a tagjai és szövetsé

gen kívül álló cukorbetegek minden segítséget és lehető

séget megkapjanak ahhoz, hogy az anyagcserezavaruk el

lenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytat, pártoktól független.

Tisztelt Polgárok, Sorstársak!
Várunk minden sorstársunkat egyesületünkbe. És 

mindazokat, akik pártoló tagként segítenék törekvésein

ket.

Az Egyesület összejöveteleit: a Művelődési Ház 

(Aszód, Kossuth L. u. 72.) Kamara termében tartja min

den hónap utolsó csütörtökén délután 3 órai kezdettel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Aszód Városért Alapítvány pályázatot hirdet az 

alapítványhoz beérkezett 1% felhasználására.

A pályázatra je lentkezhetnek mindazon oktatási 

és művelődési intézmények és civil szervezetek, 

akik a Városért A lapítvány célkitűzéseinek 

megfelelően kívánják a pályázott összeget fe l

használni.

Kuratórium címe:

Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód Városért Alapítvány 

Kuratóriuma

J----------- ----------- V
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Aszód Város Önkormányzata 
meghirdeti az Aszód Kossuth L. u. 59- 

alatti GAMESZ telephely II. ütem 
műhely-szociális blokk kialakításának 

kivitelezési munkáit.

A tervek átvehetők:
GAMESZ Aszód, Kossuth L. u. 59. 

Tolmácsi Miklós GAMESZ-vezetőnél

A k iv ite le z é s  v á rh a tó  

k e zd é s i id ő p o n tja :

1998. d e c e m b e r  

b e fe jezés i h a tá r id ő :

1999■ á p r i l is

A terv ek  á tvé te lének  fe lté te le  érvényes 

vállalkozói engedély , va lam in t fedeze t 

igazolás.
A pályázatokat A szód Város Ö nkorm ányza t 

K özbeszerzési B izottsága soro lja  be, és a 
K épviselő -testü le t bírálja el.

Budai Józsefné Búzás Pál Nagy Mihály 

Elnök h. Elnök Eli. Biz. Elnöke
Aszód Város Ö nkorm ányzata
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NEW FRANKA SHOP BT
ASZÓD, Kossuth L. u. 71.

Fagyálló kapható 
Eszkimó 2001 (tömény)

T/F: (28) 401-460 

M obil: 06-20-9-416-533 

06-20-9-376-899

(mmsstimo i-
2170 Aszód, Rákóczi u. 2/a. 

06-20-9-673-672

könyvek, újságok 
nyomdai előkészítése 
fekete-fehér 
és színes nyomtatás 
bérszkennelés (600 dpi-ig) 
szakdolgozatok készítése 
kézirattól kötészetig
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Hölgyeim és Uraim!
Ezúton szeretném megköszönni megtisztelő 
bizalmukat, hogy ebben az évben is velem 

utaztak Európa legszebb helyeire és városaiba.

Kívánok Önöknek nagyon boldog karácsonyt 
és eredményekben gazdag új esztendőt.

1999-ES AJÁNLATAIMBÓL
Tavaszi szünet:

Párizs EuroDisney

Április 24-től május 4-ig: 
Velence-Róma-Pisa-Firenze

Május 22-31-ig:
Francia Riviéra + Korzika

Június 25-től július 14-ig:
Nagy Angol-Skót körút (19 nap)

Tel: 28/400-115, 28/401-887  

Székfi László
nemzetközi személyszállító, utazás szervező

/  fiz ABN-AMAO Biztosító Rt ^

4  munkatársakat keres aszódi fiókjába. k

Képesítés: ^

^  felsőfokú végzettség vagy minimum érettségi. ^

v Jelentkezni lehet: /
j  HCPP ILONA fiókigazgatónál ^
4  a 06-30-9-915-393-as telefonszámon. 6
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Hirdetések, közérdekű információk

Postai
nyitva tartás:

Minden hónap 

első két hétfője:

8-17.00 óra 

a következő hétfőkön 

és keddtől péntekig: 

8-16 óra

szombat, vasárnap: 

zárva

B Posta Shop B
NYITVA TARTA5

Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 
Szombat 6-10.00

T iszte lt Ü gyfeleink!

