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Önkormányzati hírek

Több mint tizenkétmillió forint 
jut útkarbantartásra

Agykutatók
Aszódon

A képviselő-testület Bugyin József polgármester nélkül, 
Kovács Tamás alpolgármester vezetésével kezdte meg ülését, 
mivel városunk első embere a TÖOSZ tizedik, jubileumi 
ülésén társelnökként vett részt. (A negyedik napirendi pon
tot már Bagyin József terjesztette a városatyák elé.)

A képviselők elsőként a napi
rendi pontok sorrendjén vál
toztattak, és előre vették a Fa
lujárók útján lévő tér rendezé
sének tárgyalását. (Az ügyről 
részletesebben külön cikkben 
olvashatnak.) Ezután a köz
meghallgatás előkészítése, 
majd a halaszthatatlan karban
tartási, kisjavítási és helyreál
lítási munkák sorrendjéről 
döntöttek. A város 1999. évi 
költségvetésében 12 millió 
650 ezer forintot különítettek 
el az utak helyreállítására. A 
műszaki iroda elkészítette a 
munkák jegyzékét. Az össze
állításkor előkerültek azok a

feladatok is, amik az elmúlt év
ben fedezethiány miatt nem 
készülhettek el, ezen felül 
számba vették a lakossági igé
nyeket is. A képviselők elfo
gadták a pénzügyi iroda veze
tőjének, Szolnoki Ferencnének 
azon javaslatát, hogy az el
végzendő munkákat két ütem
be sorolják, és az első lépcső
ben csak azok a feladatok sze
repeljenek, amelyek nem tűr
hetnek halasztást. A nettó 
négymillió forintos keretből 
többek között törött átereszek 
cseréjét végzik el, járdát épí
tenek, felújítják a temető hul
ladéktárolóit stb.

Mobil szűrés: 
ellenzők és igénylők

Egyes számítások szerint ma 
Magyarországon körülbelül 
egymillió ember, vagyis min
den tizedik polgár szenved 
csontritkulásban. A szűrés kü
lönösen fontos szerepet tölt be 
a betegség megelőzésében, 
mivel az sokáig tünetmentes, 
és a későbbiekben is csak ne
hezen kimutatható. Ezek után 
azt gondolhatnánk, örülni kell 
minden olyan lehetőségnek,

amelynek köszönhetően bizo
nyosságot szerezhetünk: nem 
szenvedünk osteoporosisban, 
vagy ellenkezőleg, szükséges 
orvoshoz fordulnunk. Az úgy
nevezett mobil szűréseket 
azonban a szakma fenntartá
sokkal fogadja, mi több, nem 
támogatja.
A Vöröskereszt aszódi szerve
zete nemrégiben ilyen csontrit-

(folytatás a 8. oldalon)

A képviselők ezután az Evan
gélikus Egyház ingatlan
visszaadási kérelmét tárgyal
ták meg, és úgy döntöttek, 
helyt adnak a kérésnek. Az 
egyház az 1991. évi 32-es tör
vény alapján kérte vissza az 
Aszód 180-as helyrajzi szá
mon szereplő, jelenleg haszná
laton kívüli sportpályát, a Sza
badság tér 8. szám alatti négy
lakásos épületet, valamint a 
Szabadság tér 8/A-B alatti két
szintes ikerházat. A sportpá
lyát a kastélyban létesülő kol
légium céljára kívánják hasz
nosítani, míg az épületek szol-

(Joly ta tá s  a  2. o lda lon )

Az Európai Agykutatás He
téhez kapcsolódó Magyar 
Agykutatás Napja alkalmá
ból több neves akadémikus 
közreműködésével ismeret- 
terjesztő sorozatot rendeztek 
az aszódi Evangélikus Gim
náziumban. A professzorok 
azért vállalkoztak a közép- 
iskolások számára is érthető, 
az agyműködés titkairól szó
ló előadásokra, mert úgy vé
lik, hogy a társadalom figyel
mét fel kell hívni az agyku
tatás fontosságára, ezek 
eredményeit pedig közkincs- 
csé kell tenni.

(folytatás a 9. oldalon)

A TARTALOMBÓL

KAMIONSTOP ÖT PERCRE
(5. oldal)

EDZŐCIPŐK 
ÉS SURRANOK 
VIADALA
A FESZTIVÁL TÉREN
(17. oldal)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek
(fo ly ta tá s  a z  1. o ld a lró l)  

gálati lakásként működnek 
majd. Az önkormányzat a 
visszaszolgáltatásért kárpót
lást kap az államtól, amelyből 
a ház jelenlegi lakóinak elhe
lyezését kívánj ák megoldani.
A képviselő-testület döntött a 
Szabadság tér 3., 4., 5., szám 
alatti, önkormányzat tulajdo
nában lévő, nem lakás céljára 
szolgáló épületek értékesítésé
ről. Az ingatlanok az egyik or
szágos napilapban, valamint 
az Aszódi Tükörben kerülnek 
meghirdetésre. A képviselő- 
testület azt is szükségesnek 
mondta ki, hogy a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekről 
készüljön felmérés, amely tar
talmazza a bérleti jogviszo
nyok időtartamát, valamint az 
épületek általános műszaki 
felmérését.
A képviselő-testület elfogadta 
a szennyvízelvezetés kivitele
zésének első üteméhez benyúj
tandó részletes pályázati felté
teleket, egyben felkéri az elő
minősítési eljáráson alkalmas
nak talált pályázókat (összesen 
húsz jelentkező akadt), hogy a 
munkák kivitelezésére tegyék 
meg ajánlatukat.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy az Aszódi Tükör fe
lelős szerkesztői tisztére je
lentkező három pályázó közül 
Rácz Zoltánt bízza meg a fela
datok ellátásával.

A képviselő-testület módosí
totta a szociális igazgatás és 
ellátás szabályozásáról, vala
mint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló önkor
mányzati rendeleteket. Erre 
azért volt szükség, mert 1999. 
január elsejével életbe lépett a 
családok támogatásáról szóló 
új törvény, s ez a gyermekne
velési támogatással kapcsola
tos feladatokat a megyei egész
ségbiztosítási pénztárak hatás
körébe utalta.

A képviselő-testület peres 
úton kívánja rendezni a szesz
főzde alatti terület tulajdonjo
gát. Az ügy előzménye, hogy a 
Galgaparti Összefogás Mgtsz 
1994-ben eladta a Aszód 025 
hely rajzszámú területet. Ebbe 
- mivel nem szerepelt külön

helyrajzi számon - a szesz
főzde is, amit az államosítás 
óta az önkormányzat, illetve 
jogelődje birtokolt. A vevő - 
aki egyébként tudomással bírt 
arról, hogy a szeszfőzdét nem 
vásárolták meg - most 1000 Ft/ 
négyzetméter áron kínálja a te
rületet az önkormányzatnak.

Három pályázat érkezett a 
Kossuth Lajos utca 59. szám 
alatti műhely felújítására. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a legolcsóbb ajánlatot (11 
millió 303 ezer Ft) tévő Sóvári 
'97 Kft-t bízza meg a feladat 
elvégzésével. Amennyiben a 
pályázó mégsem vállalná a 
munkát, új pályázatot írnak ki 
rá. A munkák elvégzéséhez 
szükséges fedezethez az ön- 
kormányzat a gázvagyon ela
dásából származó bevétel ter
hére előlegez meg 7 millió fo
rintot, amit a későbbiekben a 
Kossuth u. 59 sz alatti hátsó 
terület eladásából befolyó ösz- 
szegből vissza kell pótolni.

Korántsem volt csendesnek 
nevezhető a Csendes út 180 
méter hosszúságú szakaszára 
beadott pályázatok elbírálása 
kapcsán kialakult vita. Erről 
külön cikkben részletesen 
olvashatnak.

Táblák és fekvőrendőrök 
Újtelepen történő kihelyezésé
ről döntött a képviselő-testü
let. Eszerint 30 km/h sebesség- 
korlátozó táblák kerülnek a 
Vörösmarty-Honvéd-Hunya- 
di-Bethlen Gábor-Hajnóczy 
utcák KPM utakkal való ke
reszteződéseibe. A Rákóczi u.- 
Arany János utca keresztező
désébe 4 db mobil fekvőren
dőrt helyeznek el. A Bethlen 
Gábor utca és az Arany János 
utca kereszteződésében 4 hó
napon keresztül havi egy al
kalommal forgalomszámlálást 
végeznek.
A tavalyi év sikerén felbuz

dulva a szervezők idén is sze
retnék megrendezni a Gyer
meknapot, és ehhez kérték a 
város támogatását. A képvise
lő-testület elfogadta a polgár- 
mester azon javaslatát, hogy az 
önkormányzat szponzorok be
vonásával támogassa a rendez
vényt. Amennyiben a teljes fe

dezetet nem sikerül támogatók 
útján biztosítani, az önkor
mányzat az összeget kiegészíti 
200 ezer Ft-ra.
A képviselő-testület tudomá

sul vette a Kossuth Lajos u. 3. 
szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló bérlemény visszaadá
sát, és döntött annak pályázat 
útján történő hasznosításáról.
A Kossuth Lajos utca 24-ben 

nyitandó könyvesbolt mellé az 
AB Aegon Rt. Irodája kap he
lyet. A cég kérte, hogy az egy
séget a működésükhöz igazít
va alakítsák ki. A munka 
értéke 1 millió 19 ezer Ft, amit 
az önkonnányzat meghitelez a 
bérlőnek. A biztosítótársaság a 
kölcsönt kilenc hónap alatt, 
113 ezer 333 Ft-os részletek-

Az őszi csapadékos időszak, 
valamint a hirtelen jött hóolva
dás nemrégiben több alkalom
mal is sártengerré változtatta a 
Falujárók útján található üzlet
sor közti területet. A boltok tu
lajdonosai megelégelték a gya
logosok és autósok közlekedé
sét akadályozó állapotot és 
Búzás János képviselőhöz for
dultak. A városatya beadvány
nyal fordult a képviselő-testü
let felé, amelyben azt kérte, a 
téren megfelelően tömörített 
kavicságyazaton szilárd bur
kolatkészüljön el.
A képviselő-testületi ülésen is 
részt vevő üzlettulajdonosok 
elmondták, elegük van az ide
iglenes megoldásokból, és sze
retnék, ha az önkormányzat 10 
év után végre végleges arcula
tot adna a térnek. Annak idején 
a szükségesnél nagyobb telke
ket kellett megvásárolniuk, 
cserébe azzal bíztatták őket, 
hogy az értékesítésből befolyt 
összeget (mintegy 800 ezer Ft- 
ot) a területre fordítják. Az ígé
retek egyike sem valósult meg. 
A problémát sok esetben saját 
erőből próbálták legalább ide
iglenesen megoldani, de az ide 
hordott követ és salakot egy 
idő után elnyelte a sár.

1999. március 10.

ben törleszti.
A képviselő-testület ezután 

két építési foghíjtelek áráról, 
majd népi ülnökök jelöléséről 
döntött.

A képviselők egyetértettek 
Asztalos Tamás képviselő 36. 
számú beadványának tartal
mával, mely szerint a város 
hozzon létre egy Milleneumi 
Emlékparkot, és alakítsa meg a 
Milleneumi Emlékpark Bi
zottságot.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy a Kossuth Lajos utca 
59.szám alatti épület két iro
dáját 497 Ft/négyzetméter/hó 
egységáron ideiglenesen az 
ABN AMRO Biztosító Bank 
Rt. rendelkezésére bocsátja.

Bár a tér rendezésére a képvi
selő-testületi ülésig nem ké
szült új terv - a korábbihoz a je
lenlévők nem ragaszkodtak- az 
első számítások szerint a terü
let vízelvezetésének megoldá
sa és szilárd burkolattal történő 
ellátása 4-5 millió forintba ke
rül. A képviselők többsége úgy 
foglalt állást, hogy bár ilyen 
célra csak 380 ezer Ft-ja van az 
önkormányzatnak, nem az ide
iglenes, hanem a végleges 
megoldást kell szorgalmazni.

A kérelmezők közül Búzás 
István a munka gyorsítása ér
dekében felajánlotta, hogy a 
tér rendezéséhez szükséges ki
viteli tervdokumentációt a mű
szaki iroda, valamint az épí
tész szakmai iránymutatásait 
figyelembe véve - költségki
írással, térítésmentesen elké
szíti. A képviselők örömmel 
fogadták a javaslatot, mert így 
már március végén dönthetnek 
a pályázat kiírásáról. A tér ren
dezéséhez szükséges összeget 
átmenetileg a Bethlen Gábor 
utcának az Arany János utca és 
3-as számú főút közötti sza
kasz aszfaltozására szánt ke
retből biztosítják. A térnek au
gusztus 20-ig kell elkészülnie.

R. Z.

Kátyúk helyett 
padok lesznek a téren



TÜKÖR

A képviselőket későn értesítik?

Zajos vita a Csendes út miatt
A Csendes út 180 méteres 

szakaszának megépítésére a 
megadott határidőig ketten 
nyújtottak be pályázatot, 
amelyről döntenie kellett a 
képviselő-testületnek.

Búzás Pál, a közbeszerzési 
bizottság elnöke a bizottság 
javaslatának ismertetésekor 
elmondta: a borítékok sértetle
nül kerültek a bizottság elé, 
amelynek tagjai a Galgamente 
Vízgazdálkodási Társulat 2 
millió 22 ezer forintos ajánlata 
mellett voksoltak, szemben a 
gödöllői Geodóra Bt. 2 millió 
744 ezres ajánlatával. Hogy a 
képviselő-testület mégsem tu
dott simán dönteni, az jórészt 
annak volt köszönhető, hogy 
Asztalos Tamás képviselő 
jelezte: a közbeszerzési és vá
rosfejlesztési bizottság ülésein 
sokszor azért nem tud érdem
ben javaslatot tenni, mert az 
anyagot ott kapja meg. A bi
zottsági ülésekre sem kap idő
ben meghívót, ezekről sok 
esetben közvetlenül előtte, te
lefonon értesül. A szóban for
gó üggyel kapcsolatban el
mondta: véleménye szerint 
nem volt megfelelő a műszaki 
kiírás, mivel az nem tartalmaz
ta, hogy a jelzett terület két 
pontjának összekötéséhez 
szükséges út milyen feltöltést, 
tereprendezést igényelt.
Az ülésen részt vevő Geodóra 
Bt. képviselői is kifogást emel
tek, mivel a pályázattal kap
csolatos műszaki leírást csak a 
határidő lejárta előtt egy nap
pal kapták meg Kis Jánostól, 
ráadásul a pályázat bontásáról 
sem kaptak értesítést. Vitányi 
Attila a műszaki iroda vezetője 
furcsállotta, hogy a pályázók 
nem kaptak időben műszaki le

írást, mivel az a pályázati ki
írással egyidejűleg készült, 
ugyanakkor elismerte: bár te
lefonon többször is próbálko
zott, nem sikerült a cég képvi
selőit értesítenie a bontás idő
pontjáról. Asztalos Tamás ész
revételével kapcsolatban el
mondta: a bizottság elé kerülő 
pályázatok véleményezését 
nem tudja előre kiküldeni, 
hiszen az érvényben lévő sza
bályzat alapján azok bontását a 
bizottság végzi az ülés kez
detén.
A két szóban forgó pályázat 

egyébként egyforma műszaki 
tartalomra és kivitelezésre ké
szült el. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 
közbeszerzési bizottság javas
latát, így az aszódi cég építheti 
meg az utat.
Kissné Kulybus Gizella jegyző 
arról tájékoztatta a képviselő
ket, hogy mivel Asztalos Ta
máson kívül két másik kép
viselő is jelezte, hogy a bizott
sági ülések időpontjáról nem 
értesülnek kellő időben, ennek 
okait is kivizsgálják a jelenleg 
folyó fegyelmi eljárás során.

R. Z.

Beköszöntő
Három hónap telt el azóta, 

hogy az Aszódi Tükör szer

kesztését átvettem dr. Aszta

los István nyugalmazott mú

zeumigazgatótól. A politikai 

életben türelmi időszaknak ti

tulált közel száz nap tapasz

talatai pozitívak, hiszen a ja 

nuári szám az utolsó darabig 

elfogyott, a 100 példánnyal 

megemelt február haviból pe

dig mindössze 30 maradt. 

Számomra azonban még ettől 

is fontosabb az, hogy sokan 

újra tollat ragadtak és leírták 

véleményüket, beszámoltak a 

városban történt események

ről, felhívták a figyelmünket 

egy-egy témára vagy éppen 

megosztották velünk ismere

teiket, tudásukat. Úgy érzem, 

mindezek nagyban hozzájá

rultak ahhoz, hogy a képvi

selő-testület legutóbbi ülésén

egy évig engem bízott meg a 

havilap szerkesztésével. Ezt 

szeretném most Önöknek 

megköszönni.

Az idén tizedik éves Aszódi 

Tükör - amit rövidesen sze

retnénk megünnepelni - ak

kor tudja még jobban szol

gálni a városban élők érde

keit, ha a kapcsolat továbbra 

is élő marad az Olvasók és a 

lap munkatársai között. Ép

pen ezért kérjük Önöket, tu

dósítsanak bennünket tele

pülésünk minden rezdülésé

ről, osszák meg velünk gon

dolataikat, örömüket, bánatu

kat vagy éppen gondjaikat, 

hogy együtt örülhessünk, 

esetleg segíthessünk. Levele

iket érdeklődéssel várjuk.

Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő

A helyi alsófokú oktatás jövője

Ismét pályázhatnak 
a pedagógusok

Az Aszódi Tükör februári 
számában meghirdetett “Az al
sófokú oktatás lehetséges jövő
je  Aszódon” című pedagógiai 
pályázatra a megadott határ
időig egy pályamű érkezett 
“Nyitni kék" jeligével. A Mű
velődési, Közoktatási, Ifjúsági 
és Sport Bizottság az értékelés

Hálás köszönet
Régi álma valósul meg a 

Lakótelep üzletsorai előtt köz
lekedő embereknek. Az ön- 
kormányzat képviselői döntöt
tek a terület rendezéséről, 
amelynek augusztus 20-ig kell 
megtörténnie. Reméljük, hűek 
maradnak ígéretükhöz.

Külön köszönet illeti meg 
ügyünk érdekében tett önzet
len segítségéért Búzás János 
képviselőt.

Tisztelettel:

Kómámé Jancsek Magdolna

során elsősorban a helyzet- 
elemzést és a továbbképzést 
célzó ötleteket tartotta értékes
nek. A bizottság javaslata 
alapján a dolgozat készítői - 
Dúzs Márta és Lakatos Csilla 
- pénzjutalomban részesülnek. 
A bizottságnak tudomására ju 
tott, hogy a témával kapcsola
tos gondolataik megfogalma
zását mások is megkezdték.

Mivel a pályázat kiírásának 
célja, hogy minél több véle
mény, elgondolás váljon is
mertté, a bizottság úgy döntött, 
még egy pályázati fordulót hir
det meg. Ennek beadási határ
ideje 1999. április 20. A felté
telek azonosak a korábbiakkal.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 

pályázat útján értékesíti az 
alábbi önkormányzati tulajdo
nú ingatlanokat:

Aszód, Szabadság tér 3.
14.040 eFt + AFA 

Aszód, Szabadság tér 4.
7.020 eFt + ÁFA 

Aszód, Szabadság tér 5. 
7.670 eFt + ÁFA

A pályázat leadásának helye:

Aszód Város 
Polgármesteri Hivatala 

Bagyin József polgármester 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Tel: 28 400-497

A pályázat leadásának 
ideje:

1999. április 20.
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Közlekedés, egészségügy és túrái hévíz a közmeghallgatáson

Egyelőre tovább kell nyelnünk a füstöt
Valószínűleg néhány évet még várnunk kell arra, hogy az 

M3-as autópálya díjasítása miatt a 3-as főút jelentősen meg
növekedett forgalma ne a városra zúduljon, hanem egy el
kerülő úton kikerülje azt. Mindez a március 12-én tartott 
közmeghallgatáson hangzott el, amelyre a PEMÁK képvi
selőit is meghívták.

Vándor Gábor főmérnöknek 
azt a bejelentését, hogy számí
tásaik szerint az autópályadíj 
bevezetése óta csak mintegy 
10-15 százalékkal növekedett 
meg a gépjárművek száma, a 
jelenlévők kételkedve fogad
ták. A közlekedési szakember 
elmondta: az elektronikus 
módszerrel történő (a közle
kedési jelzőlámpák telepítése
kor elektromos érzékelőket 
építettek az úttestbe) mérések 
folyamatosak, de emellett 
szükségesnek tartják a kézi 
forgalomszámlálást is.
A PEMÁK képviselője első

ként az Aszódon idén elvég
zendő feladataikról beszélt. A 
szükséges kátyúzáson túl egy 
új gyalogátkelőhelyet létesí
tenek az OTP Bank előtt, vala
mint átépítenek két csomópon
tot. A kartali elágazás körfor
galommá történő átalakítása az 
ehhez szükséges engedélyek, 
illetve a költségvetési támo
gatás megadása után azonnal 
elkezdődik. A gyalogosok biz
tonságosabb közlekedése ér
dekében a város külső szakas
zán, az ipari üzemek, illetve ay 
benzinkút környékén járdátí 
építenek az erre a célra be
nyújtott pályázatot nyert ösz- 
szegből. A belváros zsúfoltsá
gának enyhítését szolgálja a 
Kondoros tér és az OTP Bank 
között építendő parkoló. A je 
lenlegiek ugyanis kevésnek 
bizonyulnak, így számtalan 
esetben előfordul, hogy a gép
kocsik az úttest külső sávját 
elfoglalva - a Várakozni tilos 
táblát figyelmen kívül hagyva 
- sorakoznak.
A főmérnök tájékoztatása sze
rint egy elkerülő útra vonat
kozó tervek annak ellenére ké
szültek, hogy megépítésére va
lószínűleg várni kell néhány

évet. Ezalatt az is kiderül, hogy 
mi az a tűréshatár, amelynek 
elérése után már nem lehet to
vább halogatni a tehermente
sítést. (Kérdés, hogy kik hatá
rozzák meg, hogy nekünk 
mennyi füstöt kell belélegez
nünk - a szerk. megj.) A terv el
készítése előtt több lehetséges 
megoldást vizsgáltak. A legol
csóbb változat az lett volna, ha 
a városnak egy már meglévő 
útját tehetik alkalmassá a te
hermentesítésre, ám ezt a tele
pülés domborzati viszonyai 
nem engedik. Szóba került egy 
Aszódot északról elkerülő út, 
amelynek mintegy 3,5 milliárd 
forintba kerülő megépítésével 
a Kartalra, Versegre igyekvők
nek sem kellene áthajtaniuk a 
Galga mente központján. Az 
aszfaltszőnyegezés mellett 
azonban egy völgyhíd építése 
is szükséges 
volna,

hónap
mondása...

.Kaáli Nagy Kálmán nevéhez fűződik, 
aki a közmeghallgatáson a polgármester 
és az alpolgármester hibájául azt rótta 
kfel, hogy szerinte túlságosan is egy; 

nyelvet beszélnek, 
ó  R. Z,

ami to
vább drágítaná
az amúgy sem alacsony költ
ségeket. A szakemberek emi
att inkább egy, a várost déli 
irányból elkerülő útra készí
tettek koncepciótervet. A 4,6 
kilométer hosszú - a balassa
gyarmati vasútvonalnál jobbra 
leágazó és a főútra a szemét
telep környékén visszatérő - 
útszakasz elkészítése mai ára

kon mintegy 2 milliárd forint
ba kerül.