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 vaka  István  p o s ta v e z e tő

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a  környező ' te lepü lések  (Bag, D om ony, Iklad, 

G algam ácsa, V áckisújfalu, K artal, Verseg) részére  kiala

k íto tt hétvégi és ü n n e p i á llatorvosi ügyelet decem ber 

havi beosztása  az alábbiak  sz e r in t alakul:

december 5-én 8 órától december 7-én 8 óráig
Dr. Szőke Zsolt, A szód, B aross u . 5., 

te lefon : 06-20-9 -566-529

december 12-én 8 órától december 14-én 8 óráig
Dr. Soós E ndre , A szód, K ossu th  u . 51., 

te lefon : 06-28-400-062

december 19-én 8 órától december 21-én 8 óráig
Dr. N ém eth  M ihály, A szód, K ossu th  u . 62., 

te lefon: 06 -28-400-207

december 25-én 8 órától december 28-án 8 óráig
Dr. M árton János, G algam ácsa, K iskút u . 3., 

telefon: 06-30-9-229-420 

december 31-én 12 órától jnauár 4-án 8 óráig
Dr. N ém eth  M ihály, A szód, K ossu th  u. 62., 

te lefon: 06-28-400-207

APROHIRDETESEK
A sz ó d o n  új c sa lád i h á z  sü rg ő sen  e ladó . É rd .: 0 6 -2 8 - 

4 0 1 -9 6 8 , 0 6 -2 8 -4 0 0 -6 0 6

L eh e l 160 lite re s  h á ro m c s illa g o s  h ű tő szek rén y  

e ladó . É rd .: 0 6 -2 8 -4 0 1 -0 6 1

E g y ed ü lá lló  h ö lg y n e k  eg y  sz o b a  k iadó . B e th le n  G.

Lapzárta: 
december 21.

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



TÜKÖ R

A z O T P  M agánnyugd íjpénztár o lyan  gyüm ölcsöző  befek tetés garantál, m ely  egyben  a nyugod t ö regkor záloga is. 

A z Ö n nyugd íjjáru lékkén t befize te tt forin tja i itt jó  helyre kerülnek: m ár m ost is m agas hozam ot, később  ped ig  de 

rűs, k iegyensú lyozo tt nyugd íjas éveket b iz tosítanak . A zoknak  a  fia ta loknak, akik  idén lépnek  a m unkaválla lók  tá 

borába, m indenképpen  határozn iuk  kell, m ely ik  nyugd íjpénztárt választják . E gy biz tos: az O TP M agánnyugd íj

pénztárban  pénzük  jó l do lgoz ik  m ajd.

M inden  érv m elle tte  szól! A z O TP M agánnyugdíjpénztár:

/  A  tagd íjbefize tésekbő l 95% -o t jó v á ír  a  pénztártagok  egyéni szám láján  

/  T agjai nyugd íjba  m enete lko r négyféle  é le tjáradékból választhatnak  

/  T elefonos ügy fé lszo lgála ta  az  in fo rm ációszerzés legkényelm esebb  m ódjá t b iztosítja .

A hhoz, hogy m egb izonyosod jék  ró la, hogy jó l döntött, am ikor az  O TP M agánnyugd íjpénztárt választo tta , nem  kell 

a nyugdíjig  várnia:

/  M inden  új tag  a jándék  C irrus/M aestro  bankkártyát kaphat.

/  1% -kal a lacsonyabb  hiteld íj m elle tt veheti igénybe az O TP B ank  A -hitelét.

/  M ár szám os szerencsés nyertesünk  tudja: m inden  negyedévben  200 000 fo rin t értékű  utazást és 

5 db gépkocsinyerem ény-beté tkönyvet sorso lunk  ki tag jaink  között.

Előtérben a biztos háttér.

OTP BANK ASZÓDI FIÓKJA, Aszód, Kossuth L. u. 42-46.
Ő l bTel.: 28 /400-076 , fax: 400-133

(é r d e k lő d n i le h e t  az  OTP B an k  434-66-88 k ö z p o n ti szá m á n  is .)
N yitva: h é tfő tő l  c sü tö r tö k ig  7.45-15; p é n te k e n  7 .3 0 -1 2 .3 0  ó r á ig  (E b éd id ő: 12.30-13 ó r á ig ) IG Á I K IG DÍJPÉNZTÁR



Egy évvel ezelő tt szerkesztőségi cikkben fo r

dultam  a Lap K edves O lvasóihoz és kértem  a 

szíves tám ogatásukat. Term észetesen a leírt ké

rést nem  tarto ttam  elegendőnek és szem élyesen 

is m egkerestem  az in tézm ények  vezetőit: ism er

tettem  a lap szerkesztésével kapcsolatos lehető 

ségeket, az elképzeléseim et, am elyeket csak a tá 

m ogatásukkal vé ltem  kivihetőnek.

A  1-12. szám  és a három  betét-k iegészítő  olyan 

lett, am ilyent a pénzügyi lehetőségek  m egenged

tek, am ilyent a felkért tám ogatók, a városi in téz

m ények segítségével m egvalósíthattunk.