Az összeget meghallva több 
jelenlévő úgy vélekedett, az 
útépítés költségeinek folyama
tos növekedése miatt a tervnek 
várhatóan a későbbiekben sem 
lesz realitása, így azt kell meg
oldani, hogy a teherautók visz- 
szamenjenek az autópályára. 
Bagyin József polgármester 
arról tájékoztatta a résztve
vőket, hogy hiába fordultak a 
hévízgyörki elágazás kiépítése 
érdekében az illetékesekhez, a 
kérelmet elutasították.
A közmeghallgatáson termé

szetesen több más téma is szó
ba került, így például az orvosi 
ügyelet, illetve a szakorvosi 
rendelőhöz gépjárművel érke
zők parkolási gondja, a na
gyobb bevásárlóközpontok hi
ánya, illetve az, hogy Aszód a 
jelek szerint nem tud a régió 
központjává válni. Az egyik 
hozzászóló azt kifogásolta, 
hogy egy alkalommal orvosi 
segítségre szorult volna, ám 
hiába hívta telefonon a dok
torokat, egyikőjüket sem tudta 
elérni. Dr. Jólesz József kép

viselő azt kérte, az ügyeletes 
orvost a 06 20 9 271- 

171-es rádiótelefonon 
keressék. Bagyin 

József arra tett ígé
retet, hogy meg

vizsgáltatja, ho- 
’gyan lehet a ren
delő környékén

jelentkező parkolási gondokon 
enyhíteni. Á város első embere 
a bevásárlóközpontokkal kap
csolatban nem tudott biztatót 
mondani, mert a multik a kör
nyék alacsony fizetőképes ke
resletére hivatkozva egyelőre 
nem szándékoznak városunk
ban megtelepedni. Szlanka 
Zsolt, az Együtt Aszódért 
Egyesület elnöke azt tette szó
vá, hogy a túrái hévíz haszno
sítása ügyében tartott megbe
szélésre a környék más telepü
léseivel ellentétben Aszódot 
nem hívták meg. Szerinte ez 
azt mutatja, hogy városunk 
nem lesz képes a régió köz
pontjává válni. A polgármester 
válaszában jelezte: a turaiak 
presztízskérdést csinálnak a 
hévíz hasznosításából, s ebbe 
nem kívánják városunkat be
levonni. Azt is látni kell, hogy 
a környék települései egyelőre 
csak a közművesítési beruhá
zásokban, illetve a kultúra te
rén képesek együttműködni. 
Ráadásul úgy tűnik, hogy a 
Galga mente három részre sza
kad, amelynek egyik központ
ja  az ismét városi címre pá
lyázó Túra, a másik Aszód, 
míg Galgamácsa környékén 
nem lehet tudni, hogy kié lesz a 
vezető szerep.
A közel három órás fórumról 

készült teljes jegyzőkönyv a 
Városi Könyvtárban olvas
ható.

R. Z.

Pályázat
azAszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki 

Aszód, Rákóczi u. - Arany J. utca kereszteződésében

4 db mobil fekvőrendőr kihelyezésére.

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési felté
telekről a Műszaki Iroda ad írásbeli tájékoztatást. Helyszíni 
szemle: igény szerint.
A pályázatokat zárt borítékban a munka megnevezésének fel

tüntetésével a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni a 
megjelenéstől számított 20 napon belül.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik a ha

táridőt követő 3 napon belül, a Közbeszerzési Bizottság ülésén. 
A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő-testületi 
ülésen történik.



TÜKÖR

Forgalmi adatok nyomában

Kamionstop öt percre
Hatalmas kamion közeleg a 

3-as úton Gödöllő irányából. 
Vezetője nagyot fékez, amikor 
meglátja az úttestre lépő rend
őrt, aki széles karmozdulatok
kal a Csintoványi csárda par
kolójába tereli a monstrumot. 
A sofőr szó nélkül veszi elő az 
iratokat, s talán már azt szá
molja, mibe kerül majd neki ez 
a megállás. Aztán szemmel 
láthatóan megkönnyebbül, 
amikor a rendőr a szokásos 
tisztelgés és köszönés után el
lép mellőle, hogy már a kö
vetkező kollégát meszelje le. 
A pilótát egy civil ruhás hölgy 
faggatja a kezében tartott kér
dőív alapján.
-A kérdőíves forgalomszám
lálást az Együtt Aszódért 
Egyesület kezdeményezte, 
mivel nem győztek meg ben
nünket a közmeghallgatáson 
hallott számadatok - tájékoz
tat Szlanka Zsolt elnök. - Szán
dékunkat bejelentettük a PE- 
MÁK-nak, az akcióhoz pedig 
a Gödöllői Rendőrkapitány
ságtól kértünk segítséget. Reg
gel fél hét óta kinn vagyunk, 
délben tartunk egy kis szü
netet, aztán kettőtől hatig is
mét jövünk. A pilótáktól meg
kérdezzük, milyen gyakran te
szik meg az utat, miért ezt vá
lasztják, milyen mértékű díj- 
csökkenés mellett használnák 
ismét a sztrádát stb.

Váltunk még néhány szót, 
aztán az elnök magamra hagy. 
Erősödik a forgalom, alig győ
zik a kérdezők, minden segí
tőre szükség van. Jómagam 
egy frissen érkezett kamion fe
lé tartok. Vezetője komótosan 
kiszáll, aztán nyújtózik néhá
nyat. Mint mondja, nem is bán
ja, hogy egy kicsit meg kell áll
nia.
- A papírjaim rendben vannak, 
és gyorsan sem jöttem - mond
ja szinte kérdezés nélkül. Az
tán cinkosan elmosolyodik, és 
elárulja, most csak azért tar
totta a megengedett sebessé
get, mert beszorult három IFA 
mögé. Ismeri az utat, tudja, 
hogy a Hatvani úton az előző 
sávnak köszönhetően maga 
mögé utasította volna az egy

kori NDK-s csodákat, aztán 
beletaposott volna, hogy be
hozzon valamit a hátrányból. 
Amikor arról kérdezem, hogy 
nem fél-e attól, hogy a sebes
séget regisztráló műszer ko
rongját megnézve a rendőrök 
rájönnek a sebességtúllépésre, 
határozott nemmel felel. Aztán 
látva csodálkozásomat, hoz

vető rendőr. Aztán halkabban 
teszi hozzá, hogy nem nagyon 
szoktak ezzel az ellenőrzési le
hetőséggel élni, mert akkor 
szinte minden kamionost meg 
kellene büntetni.
Újabb teherautó hullám köze
ledik. A parkolóból induló, az 
ellenőrzésen túlesett Kamaz 
vezetője bőszen villogtat ne
kik. A jelzés megteszi hatását, 
az éppen előzésbe kezdő fehér 
Scania visszaveszi az indexet, 
hogy aztán néhány pillanat

- Egerbe tartok, ott akasztanak 
rá terhet, azt húzom fel Pestig - 
mesél úticéljáról a pilóta. El
mondása szerint mostanában 
naponta j ár erre. Am ikor arról 
kérdezem, nem lenne-e egy
szerűbb havi vagy éves autó
pályabérletet venni, megvonja 
a vállát.
-Ezt a tulajdonostól kellene 
megkérdezni. Én csak beosz
tott vagyok. Aztán ki tudja, 
meddig kell erről szállítani 
árut. Lehet, hogy már holnap

A négyszázötven megkérdezett teherautóvezető egynegyede mindennap a 3-ason jár. A sűrű forgalom 
miatt szerzett hátrányt a megkérdezettek huszonhat százaléka sebességtúllépéssel próbálja behozni

(A szerző felvétele)

záteszi, hogy Magyarországon 
nem kötelező a műszer hasz
nálata.
- Rosszul tudja a pilóta úr, ná
lunk is kötelező - igazítja hely
re a párbeszédet nyomon kö-

múlva becsorogjon a parkoló
ba. A pilótának könnyű dolga 
van, a szóló kocsi nem húz ter
het, így személygépkocsikat 
megszégyenítően lehet gyorsí
tani vele.

tói másfelé járunk. Indulnom 
kell, viszlát! - pattan a vezető
ülésre, és porzik el pillanatok 
alatt.
Holnap is jön.

R. Z.

Kék hírek
Az eseménynapló bejegyzései 
szerint az elmúlt hetekben 
mindössze egy bűncselek
mény történt városunkban. Is
meretlen tettes tulajdonított el 
egy nyitva felejtett gépkocsi
ból egy rádiótelefont, amelyet 
a tartójában hagyott a tulaj
donos.
Országos akciót hajtott végre 

a rendőrség március 19-én 12 
órától március 20-án 12 óráig.

Az ellenőrző áteresztő ponto
kon megállított gépkocsik ese
tében idegenrendészeti ellen
őrzésről lévén szó - ezúttal a 
benne ülők személyi irataira 
voltak kíváncsiak a rendőrség 
munkatársai. Az akció, amely
ben az aszódi polgárőrök is se
gédkeztek, kiterjedt a környék 
éjszakai szórakozóhelyeire, 
valamint az aszódi piacra is, 
ahonnan hét, engedély nélkül 
árusító román állampolgárt ál
lítottak elő.

Hó helyett majdnem a tűz fog
ságába kerültek a szánhúzó ku
tyák a Domonyvölgyben meg
rendezett országos kutyafogat
hajtó versenyen. A lángok a 
hatosfogatok versenye alatt a 
tavat övező domboldalon a ki
jelölt pályát sem kímélve csap
tak föl. A versenyzők szeren
csére még idejében el tudták 
hagyni a kigyulladt szakaszt, 
ám a futamot le kellett inteni.
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ffásvéf -
Bibliánknak van egy kedves hús
véti történe. Lukács evangélista 
jól szemléltette ebben azt, hogy 
mi a húsvét lényege. /Lk. 24,13- 
35/

“Két tanítvány indul útnak. 
Mennek Emmusfele.
Viszik terhétfijdalmuknak. 
Szemük még könnyel tele. 
Panaszukat beszélik el.
De az élő Jézus közel,
Hogy a bánat fellegét 
Igéjével űzze szét"

-énekeljük az Evangélikus Éne- 
keskonyv 221. éneke első versé
ben. A feltámadott Jézus tehát a 
két tanítvány mellé lépett. Elma
gyarázta a régi szent iratokat. 
Feltárta azok értelmét. Ennek a 
találkozásnak és beszélgetésnek 
az lett az eredménye, hogy ezek 
az emberek valamennyi melegsé
get éreztek a szívük táján. 
Szavakba ugyan nehezen fog

lalható mindez, ami ott történt. 
Tény azonban, hogy az élő Jézus 
közelében ez a melegség vetett 
véget a lehangoltságnak, fiísult- 
ságnak, ürességnek, hidegség
nek, ami pedig korábban nehéz 
teherként ült rajtuk. A kihűlt szí
vük felmelegedett, áthevült, 
lángra lobbant és mások szívét is 
átmelegítette: Jézus valóban fel
támadt, Jézus él!
Azóta minden esztendőben a 

húsvétot ünnepelő keresztyén 
ember és a keresztyén gyüleke
zet átélheti ugyanezt Jézus 
közelében! Lángra gyúlhat a szí
vünk. Hitre gyulladhat az, szere- 
tetre bátorodhat, reménységre 
erősödhet.
A szóhasználatunkban a szív szó 
nem a mellkasunkban dobogó 
szervet jelenti, hanem az egész 
személyiségünket, egyéniségün
ket, tehát a teljes embert fejezi ki. 
Amikor tehát ez a szív átforróso
dik, akkor az élő Jézus Krisztussal 
való találkozáskor az egész em
ber valóban úgy átformálódik, 
hogy az már többé nem a csüg
gedt tanítvány, aki egykor régen 
hitt, de most már nem tud hinni. 
Egé-szen más, egészen új lett. Aki
nek átmelegedett a szíve, az úgy 
találkozott az élettel, hogy lett 
hite, lett mondanivalója, lett ten- 
nivalójais.

Aki ezt maga szeretné elérni - 
mondjuk öngerjesztéssel, ön- 
szuggesztióval, próbálkozva -,

"  m e le g s é g  a  s z í v  t á já n  ”
esetleg a lelkesedési juthat el. A 
húsvéti átforrósodott szívet kívül
ről és felülről gerjeszti az élő 
Jézus Krisztus! Őseink pontosan 
tudták, hogy minden jó ajándék 
felülről érkezik! Jézus mai tanít
ványai tehát egyet tehetnek en
nek érdekében: kérjék, hogy kö
zel legyen hozzájuk az élő Jézus 
Krisztus!
Ha városunkra, társadalmunkra 
nézünk, látjuk, hogy a társada
lomban is, a városban is az igazi 
veszélyt sose a gazdasági nehéz
ségek, az elemi csapások hozzák, 
hanem a kihűlt szívű emberek - 
politikusok, pedagógusok, veze
tők. Hatásuk olyan, mint a tóba 
dobott kavics keltette körkörös 
hullámzás, mely egészen a partig 
kihat! Rajtuk keresztül terjed te
hát a lelkesedés lelohadása, a 
csalódás, a kiábrándultság, a fá
sult emberek hada, a közömbö
sök tömege! Nagy szükség lenne 
városunkban is, társadalmunk
ban is egy valódi találkozásra az 
élő Jézus Krisztussal! Ez a húsvét 
is alkalom lesz erre!
Jézus közelében tud átmelegedni 
a szív: s csak ilyen szívvel lehet 
másokat is átmelegíteni. Erre pe
dig igen nagy a szükség, hiszen a 
kihűlőben lévő emberi kapcso
latok hozzá az “új jégkorszakot” a 
szerelembe, a házasságba, a csa
ládba, a városba, a faluba, a mun
kahelyi közösségekbe, a rokon
ságba.
Húsvétre már szép tavaszt ígér

tek a meteorológusok, melegszik 
az idő, amikor ezeket a sorokat 
írom. Közben nagyon féltem a 
gyülekezeteket, a városomat, 
népemet - magamat is - az “érzel
mi jégkorszaktól, az elsivároso- 
dástól, az elsivatagosodástól, az, 
eljegesedéstől, az élettelenség- 
től”. A hideg szívek városában, 
családi otthonában az élő Jézus 
Krisztus közelsége képes felmele
gíteni a szíveket!
Jézusra nem csak a kihűlő kezű, 
kihűlő szívű öregeket, b-tegeket 
bíztathatjuk - de őket is! Kérjük, 
Jézus legyen közel az üres tekin
tetű, kiégett, céltalan fiatalok
hoz, melegítse át a szívüket, mert 
így láthatják, milyen nagyszerű 
az élet! Kérjük, hogyjézus legyen 
közel a megfáradt, sokszor csa
lódott felnőttekkel, a kisírt sze
mű, fájó szívű gyászt hordozók
kal, a rohanó emberekkel, akiket 
már minden hidegen hagy, ami

nem saját érvényesülésükért 
van, hogy átforrósodjék a szívük 
az igazi szeretetre, emberségre. 
Legyen 1999. húsvétja minden

kinek Jézus közelében a szív át- 
melegedésének, átforrósodásá- 
nak alkalma, hogy vihessük a jó 
hírt életszeretetünkkel, derűnk
kel - mint az emmausi tanítvá
nyok tették, hiszen mi is talál
koztunk az élő Jézus Krisztussal!

Az ilyen húsvét áldott és áldás 
sokaknak. Ezt kéri és igaz szívvel 
kívánja: Detre János

A katolikus 
egyház hírei

Misék rendje:
Nagycsütörtök 
és Nagyszombat: 17.30 
Húsvét vasárnap 8.00-kor a 
templomban, 10.45-kor a Fiú
nevelő Intézetben, Húsvét hét
főn 8.00-koratemplomban.

Feltámadási körmenet: 
Nagyszombat 18.30

Bérmálás: április 25.15.00

Gyűjtés a tiszai árvízkárosultaknak
A Tisza mentén élő árvízkáro
sultaknak szervezett gyűjtést 
Tóth Gábor, választókerüle
tünk országgyűlési képviselő
je. Felhívása nyomán tizen
három környékbeli település 
ajánlotta fel segítségét Tisza- 
várkonynak, illetve Szolnok
nak. Városunk a szolnokiak ár
vízkárainak enyhítéséhez já 

rult hozzá 200 ezer forinttal. 
Értesüléseink szerint néhány 
aszódi polgár is a hely színen 
segédkezett. Ők egyébként az 
országgy űlési képv iselövel la
pátolhattak, mert Tóth Gábor a 
szervezésen felül fizikai erejét 
is felajánlotta segitségül.

C ^ rölcös fóydotovw
Fájdalmas, hogy el kell temet
nünk hozzátartozóinkat, de 
még fájdalmasabb az, hogy 
évek után felszakítják a sebe
ket azok, akik nem tartják tisz
teletben mások szeretteit.
Az aszódi temetőben nem rit

ka eset, hogy leszedik a vázá
kat, amibe néhány szál virágot 
teszünk el nem múló szerete
tünk jeléül. De sorozatos az 
okozott fájdalom. A nyáron 
egy kedves ismerősöm - akivel 
gyakran találkozom a teme
tőben is - azzal fogadott, hogy 
a napokban még szépen, zöld 
koronájától tündöklő kis fámat 
kivágták. Azt a fát férjem sírja 
mellé - ahol már temetni nem 
fognak - a sírkő elhelyezése 
után ültettem. Nem vadon nőtt, 
vettem. Ápoltam, karóztam, 
amíg meg nem erősödött. Ko
ronáját megnyírattam. For
más, szép kis fa volt, aminek 
kevés árnyéka alatt meghúzód
hattam a forró nap elől. Valaki
nek útjában volt, mert az út ar

ra csupa ducha. Kivágatta. Eh
hez joga nem volt senkinek. 
Ezt már öt éve nevelgettem. 
Szeretet érték , ESZMEI 
ÉRTÉK volt!

Egy' februári temetés után 
újabb meglepetés fogadott. A 
sírkövem fedlapjának sarkát 
letörve Nem lefagy
va. letörve! A darabokat sírva 
szedtem össze a földről. Hát 
nem lehetne azokat a sírokat 
letakarni amelyik mellé temet
nek. vagy amelyik mellé szét
szedett sírkövet helyeznek? 
Hiszen éppen elég a temetés
kor vastagon rátaposott agya
gos sarat a sírkő szegélyéről le
kaparhatni.
Ez a panasz másokat is érint. 

Szeretnénk, ha belegondolna 
az okozója, hogy ha őt érinte
né, ő is végigsírdogálná az éj
szakát a fájdalom miatt.
Mindnyájan odakerülünk, ne 

okozzunk másnak kárt és bá
natot.

P. M.-né
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Segélykérő szavak az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához
Előző számunkból anyag- 

torlódás miatt kimaradt clr. 
Horváth Anna képviselő be
széde, amelyet az Aszódon 
ülésező Környezetvédelmi 
Bizottság tagjaihoz intézett. 
A doktornő hozzászólását 
most teljes terjedelmében kö
zöljük.

Tisztelt Képviselő Hölgyek 
és Urak! Tisztelt Környezet- 

védelmi Bizottság!
Tisztelt Vendégeink!

Fischlné Dr. Horváth Anna 
vagyok. 22 éve aszódi gyer
mekorvos, iskolaorvos, család
pedagógus, s ami nem szigo
rúan a szakmám, de ide köt: az 
aszódi Evangélikus Egyház- 
község felügyelője. Ezért is 
érzem jól magam itt, mert itt
hon vagyok. Ami a reformá
tusoknak Sárospatak, a ka
tolikusoknak Pannonhalma, az 
evangélikusoknak ugyanezt 
jelentette Aszód, az iskolavá
ros, a szellemi élet központja. 
S azon munkálkodom, hogy 
településem visszakapja régi 
rangját nem csak múltja, ha
nem jelene ésjövője alapján is. 
De ezért nap, mint nap újra 
tenni kell valamit.

Ma például segítenem kell 
Önöknek megismerni eme 
település lelkét. Létének gyö
kereit, lehetséges kibontako
zását, melyben Önök is segít
hetnek.
Amikor ide kerültem, 1977- 

ben 153 szülés volt. A múlt év
ben 69. Amikor ide kerültem, a 
14 éven aluliak száma 2.000 
körül volt. Ma 1123. 1990-ben 
már csak 93 volt a csecsemők 
száma, s ez az elmúlt eszten
dőre 69-re fogyott. 1980: 
3.200, 1990-ben a rendelésen 
megjelentek száma 6.485 
beteg és 880 egészséges volt. 
Ez a szám az elmúlt eszten
dőben 9.234 beteg jelentett és 
796 egészséges bemutatását, 
tehát a felére csökkent gyer
meklétszám ellenére is másfél- 
szeresére emelkedett a betegek 
száma és ugyanannyi maradt a 
tanácsadáson megjelentek szá
ma. S ha ehhez hozzáteszem, 
hogy 1977-ben nem igényelték 
a szülők, hogy az orvos házhoz

menjen, hiszen örültek, hogy a 
településnek helyben lakó 
gyermekorvosa van, mára 
3.019 beteg és egészséges ház
hoz menő látogatást igényelt a 
gyermeklakosság egészséges 
és beteg populációja együtt. 
Ha elosztjuk a munkanapok 
számával, kiderül, hogy napi 
kb. 40 beteget láttam el és 15 
gyermeknél otthon tettem láto
gatást. Ez a szám 1980-ban kö
rülbelül a fele volt a legalább 
másfélszeres gyermeklétszám 
ellenére.
Mit jelent ez? Sok mindent. Az 
első válasz, hogy igényeseb
bek lettek a szülők. Igaz. A 
második válasz: kicsit butáb
bak lettek a szülők, pontosab
ban tapasztalatlanabbak, hi
szen egyre kevésbé élnek nem
zedékek együtt, akik az együtt
élés folyamán átadhatnák egy
másnak tapasztalataikat. A 
harmadik válasz: kevésbé el
lenálló az újabb nemzedék, hi
szen sok közöttük a koraszü
lött és a szociálisan veszélyez
tetett is. De van egy negyedik 
válasz is! Mit jelent, hogy az 
1980-ban gondozottak száma 
(fejlődési rendellenesség, ve
leszületett szívhiba, allergiás 
hörghurut) amely 18 fő volt, 
mára 169 lett: megtízszerező
dött. Hogy ifjabb nemzedé
künk mozgásszervi rendelle
nességben (hanyag tartás, ge
rinc elváltozás, izületi moz
gászavar) vagy éppen allergiás 
hörghurutban, légcsőhurut
ban, bőrbetegségben szenved. 
Tudom, hogy ez az egész or

szágban emelkedő görbét mu
tat, de mindenki a maga baját 
érzi a legnagyobbnak. Hadd 
mondjam el hát én a magam 
szemével, hogyan látom mind
ezt: Évekkel ezelőtt azon gon
dolkodott országunk, hogy ho
vá tehetné a paksi atomerőmű 
tárolt elemeit. Hát majd visz- 
szaveszi a nagy Szovjetunió! 
Vette, amíg vehette, aztán csak 
gyűlt a tárolt anyag Püspök
szilágyon, alig 20 km-re tő
lünk, a széljárásunkban. S 
hogy megszűnt a nagy Szov
jetunió, egyre fontosabb szere
pet kap ez az atomtemető. Kér
dezzék meg az országot! Hány 
régió hajlandó elfogadni a su