A  Szerkesztő elégedett, m ert a V árosi K önyv

tár do lgozóinak a segítségével sikerült az A szódi 

Tükör m indegyik  szám át az ígért határidőre 

(m inden hónap 1 -re!), a k ívánt terjedelem ben 

(16 oldal) m egjelentetn i, és az o lvasókhoz elju t

tatni. Ez utóbbiban  a helyi Postahivatal nyújto tt 

igen nagy segítséget. Ú gy gondoljuk, hogy am it 

egy ilyen terjedelm ű, havi ú jság  felvállalhat 

(m indenekelőtt a tájékoztatást) azt sikeresen 

m egvalósítottuk. R észletes, tényszerű  és részre

hajlás m entes tájékoztatást nyú jto ttunk  két nagy 

esem ényről, a tavaszi országgyűlési és az őszi 

önkorm ányzati választásró l; fo lyam atosan  közzé 

tettük a helyi önkorm ányzat legfontosabb híreit, 

beszám olóit, tájékoztatásait; a Polgárm esteri H i

vatal és a közin tézm ények, a különféle szolgála

tok m űködési rendjét; a közlekedés adatait; a kü 

lönböző esem ények időpontja it és a m egtörtént 

esem ények rövid  v isszapillan tó  ism ertetését; 

m inden  hozzánk forduló  szervezetnek, pártnak  

stb. a közérdeklődésre igényt tartó  felhívását 

m egjelentettük. N éhány  cikkben kisebb elem 

zést, ism ertetést is nyújto ttunk. Term észetesen 

nem  válla lhattuk  fel a d iákújságok feladatát, te 

hát nem  közölhettünk  m inden  szépirodalm i alko 

tást, csak néhányat, am elyeket úgy ítéltünk meg, 

beleilleszthetőek  egy szűk  lehetőségek  között 

m ozgó inform ációs újságba. Sokan a szerkesztői 

kényszert negatívan  ítélték  m eg és m ég a m eg

kérdezés, a gondolatcsere lehetőségét is elvetet

ték, egyszerűen nem  adtak több inform ációt az 

újságnak, m it sem  törődve az o lvasók  érdeklődé

sével.

E fenti példák is b izonyítják , hogy a Szerkesz

tő nem  m indennel elégedett. Szom orúan kellett 

tapasztaln ia, hogy több olvasó nem  értette m eg 

kérését, am ikor a hat évvel ezelőtt m egállapíto tt 

20,- forintos lapárat az időközbeni inflációhoz (s 

term észetesen az előállítási költséghez) igazítva 

50,- forintra em eltük fel. T öbben e m iatt (vagy 

hanyagságból?!) nem  fizettek  elő az újságra. 

D rágának tarto tták , pedig  a 16 oldal tájékoztatás 

m ég egy korsó sör árát sem  éri el! Sajnos a lokál

patrio tizm us, am i egyfajta  városszeretete t je len t 

(s ebbe az újság is beletartozik!), nem  m indenki

ben vert m ég fészket. A  szűk lehetőség ellenére 

azért több írással próbálkozó  em ber m egkeresé

sére is szám ítottunk. Persze, igaz, am i igaz, vala 

m it elm ondani, vélem ényt alkotni szóban sokkal 

egyszerűbb, és következm ény m entesebb, az írás 

v iszont m ár veszélyes, m ert Verba volánt, scrip- 
ta manent vagyis a szó elrepül, az írás megma
rad  (!)

M inden nehézség ellenére azért a lap rendsze

resen m egjelent, a pénzügyi alapot az Ö nkor

m ányzat biztosíto tta , s tám ogatók  is akadtak. E n

nek is köszönhetjük, hogy 1999. februárjában 

először je len thetjük  m eg az A szódi Tükör K alen 

dárium ot, am elynek Aszód-1998. cím et adtunk.

V égezetül köszönetét kell m ondanom  a K iadó 

nak, az A rtW ind K ft-nek, az Ö nkorm ányzatnak, 

a V árosi K önyvtár és a Postah ivatal érdekelt do l

gozóinak, a tám ogatók  sorából pedig  kiem elem  

az O TP A szódi fiókját.

K öszönöm  m indazon aszódi polgárnak a segít

ségét, akik írásaikkal, tanácsaikkal az A szódi 

Tükör havi m egjelenését elősegítették.

A  Szerkesztő, aki ez évben  a város iránti szere- 

tetéből végezte “társadalm i” m unkáját, búcsúzik  

az olvasóktól. K éri, hogy a Lap új szerkesztőjét 

segítsék  m unkájában.

A. I.