gárzó hulladékot? Aztán a 
honvédség is megtette környe
zetünkben a maga károsító 
szerepét! Rövidhullámú adót 
építettek, aminek eredménye
ként sült galambok, sült varjuk 
potyogtak az égből s a fejfájá
sok oka ismeretlen maradt. A 
telepet jelenleg csak őrzik, de 
bármikor újra előszedhetik. 
Aztán jött a veszélyes hulla
dék! Tudtuk, hogy az ország 
érdeke azt követelte, hogy le
gyen a veszélyes hulladéknak 
egy kontrollált tárolója. Nehéz 
volt elfogadni és elfogadtatni, 
de abban az időben nem volt 
divat tiltakozni holmi veszé
lyes tároló építkezése ellen. 
Különben is tudtuk: az ország
nak szüksége van rá, s ha már 
megépítik, legalább a legkor
szerűbb, legbiztonságosabb 
tárolót építsék meg, s az akkori 
vezetők, az országgyűlési kép
viselőnk, a minisztérium fele
lős beosztású államtitkára 
megígérte, ne féljenek! Min
den a legnagyobb rendben 
lesz! S majd kaptok 200 millió 
forintot kompenzálásként a 
környezet védelmében, hogy a 
büdös széntüzelést lecserél
hessétek gáztüzelésre! Mi lel
kesek voltunk és szeretve fél
tettük kis régiónkat, magán- 
szorgalomból Társadalmi El
lenőrző Bizottság alakult, ahol 
szabadidejét, energiáját és 
pénzét nem kímélve biológus, 
jogász, mélyépítész, kémikus 
és jómagam mint orvos és né
hány lelkes laikus éjt nappallá 
téve bújtuk a szakkönyveket és 
a tervdokumentációt, hogy a 
biztonság biztonságának a biz
tonságát is kiharcoljuk.
Hogy felelősséggel állhassunk 
oda a település lakói elé: em
berek, itt mindent rendben csi
náltak, ott voltunk, ellenőriz
tük. Rátok már csak egy fela
dat maradt, igaz a legfonto
sabb! Imádkozzatok, hogy 
semmiféle természeti kataszt
rófa, árvíz vagy földrengés be 
ne következzen, mert akkor jaj 
nekünk. Kérdezzétek meg kör
nyezetetekben, ki hajlandó el
fogadni egy atomtemetőt?! Ki 
hajlandó elfogadni egy ve
szélyeshu lladék-lerakó t?! 
Senki! Mindenki szűkebb pát

riáját védi! Hát emiyire rossz 
felelőtlen állampolgárai va
gyunk mi régiónknak, hogy az 
ország érdekei fontosabbak 
mint a régió érdekei? Nem kel
lene, hogy így legyen! Nekünk 
is ígértek kompenzációt, még 
ma is élő felelős posztot be
töltő emberek. Neveket tudnék 
sorolni, akik arra hivatkoztak, 
hogy ha ti bedőltetek az adott 
szónak és nem kértétek a kom
penzáció biztosítékát írásban 
is, úgy kell nektek!
Kérem, könyörgök az itt ülé

sező bizottság tagjainak! Még 
nem késő visszaadni elveszett 
hitünket, becsületünket. Még 
mindig lehet hivatkozni arra, 
hogy az adott szó is érték és ad
ják vissza az adott szó értékét, 
s akkor nem kell szégyellnünk 
magunkat a település lakói 
előtt naivitásunk és az ország 
érdekeit is figyelembe vevő 
magatartásunk miatt. Még 
mindig van mit tenni! Van mi
ben segíteni! Javaslom, alakul
jon egy 9 tagú szűk bizottság 3 
tagú parlamenti képviselővel, 
3 tagú önkormányzati képvi
selővel és 3 tagú szakértői kép
viselővel a következő témák 
megtárgyalására és a problé
mák megoldására: Még min
dig nincs egész Aszódon víz és 
szennyvízvezeték, az utak sem 
burkoltak a főútvonal kivéte
lével. A gázt is el kell juttatni a 
legutolsó házig is. - S itt van a 
legnagyobb hatás! Az M3-as 
autópálya. Mit gondolnak a 
tisztelt képviselők, hány bőrt 
lehet lehúzni egy településről? 
Finom abban fogalm azva: 
Mennyit bír el egy település la
kossága egészségkárosodás 
nélkül, ha már most is az orszá
gos átlag dupláját teszik ki a 
megbetegedések a gyermek- 
orvos gyakorlatában? Mit 
mondok az utánam követke
zőknek? A születések száma 
felére csökkent. A veszélyez
tetett gyermekek száma meg
tízszereződött. A betegmegje
lenések száma megháromszo
rozódott! Kérem. Könyörgök. 
Legyenek a segítségemre, ál
lítsuk meg együtt ezt a tenden
ciát!
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Felesleges pénzkidobás vagy sem ?

Mobil szűrés: ellenzők és igénylők
(folytatás az 1. oldalról)

-kulás szűrést szervezett. Az 
akció az 1000 Ft-os vizsgálati 
díj - ebből 100 Ft a Vöröske
reszt számláját gyarapítja - el
lenére akkora sikert aratott a 
polgárok körében, hogy az ere
detileg két napos akciót azóta 
újabbak követték. Ezek után 
nem csoda, hogy sokan meg
lepődtek, amikor elolvasták dr. 
Jólesz József háziorvosnak a 
Kossuth Lajos utcai rendelő 
falára kiragasztott felhívását, 
amelyben óva intette betegeit 
a pénz felesleges kidobásától.
- Nem érdemes olyan vizsgá
latokat végeztetni, aminek 
semmilyen értelme nincs, rá
adásul költséggel jár - indo
kolta a felhívás megszületését 
dr. Jólesz József. - A csontrit
kulásban szenvedő betegek
nek ugyanis csak az oszteopo- 
rózis centrumokban dolgozó 
orvosok írhatnak fel kedvez
ményes térítésű gyógyszert. 
Az sem biztos, hogy bizonyos 
szakmai okok miatt a közpon
tokban elfogadják a mobilszű
résen kapott leleteket. Mi a kis- 
tarcsai kórházhoz tartozunk, 
ahol a vizsgálatokat ingyen 
végzik el. Természetesen min
denkinek szíve joga eldönteni, 
igénybe veszi-e a pénzért kí
nált szolgáltatást vagy sem. 
Jómagam úgy érzem, hogy ki
zárólag zsebre megy a dolog, 
a vizsgálattal pedig nem sokat 
érnek a betegek.

A csontszűrés hálózatát az 
egészségügyi tárca segítségé
vel az utóbbi években sikerült 
teljesen kiépíteni. Az országos 
központ mellett tíz regionális 
és több mint száz lokális, jól 
felszerelt, megfelelő szakem
berháttérrel rendelkező köz
pont várja a betegségben szen
vedőket. Az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztárral kötött 
szerződés értelmében csak itt 
írhatnak a beteg számára 90 
százalékos kedvezményt biz
tosító recepteket. A mindenki 
előtt n>itva álló centrumokra 
óriási az igény, emiatt rendkí
vül zsúfoltak.
- A betegnek elsősorban az or

vossal kell találkoznia, és nem 
a műszerrel - nyilatkozott az 
ügyben dr. Genti György fő
orvos, a kistarcsai Flór Ferenc 
Kórház reuma osztályának ve
zető főorvosa, a Magyar Osz- 
teoporózis Társaság tagja. - A 
mobil szűréseket nemcsak 
amiatt ellenezzük, mert a vég
zett mérésért pénzt kérnek a 
betegektől, hanem azért is, 
mert a további ellátásukkal 
nem foglalkoznak, és arra 
sincs garancia, hogy a beteg
ség folyamatát a későbbiekben 
figyelemmel kísérik. Márpe
dig azt is ki kell deríteni, mi 
okozza a csontritkulást, és eh
hez további vizsgálatokra van 
szükség. A betegséget nem 
elég gyógyszerrel kezelni, fon
tos egyéb terápiával, például 
gyógytornával kiegészíteni. A 
centrumok óriási előnye, hogy 
ezt a komplexitást biztosítják - 
ráadásul ingyen - a páciens 
számára.
A főorvos szerint manapság, 

akinek van 5-6 millió forintja, 
nyugodtan vásárolhat egy 
könnyen kezelhető, korszerű 
oszteodenziometriás berende
zést, a vállalkozás beindításá
hoz pedig elegendő rábírni egy 
doktort, adja a nevét a tevé
kenységhez. A mérési eredmé
nyek ugyan pontosak lesznek, 
ám az korántsem biztos, hogy 
ezeket egy a betegség kezelé
sében jártas szakember fogja 
kiértékelni. Mindezek figye
lembevételével a páciensek
nek bizonyos tünetek észlelése 
esetén a legtöbb esetben reu
matikus jellegű fájdalmak je
lentkeznek - célszerűbb a házi
orvoshoz fordulni, aki beutalja 
őket a legközelebbi oszteopo- 
rózis centrumba.
A mobil szűréssel két éve fog
lalkozó, a kistarcsai kórházé
val azonos műszerrel rendel
kező Holczinger István nem 
tudja mire vélni sem a házior
vos, sem a szakma reagálását. 
Elmondása szerint másutt 
éppen a háziorvosok kérik fel 
őt a szűrések elvégzésére. Az 
Aszódon végzett vizsgálatok 
előtt beszélt a kistarcsai kór

házzal, és a szakorvosok akkor 
semmilyen kifogást nem je 
leztek. Szerinte az ÁNTSZ ál
tal engedélyezett szolgáltatása 
a lakosok érdekét szolgálja. A 
vizsgálatra jelentkezők utazás 
és annak költségei nélkül hat 
perc alatt megtudhatják, szen
vednek-e vagy sem csontritku
lásban. A szűrés után csak an
nak kell elmennie a háziorvo
sához és beutalót kérni, akinél 
valóban fennáll a betegség le
hetősége. Ez pedig - mivel nem 
kell felesleges méréseket vé
gezniük - mindenképpen az 
oszteoporózis központok zsú
foltságának csökkenését szol
gálja.
Dr. Poor Gyula, az ORFI osz

tályvezető főorvosa, a Magyar 
Oszteopórozis Társaság elnö
ke erről másként vélekedik:
- A mobil méréseknek köszön
hetően szinte a nyakunkba zú
dulnak a betegek, és ez fel
borítja a menetrendünket. A 
csontritkulás szerencsére nem 
olyan betegség, ami azonnali 
beavatkozást igényel, így a 
szűrés tervezhető. Egyébként 
sem mindenkinél kell elvégez
tetni a a mérést, a magas rizi- 
kófaktorúakra viszont jobban 
oda kell figyelnünk. A rend
szerünk évi 100 ezer páciens 
ellátását bírja el. De más baj is 
van a denziometriás vállalko-

Az Állami Erdészeti Szolgálat 
Egri Igazgatósága ezúton tá
jékoztatja az erdőgazdálkodó
kat, hogy április 1. és október 
31. között az aszódi önkor
mányzathoz tartozó illetékes
ségi területeken terepi felvé
teleket végez. Munkatársaikat 
a munkák elvégzésére jogosító

Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő Aszódon minden 
hónap első csütörtökén 14 órá

zásokkal. Sokszor előfordul, 
hogy a szűrést egy-egy gyógy
szergyártó cég is szponzorálja, 
és az orvos természetesen az ő 
készítményeiket írja fel a be
tegnek - igencsak borsos áron. 
A gyógyszeres kezelés hatá
sossága sem három nap alatt 
mérhető le, hanem egy-két év 
múlva. Pontos eredményt csak 
akkor kapunk, ha a beteget 
ugyanazzal a műszerrel vizs
gálják. Mobil szűrés esetén pe
dig erre vajmi kevés az esély.

A bizonyosság megszerzé
sére- tudniillik, hogy betegek 
vagyunk-e vagy sem-, úgy tű
nik, egyre nagy obb az igény. 
Az aszódi tapasztalatok azt 
is jelzik: akár anyagi áldozatot 
is készek vagyunk hozni azért, 
hogy ne kelljen a vizsgálat 
miatt szabadságot kivennünk, 
és órákat várakoznunk, amíg 
ránk kerül a sor. A városban 
egyébként rövidesen újabb 
denziometriás szűrésre kerül 
sor. Az itt kapott leletekkel 
kapcsolatban dr. Genti György 
főorvos úgy nyilatkozott, hogy 
bár nem örülnek neki, de a be
teg iránt érzett humanitásból 
mégis elfogadják, elvégzik a 
további szükséges vizsgálato
kat, és megkezdik a páciens 
szakszerű kezelését.

okirattal (arcképes hatósági 
igazolvánnyal), míg gépjármű
veiket ERDŐRENDEZÉS 
feliratú cégjelzéssel látja el. A 
hatályosjogszabályok értelmé
ben az erdőtulajdonosok köte
lesek tűrni tevékenységüket, 
beleértve ebbe a birtokra külön 
engedély nélkül való belépést.

tói 15.30-ig tart fogadóórát a 
Kossuth Lajos u. 59. szám alat
ti irodájában.

R. Z.

r _
Az Állami Erdészeti Szolgálat 

tájékoztatója

Képviselői fogadóóra
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Agykutatók Aszódon
(folytatás az 1. oldalról)

Az Agykutatás Hete - amelyet 
az Amerikai Egyesült Álla
mokban 1996, Európában 
pedig 1997 óta rendszeresen 
megtartanak - rendezvényso
rozat elindítója a Dana Szö
vetség, amelyet az átörökített 
anyag szerkezetének felderí
téséért Nobel-díjjal kitüntetett 
James D. Watson alapított 30 
világhírű tudóssal közösen.

Mára a szervezetnek több, 
mint 170 vezető agykutató a 
tagja. Az általuk elfogadott 
deklaráció azokat a fő megol
dandó kutatási irányokat és cé
lokat jelöli meg, amelyek meg
valósítása nagymértékben 
hozzájárul a sok milliónyi em
bert érintő idegrendszeri be
tegségek enyhítéséhez. A szö
vetség európai szervezete, az 
ED AB 1997-ben jött létre. 
Céljával - az agykutatás egyéni 
és társadalmi hasznosságának 
népszerűsítése ismeretterjesz
tő előadások és kiadványok, 
valamint televíziós és rádió
műsorok segítségével - több tíz 
magyar tudós is egyetért és ezt 
a programnyilatkozat aláírá
sával igazolta.
- Tavaly rendeztük meg első 
ízben a Magyar Agykutatás 
Napját - tájékoztatta lapunkat 
Liposits Zsolt professzor. - 
Úgy döntöttünk, hogy szakí
tunk a hagyományokkal, és a 
továbbiakban az ez alkalomból 
összehívott konferenciákat 
nem az Akadémia épületében, 
hanem vidéken, egy-egy kö
zépiskolában tartjuk, hogy a 
fiatalabb korosztály előtt is 
népszerűsítsük az agykutatást 
és megismertessük velük a 
legújabb eredményeinket. 
Aszód az első állomás, jövőre

valószínűleg Szegeden vagy 
Pécsett vállalunk missziót.
A konferencián kiderült: a ku
tatni vágyó középiskolások a 
Kutató Diákokért Alapítvány 
segítségével ma már bekap
csolódhatnak egy-egy egyete
mi tanár kísérleteibe is. Nem 
kell mást tenniük, mint fella
pozni a mentorok névsorát tar
talmazó kis kiadványt, kivá
lasztani az érdeklődésüknek 
leginkább megfelelő területet, 
az ezzel foglalkozó iskolát, 
professzort, és felhívni őket te
lefonon. Jelenleg több, mint 
200 diák használja ki ezt a le
hetőséget, rendszeresen leve
lezik a választott mentorával, 
illetve látogatója a laboratóri
umi kísérleteknek és részt
vevője a külföldi tehetséggon
dozó táboroknak. A tapaszta
latok szerint jó részük a későb
biekben sem kallódik el, ha
nem a továbbiakban is tudo
mányos kutatómunkával fog
lalkozik.

R. Z.

tudni kell (II.
Míg a fogszuvasodás elkerü

lése érdekében minden főétke
zés után fogat kell mosni, ad
dig az ínygyulladás már akkor 
is elkerülhető, ha naponta egy
szer alaposan megdörzsöljük 
fogaink ínyszéli részét. Na
gyon fontos, hogy fogainkon 
ne legyenek olyan helyek - pl. 
szuvas üregek, kiálló, durva 
felszínű tömések stb. -, ahol a 
lepedék megtapadhat.

Az egészséges fogágy, illetve 
fogak megőrzésében nagy sze
repe van az alapos és aktív rá
gásnak, ami elősegíti a fogak 
öntisztulását. Ha fogaink az 
egyik vagy másik oldalon túl

zottan rosszak vagy hiányo
sak, azonnal áttérünk a rágás
sal az ép oldalra. Ez később 
meg is látszik a nem használt 
rész állapotán, ahol sokkal 
gyakrabban lép fel ínygyulla
dás és a fogkőképződés. A 
meglévő fogak állapotának 
megőrzése érdekében fontos a 
rossz fogainkat megcsináltat
ni, a hiányzókat pedig - ha mó
dunkban áll - pótoltatni. Ha 
mindkét oldalon tudunk rágni, 
számos más betegséget is meg
előzhetünk.

dr. Masznyík Ildikó 
fogszakorvos

Dr. Jólesz József 
betegeinek figyelmébe!
Dr. Jólesz József háziorvos 

ezúton értesíti betegeit, hogy a 
rendelési időn túl bizonytalan

ideig csak a 20 9 271-171-es 
rádiótelefon-számon érhető el.

Aszód és a környező telepü
lések (Bag, Domony, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalu, 
Kartal, Verseg) részére kiala
kított hétvégi és ünnepi állat
orvosi ügyelet áprilisi beosz
tása az alábbiak szerint alakul:

Április 3-án 8 órától 
április 6-án 8 óráig: 

Dr Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3 

Tel: 06 30 9 229-420

Április 10-én 8 órától 
április 12-én 8 óráig: 

Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 51. 

Tel: 28 400-062

Április 17-én 8 órától 
április 19-én 8 óráig: 
Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth L. u 62. 
Tel: 28 400-207

Április 24-én 8 órától 
április 26-án 8 óráig: 

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5. 
Tel: 06 20 9566-529

Orthopédiai
szakrendelések
A Szakorvosi Rendelőben 

március 16-tól gyermek ort- 
hopéd szakrendelés indult. 
Rendelési idő: kéthetente ked
denként 17.30-tól 19.30-ig. 
Rendel: dr. Dreissinger Imre. 
Tel: 400-537
A Szakorvosi Rendelőintézet

ben március 25-én felnőtt ort- 
hopéd szakrendelés indult. A 
további időpontokról a 400- 
537-es telefonszámon lehet ér
deklődni.

A rendelések az aszódi lako
sok számára ingyenesek.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S ze n t Is tv á n  P a tik a V áro s i P a tik a

Minden páratlan héten ügyeletes 
Ü a u e le t :  Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig

Szom baton 8  órától 12 óráig 
V asárnap 9 .30-tó l 11-30-ig

A m indenkori ügyeletes orvos a 06 20 9 271-171-es telefonszám on érhető  el.

Minden páros héten ügyeletes 
Ügyelet: Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig

Szom baton 8 órától 12 óráig 
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig
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Bzz ...az Aszódiak az 
W  aszódiaknak címmel a 'v 
/  LJécsey Károly Helyőrségi Klub
ban megrendezett gálaműsor, 
melynek szereplői kellemes meglepe- 
l test okoztak a népes nézőseregnek.

(RH + V7IO€Ofotó)

A Móni Fotó szaküzlet és az 
Aszódi Tükör közös fotópá
lyázatot hirdet gyermekeknek 
Állati címmel. Nevezni 6-18 
év közötti fiataloknak lehet, 
legfeljebb 3 db 13x18 cm es, 
kedvenc állatukat ábrázoló, 
vagy ritka, úgymond állati pil
lanatokat megörökítő fotóval. 
A pályamüveket a május 30-án 
tartott Városi Gyermeknapon

kiállítjuk, a legjobb képek ké
szítőit pedig értékes díjakkal 
jutalmazzuk.
A fődíj egy motoros fényké

pezőgép. A pályamüveket 
névvel, életkorral és címmel 
ellátott zárt borítékban május 
10-ig kérjük eljuttatni a Móni 
Fotó szaküzletbe vagy a Váro
si Könyvtárba.

& üc*öh é s b o g á rTere-fere 
teadélután aszódi 

toliforgatókkal

A Városi Könyvtár és a Köz- 
művelődés Otthona a Költé
szet Napja alkalmából Tere- 
fere teadélutánt rendez április 
9-én, pénteken 18 órakor a 
Közművelődés Otthona kama
ratermében. Vendégeink lesz
nek városunk vers- és próza
írói.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

FILMKLUB
Minden hétfőn 18 órakor 

a Városi Könyvtárban

Április 12-én:
Lnchino Visconti: 
Megszállottság

Április 19-én:
Bob Rafelson:

A postás mindig 
kétszer csenget

Április 26-án:
Jean Luc GodarJ: 

Kifulladásig

Május 3-án:
Billy Wilder:

Van, aki forrón szereti

A márciusi számban olvas
hattuk egy cikkben a követke
zőket:

“Az egyik vitrinünkben so
rakozó detektoros készülékek 
előtt m álu n k is van felszerelve 
egy ilyen kis kapcsoló. A de
tektoroskészülékek teljesítmé
nye csak egy fejhallgató mű
ködtetésére alkalmas. Gyűj

teményünkben ilyen fejhall
gató is található. Próbálja ki 
Ön is!”
Egy kis horror sosem árt!

Váradi Csaba 
*

Mi sem dolgozunk hibátlanul. 
Köszönj ük az észrevéte lt.

R. Z.

Következő lapzárta: 
április 23 .
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Petőfi középiskolák képviselői 
találkoztak Aszódon

Március 12-14-én Aszód adott 
otthont az évente megrende
zésre kerülő, Petőfi nevét vi
selő középiskolák országos ta
lálkozójának. Hazánk tizen
négy érintett középfokú tanin
tézményének közel ötven di
ákja érkezett városunkba, 
hogy felkeresse Aszód és kör
nyéke nevezetességeit, bővítse 
Petőfivel kapcsolatos ismere
teit és a többiek előtt számot 
adjon arról, tanintézményében 
hogyan ápolják a lánglelkű 
költő emlékét.

Az immáron hagyományos 
találkozó előzményei 1973-ra 
vezethetők vissza, amikor is a 
Magyar Rádió és a Művelődési 
Minisztérium “Petőfiéi" cím
mel vetélkedőt rendezett a Pe
tőfi nevét viselő középiskolák 
számára. A sikeres rendez
vényt ezután néhány esetleges 
találkozó követte, majd ezek 
egy idő után elmaradtak. 1985- 
ben az Országos Petőfi Sándor 
Társaság kezdeményezte a kö
zépiskolák közötti kapcsolat- 
felvételt, mivel úgy ítélte meg, 
a költő szellemi örökségének 
ápolása nemzeti ügy, s a fele
lősségteljes küldetésben a kö
zépiskoláknak a katalizátor 
szerepét kell vállalniuk. Az ál
lásfoglalást a kiskőrösi Petőfi

Könyvtári levél

Köszönet a 
könyvekért

A Városi Könyvtár ezúton 
mond köszönetét Harangozó 
Károlynak, Kmety Jánosáé
nak, dr. Bucholcz Lászlónak, 
Vígh Edinának, Budai Tündé
nek, a Szalóki és a Lőrinczi csa
ládnak, akik könyvadomány- 
nyal gyarapították a könyvtár 
állományát.

Sáhóné Bordás Éva 
igazgató

á l

Sándor Gimnázium és Kerté
szeti Szakközépiskolával kar
öltve megrendezett találkozó 
követte, amire 1990 óta már 
évente m indig m ás-m ás 
helyszínen kerül sor. Tavaly

zott. Az iskolák szükségét ér
zik például, hogy ezentúl na
gyobb létszámú delegációval 
képviseltethessék magukat, 
mert ezzel izgalmasabbá és 
színesebbé válhatnak a vetél-

Mezőberény volt a vendéglátó, kedések. A jövőben jobban tö- 
A három nap programjait vá- rekednek majd a határon túli, 

rosunk két középiskolájának Petőfiről elnevezett középis- 
tanárai és diákjai közösen állí- kólákkal történő kapcsolatfel- 
tották össze. A találkozó záró- vételre is. 
aktusán több javaslat is elhang- R. Z.

Nőnap a Fiúnevelő Intézetben
“Mindenkinek van egy párja, 
akinek nincsen, annak is van"
E kissé pikáns nyelvbotlás a 

Fiúnevelő Intézet nőnapi ün
nepélyén Szarka Attila igaz
gató pohárköszöntőjében 
hangzott el, nem kis derültsé
get keltve. Talán már ez is ér
zékelteti az összejövetel emel
kedett, ugyanakkor humoros, 
közvetlen hangulatát.

A már hagyományosnak 
mondható ünnepség résztve
vőit Jakab Géza igazgatóhe
lyettes üdvözölte meleg sza
vakkal. Mondanivalóját két 
versidézettel tette szívhez szó- 
lóbbá, majd mint a rendezvény 
szervezője és levezetője fel
konferálta a zeneiskola három 
ifjú művészét, akik egy ko
molyzenei darabbal kedves
kedtek a hölgyvendégeknek. 
Ezután Módos Tibor szavalta 
el Tóth Árpád: Amíg a csókot 
megtalálod című versét, majd 
Budai András aratott osztatlan 
sikert az általa előadott Zorán 
számokkal. Az intézet tanári

karának kórusa három dallal 
lepte meg a hölgyeket. Slussz
poénként a harmadik ének az 
aszódi lányokról (-hoz) szólt. 
A kórus tagjai Gersei Ferenc, 
Jakab Géza, Bán Mihály, 
Takács Pál és Huszár József 
voltak. Utánuk Rajfai Zoltán 
következett, aki egy Shakes- 
peare-szonettet adott elő.
A műsor csúcspontjaként két 

táncos lábú fiatal, Fónagy Rita 
és Szabó Richárd járta a 
charlestont. A produkció any- 
nyira sikeresnek bizonyult, 
hogy egy ráadás erejéig vissza
tapsolták őket. A koreográfiát 
Molnár Csaba tánctanár taní
totta be a tehetséges ifjaknak. 
A műsor Huszár József tangó
harmonika játékával fejező
dött be. Az intézet által ké
szített, illetve vásárolt ajándé
kok átadására Szarka Attila 
igazgató pohárköszöntője után 
került sor. Az ünnepélyt a 
svédasztal melletti kötetlen 
beszélgetés zárta.

Váradi Csaba

A Városi 
Könyvtár 
új kötetei

Crystal, D.: A nyelv enciklopédi
ája
Ormos Mária - Majoros István: 
Európa a nemzetközi küzdőtéren 
Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalomból
Pataki Ferenc: A tömegek évszá
zada
Casetti, F.: Filmelméletek 
Gyáni Gábor - Kövér György: 
Magyarország társadalomtörténe
te a reformkortól...
A történelem segédtudományai 
Lázár Ervin: Hapci király 
Krontz, D.: A visszatérő 
Forbes, C.: A szindikátus 
Chase, J.: Halálozási arány 
Nevelésetika
Csupor I. - Csuporné Angyal Zs.: 
Fazekaskönyv
Társadalomnéprajzi tanulmányok 
Cserjék - Gyümölcsfajta-ismeret 
és használat
Cox, R. - Morris, N.: A világ hét 
csodája
Christie, A.: Fekete kávé 
Karácsonyi olvasókönyv 
Kemény Zsigmond: Özvegy és 
leánya
Shelby, P.: Ezermester 
Platt, R.: Mozi (Szemtanú) 
Christie, A.: Gyilkosság a csendes 
házban
Christie, A.: Gyilkosság méretre 
Christie, A.: Gyilkosság a diák
szállóban
Clement, P.: A halált osztó praxis 
Winsor, K.: Amber 
Evans, N.: A csapda 
Cornwell, R: Fekete halál 
Robbins. H.: Ragadozók 
Gannet, L.: Szükségállapot 
Meade, G.: Szakkara homokja 
Rejtő Jenő: Úrilány szobát keres 
Lőrincz L. László: Az elátkozott 
hajó
Hangszerek az ókortól napjainkig 
Társadalmi riport 
Miért jön a nyárra tél ?
Beaumont: A dinoszauroszok és 
az első emberek
Beaumont-Pimont-Reinig: Lovak 
és pónik könyve 
Székelyföld útikönyve 
Fraser, A.: Amazonkirálynők 
Eisenhower, D. D.: Keresztes há
ború Európában
Veresegyháziné: Magyarország 
történeti-topográfiai kislexikona 
Hahner Péter: Thomas Jefferson 
és a francia forradalom 
Couth - Mahler, H.: Engedj a szí
vedhez !
Cronin, A. J.: Szent száműzetés 
Malamud, B.: A segéd 
Shaw, P.: Lagúnák völgye
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Egy kis nyelv el és

Iromba tyúk 
és iromba macska

Bővítés pályázati pénzből

Nevelési tanácsadó 
nemcsak aszódiaknak

Az ember hajlamos azt hinni, 
hogy anyanyelvét tökéletesen 
ismeri, minden szavát és szó
fordulatát birtokolja. Aztán 
kénytelen rájönni, hogy ez 
egyáltalán nem így van. Ki
derül, hogy szókincsünk né
mely szavát nem ismerjük a 
jelentéstartalom teljes terje
delmében, esetleg még az is, 
hogy némelyiket egyáltalán 
nem. így van ez a fenti 
“iromba” jelzővel.

Magam az iromba tyúk jelzős 
szerkezettel nyelvészeti tanul
mányaim során találkoztam 
először, s bizony a külső szem
lélő számára komikusnak 
hatott volna, ahogyan tucatnyi 
egyetemista ízlelgette a szá
mára teljesen ismeretlen szó- 
kapcsolatot. S mert a szó je
lentését senki nem ismerte kö
zülünk, megpróbáltuk a hang
zás oldaláról közelíteni a lehet
séges jelentéshez. Goromba? 
Esetleg otromba?
Az első változatot mindjárt el 
is vetettük, mondván, nehezen 
állapítható meg egy tyúkról, 
hogy goromba-e vagy sem. A 
második változattal már nehe
zebb dolgunk volt, mert a jól 
megtermett, nagyra nőtt ba
romfi esetében már lehetsé
gesnek éreztünk némi jelen
tésbeli kapcsolatot. Már nem

Petőfi Múzeum

Köszönet-
nyilvánítás
A Petőfi Múzeum Igazgató

sága köszönetét fejezi ki Nagy 
Pongrác hatvani kovácsmes
ternek, aki több értékes ko
vácsszerszámot, Rúnák Pál
nak, aki egy szép gyalut ado
m ányozott a gyűjtem ény 
számára, valamint Bárdi Zsolt
nak, aki a Petőfi kiállítás szállí
tására a múzeum rendelkezé
sére bocsátotta teherautóját.

emlékszem pontosan, hányfé
le, általunk lehetségesnek vélt 
jelentést gyűjtöttünk össze, de 
nagyon meglepődtünk, amikor 
kiderült, hogy a titokzatos ki
fejezés a mindnyájunk számá
ra ismert kendermagos tyúk 
megfelelője.

Feltételezések szerint a szó 
szláv eredetű, de nem terjedt el 
széles körben, megmaradt 
egy-egy vidék nyelvhasznála
tának a szintjén. Magam is azt 
hittem, soha többé nem fogok 
találkozni a szóval. Évekkel 
később Shaekespeare drámái
nak olvasása közben bukkan
tam rá ismét a szóra. Ekkor 
azonban már nem a tyúk sza
vunk jelzőjeként, hanem így: 
iromba macska.
Az egyik Arany János által 

fordított drámában bukkant fel 
a kifejezés. Természetesen ba
darság lenne az iromba szó 
megfelelőjeként a kenderma
gos jelzőt a macska szavunk
hoz kapcsolni. Arany - a ma
gyar irodalom legszebb szavú 
költője - jól használta ezt a rit
kán fölbukkanó szót. Ugyanis 
a jelentése tökéletesen meg
felel a szürkéscirmos jelentés
nek, s így már nyugodtan al
kalmazhatjuk e gyakori színű 
macska jelzőjeként is.

______________________ - s - i

Figyelem,
álláslehetőség!

Aszód Város Polgármesteri 
Hivatala a pénzügyi irodába 
keres 30-40 év közötti főköny
velőkönyvelőt.

Elvárás: felsőfokú szakmai 
(mérlegképes vagy KALÁSZ) 
könyvelői végzettség, számí
tógépes ismeret, önálló mun
kavégzés.

Előny a költségvetési gya
korlat.
Bérezés: a köztisztviselői tör
vény szerint
Jelentkezés: a pénzügyi iro

davezetőnél.

A Galga mentén élő csalá
doknak egyelőre nincs hová 
fordulniuk, ha gyermekeik
nél tanulási, beilleszkedési, 
viselkedési zavarokat észlel
nek. A helyzet rövidesen vál
tozhat, mivel két elnyert pá
lyázatnak köszönhetően  
Aszódon a jelenleg működő 
nevelési tanácsadó bővítésé
ről határoztak.

Bár a közoktatási törvény 
előírja a pedagógiai szakszol
gálatok - nevelési tanácsadó, 
logopédia, gyógytestnevelés, 
konduktív pedagógia stb. - 
rendszerének kiépítését, és ga
rantálja az itt végzett szolgá
ltatások ingyenességét, az eh
hez szükséges intézmények 
hiánya miatt sok településen 
mindmáig nem tudnak élni a 
lehetőséggel. Kivételt talán a 
logopédia jelent, ám ez a leg
több esetben csak a beszéd
javításra korlátozódik. Pest 
megye még 1997-ben el
készíttette a közoktatási tervét, 
amelyben rögzítették a szak- 
szolgálatok terén mutatkozó - 
előbb-utóbb pótlandó - hiá
nyosságokat is.

A Galga mente problémás 
gyermekeivel hosszú ideig a 
gödöllői nevelési tanácsadó 
munkatársai foglalkoztak. 
Mostanra azonban annyira 
megnövekedtek a feladataik, 
hogy egy ideje nem fogadják a 
környékbeli fiatalokat. A hely
zet mégis javulhat, mivel az 
aszódi önkormányzat támo
gatja az eddig egy részfoglal
kozású pszichológus, illetve 
egy logopédus alkalmazásával 
működő nevelési tanácsadó 
bővítését.
- A változás lehetősége két pá
lyázat elnyerésének köszön
hető - tájékoztatta lapunkat 
Novák Lászlóné közművelő
dési főelőadó. - Tudni kell, 
hogy a pedagógiai szakszol
gálatok működését az alapte
vékenységet végző intézmé
nyekétől eltérő módon nem 
normatív állami támogatással

biztosítják, hanem országos, 
illetve megyei közalapítvá
nyok segítségével. Az egyik 
pályázatunkkal itt voltunk 
eredményesek, egy másikkal 
pedig a Közoktatási Moderni
zációs K özalap ítványnál 
(KOMA). Az elnyert összeget 
az önkormányzat egy, az ed
diginél nagyobb épületrész 
rendelkezésre bocsátásával és 
a szükséges átalakítás költsé
geinek biztosításával toldotta 
meg.

Az aszódi nevelési tanácsadó 
tartalmilag is megújul. A pszi
chológus mellett fejlesztő pe
dagógusok is dolgoznak majd, 
akik a tanulási zavarok külön
féle fajtáinak kiszűrését, az 
okok feltárását és a problémák 
megszüntetéséhez szükséges 
terápiákat végzik. A szolgál
tatásokat természetesen a Gal
ga mentén élők is igénybe ve
hetik majd. A térség óvodái 
már megkapták azt a kérdő
ívet, amelynek alapján az is
kolaérettségi és egyéb képes
ségszűrések megindulhatnak, 
emellett várják az iskolák és az 
olyan családok jelentkezését 
is, ahol a gyermek pszichés 
problémákkal, iskolai kudar
cokkal küszködik.
A pályázati pénz a régió szem
pontjából mindenképpen fon
tos kezdeményezés elindulá
sához, a tárgyi és a személyi 
feltételek megteremtésére ele
gendő. A nevelési tanácsadó 
folyam atos m űködésének 
anyagi háttere azonban még 
korántsem biztosított. Megol
dásként szóba jöhet az érintett 
környékbeli települések - me
gyei feladatról lévén szó, a 
Pest megyei önkormányzattal 
karöltve - társulás formájában 
történő támogatása, ám a leg
biztosabb az lenne, ha ezekhez 
a pedagógiai szolgáltatások
hoz az állam rendelne pénz
forrást.

R. Z.
(A cikk a Pest Megyei

Krónika március 20-ai 
számában is megjelent.)
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Önkormányzati pályázat
Aszód Város Önkormányzata az alábbi halaszthatatlan karban

tartási, kisjavítási és helyreállítási munkák kivitelezésére ír ki 
pályázatot:

•  Béke út rézsűs földpart rendezése
•  Lakótelep 5/1, 5/2 épületek mögötti bejáró út alsó szakasz 

felújítása (13 5 fm - 3,5 m szelvény)
•  Falujárók útja meglévő kiskockakő burkolat átépítés (420 fm)
•  Falujárók út tömblakásokhoz bekötő járdák felújítása (8 épü

letnél csak anyag, a munkát a lakók végzik)
•  Dózsa Gy. út felső + alsó meglévő betonjárda felújítása út 

mellett, erősített szegéllyel(128 fm)
•  Széchenyi út 1/a 9 sz. ingatlan között kiskockakő burkolat 

bontás, lapjárda építés (124 fm)
•  Petőfi út / támfal OTP / régi tégla burkolatú folyóka átépítése

(20 fm)
•  Nyár út -Városréti út csapadékvíz rendezése Breda-patakig 

zárt csatorna vagy nyílt burkolt árok (60 fm)

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési felté
telekről a Műszaki Iroda ad írásbeli tájékoztatást. Flelyszíni 
szemle: igény szerint.

A pályázatokat zárt borítékban a munka megnevezésének 
feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni 
a megjelenéstől számított 20 napon belül.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztásajogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik a ha

táridőt követő 3 napon belül, a Közbeszerzési Bizottság ülésén. 
A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő-testületi 
ülésen történik.

Pályázati felhívás
A Pyrus-Rumpold Környezetvédő Szolgáltató Rt. Aszód polgárai szá
mára Aszód Ifjúságért Alapítványt hozott létre. Az alapítvány célja: az 
ifjúságot érintő, megmozgató programok, rendezvények anyagi támo
gatása. A célkitűzések megvalósítására összesen 600 ezer Ft áll rendel
kezésre. A Kuratórium ebben az évben az alábbi témakörökben ír ki pá
lyázatot:

•  környezetvédelem, öntevékeny csoportok környezetépítő és környe
zetszépítő tevékenységének támogatása

•  helyi hagyományok, néprajzi, népzenei, népi játékok szokások ápo
lása, kutatása, programok, rendezvények szervezése

•  Ifjúsági klubok, szakkörök, egyéb közművelődési formák, kulturális 
programok, rendezvénysorozatok támogatása

•  helyi szabadidős rendezvények anyagi segítése
•  Sportversenyek, tömegsport események, túrák programjainak támo

gatása
•  az ifjúság bekapcsolódása az időskorúak karitatív célzatú segítésébe
•  továbbtanulás támogatása: középiskolás, felsőfokú intézmény nap

pali tagozatán tanuló kiemelkedően tehetséges fiatalok segítése. A 
tanuló az ösztöndíjat hónapokon keresztül, egy tanítási évre kapja.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, ami beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán, a Városi Bölcsődében vagy a Városi Könyv
tárban. Az ösztöndíjhoz benyújtott pályázatokhoz csatolni kell az isko
lalátogatási igazolást, az előmenetelről az index másolatát, verseny- 
eredmények, diákköri munkák igazolásának másolatát.
A pályázatban kérjük a program, kezdeményezés rövid leírását, teljes 
költségvetését, amelyhez a támogatást kéri. Kérjük jelezni a saját és 
más külső források rendelkezésre álló anyagi fedezetet, valamint az 
alapítványtól kért támogatás felhasználásának tervezetét.
A pályázatokat két példányban a következő címzéssel adják fel: 
Polgármesteri Hivatal Aszód - Aszód Ifj óságáért Alapítvány 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. Beérkezési határideje: 1999. 04. 20.

Aszód Ifjúságért Alapítvány kuratóriuma

Szedik a kéményadót
A Pest Megyei Kéményseprő, 
Cserépkályhaépítő és Tüzelés- 
technikai Önkormányzati Vál
lalat ezúton értesíti a lakossá
got, hogy 1999 március 19. és 
április 30. között arcképes iga
zolvánnyal ellátott munkatár
saik Aszódon végzik a kötele
ző kéményseprő-ipari köz
szolgáltatás körébe tartozó fe
ladatokat, és díjat is szednek.

Apróhirdetések
Gazdája halála miatt árván 

maradt, 1 év körüli fajtiszta, ba
rátságos német vizslának gaz
dát keresünk. Érdeklődni lehet: 
Állateledel bolt, Baross u.

Hévízgyörkön jól termő szőlő 
gyümölcsössel kishaszon- 
bérbe kiadó. Érdeklődni a 400- 
865-ös telefonszámon lehet.

Családi eseményeit örökít- 
tesse meg videón! Tel: 401 -
498

Akácfa rönk eladó. Tel: 400- 
753.

Figyelem,
lomtalanítás!

Értesítjük Aszód város lakos
ságát, hogy 1999. április 23- án 
és 24-én (pénteken és szomba
ton) lakossági lomtalanítást 
tartunk.
A lomtalanítás kiterjed a ház

tartásban képződő hulladékok
ra, de nem terjed ki a vállal
kozásból képződő hulladékok
ra. (Ilyenek a teherautógumi, 
fémforgács, nagymennyiségű 
göngyöleg stb.)
Kérjük a lakosságot, hogy a 

jelzett napokon a reggeli órák
ban tegyék ki a háztartásban 
már nem használatos hulladé
kokat. Az akkumulátorokat és 
fémeket szíveskedjenek elkü
löníteni.

Az évente megtartásra kerülő 
lomtalanítással szeretnénk el
érni, hogy senki ne terhelje a 
környezetet oda nem illő hul

ladékokkal.

Önkormányzati pályázat
Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki 

a Régész út l/a-7. számú 
ingatlanok felszíni 

csapadékvíz rendezés 
munkáira.

Az elvégzendő munkára vo
natkozó műszaki kivitelezési 
feltételekről a Műszaki Iroda 
ad írásbeli tájékoztatást, mel
lékelve a vázlatterveket. Hely
színi szemle: igény szerint.

A pályázatokat zárt boríték

ban a munka megnevezésének 
feltüntetésével a Polgármeste
ri Hivatal jegyzőjének kell le
adni a megjelenéstől számított 
20 napon belül.
A kiírásban szereplő határidő 

elmulasztásajogvesztő.
A pályázatok felbontása a pá
lyázók jelenlétében történik a 
határidőt követő 3 napon belül, 
a Közbeszerzési Bizottság ülé
sén. A pályázatok elbírálása a 
beadást követő első képvise
lő-testületi ülésen történik.

Köszönet a lövészverseny támogatóinak

A Március 15. Kupa lövész
verseny rendezői ezúton mon
danak köszönetét a versenyt 
támogató szponzoroknak:

Jer mi István, Búzás János, 
Barta János, Mikus Mihály, 
Makkai István, Szűcs Tibor,

Móni Fotó, Trink Duó Kft., 
Kovács Péter (Sára), 

Oláh Károly.

Külön köszönet illeti Sztán 
István ezredest, a 42. Galga 
Vezetésbiztosító Ezred pa
rancsnokát, Gál Gyula alezre
dest, Tarr Béla őrnagyot és 
Győrft Jánost, a Vécsey Ká
roly Helyőrségi Klub igazga
tóját
A. csapatversenyt ezúttal Is a

Sára gárdája nyerte, sorrend
ben negyedszer.
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Aszódra továbbra is szükség lesz oktatói hajtják végre, ők  azok,
akik a fiatalok érzelmi es tanu-

- Aszódra kerülsz - fenyegeti 
elkeseredettségében gyerme
két a fegyelmezésnek már 
minden eszközét eredményte
lenül kipróbáló szülő. A rossz 
útra tévedt kamaszok egy ré
szét a büntetőbíróságok való
ban az aszódi Fiúnevelő In
tézetben letöltendő nevelésre 
ítélik. Az Élet-Kép című tele
víziós műsor stábja nemrégi
ben ide látogatott, hogy be
avassa a nézőket az intézmény 
életébe.
- Az ide kerülő 14-19 éves 
fiatalok többsége bizony te
kintélyes krimiens múltat tud
hat maga mögött - ecsetelte a 
helyzetet Szarka Attila igaz
gató. Az utóbbi öt évre visz- 
szatekintve elmondta, főleg a 
tulajdon sérelmére elkövetett 
bűncselekmények száma sza
porodott meg. Sajnos a fia
talok tettük végrehajtásakor 
egyre többször alkalmaznak 
indokolatlanul szélsőséges

erőszakot.
A megszólaltatott növendékek 
az általuk elkövetett lopások, 
rablások indítékaként szinte 
kivétel nélkül a szórakozás
hoz, divatos ruhákhoz szüksé
ges pénz hiányát jelölték meg. 
Am a néző előtt felsejlettek az 
egyéb, ki nem mondott okok 
is: a törődés, az odafigyelés, a 
szeretet hiánya.

Berecz Tibor, az intézmény 
egyik pszichológusa arról be
szélt: a fiatalok idekerülése 
egy folyamat eredménye, 
amelyben nem tudni, hogy ők 
maguk mennyire bűnösök. A 
nevelésre ítélt gyermekek 
többsége egy idő után jól érzi 
magát Aszódon, hajlandó az 
együttműködésre, örül a vele 
való törődésnek, és ennek kö
szönhetően sikeresen talál 
vissza az életbe.
A büntetőbíróság ítéletét az 

intézet gyógypedagógusai, 
fejlesztőpedagógusai és szak-

lásbeli hiányosságait igyekez
nek pótolni annak érdekében, 
hogy védenceik odakinn majd 
valóban a jó oldalon találják 
meg a helyüket. Kérdés, hogy 
ez sikerül-e? A rövidesen sza
baduló növendékek nyilatko
zataiból kiderült, annak elle
nére tanácstalanul tekintenek a 
jövőbe, hogy itt megpróbálják 
elvégeztetni velük az általános 
iskola még hiányzó osztályait, 
és szakmát is tanulhatnak. A 
megfontolt, kifejezetten jó be
nyomást keltő Endre - ő kez
detben építkezésről tulajdo
nított el fadarabokat, hogy ga
lambdúcot építhessen, később 
már mindenhez hozzányúlt, 
csakhogy a szórakozáshoz 
szükséges pénzt előteremtse - 
például annak ellenére nehéz
nek ítéli meg a társadalomba 
való sikeres beilleszkedését, 
hogy időközben kitanulta az 
asztalos mesterséget és jó  fizi
kai kondíciójának köszönhető

en valószínűleg szívesen 
alkalm azzák máj d. Egy más ik 
fiú csak nemrégiben tudta 
meg, hogy szüleinek már nem
csak munkája nincs, hanem a 
házukat is elárverezték, így 
hajléktalanná váltak. Őt kisza
badulása után a keresztanyja 
veszi magához. Természetesen 
igyekszik munkát találni, de 
tisztában van vele, általános 
iskolai végzettség híján - csak 
hét osztályt járt ki -manapság 
vajmi kevés az esélye az elhe
lyezkedésre.
Aszódra, mint jogintézményre 
továbbra is szükség van - 
mondta a riport zárszavában 
Szarka Attila igazgató. Az in
tézet feladata, hogy fékezzen, 
de ennek csak akkor tud meg
felelni, ha időben tudja mű
ködtetni azt az erejét és hatá
sát, amire képes.

R. Z.
(A cikk a Pest Megyei
Krónika március 4-ei
számában jelent meg.)

Előzzük meg
a tavaszi-nyári időszak tűzeseteit!
Az elmúlt évek tapasztalatai 

azt mutatják, hogy a tavaszi és 
nyári szárazabb időszakokban 
jelentősen megnő a szabadtéri 
avar, bozót, nádas és erdőtűz
esetek száma. Ezek a tüzek je 
lentős kárt okoznak a termé
szetes növényzetben és az út
jukba kerülő épületekben. 
Sokszor pár négyzetméteres 
avartüz hátráltatja a tűzoltóság 
milliós káresetekhez történő 
vonulását.
A jelentős anyagi és termé

szeti kárnál járó tüzek elkerü
lése érdekében kérjük, hogy a 
következő - több éves tapasz
talaton alapuló tanácsainkat 
fogadják meg.

•  Száraz gazt, növényi hul
ladékot égetni csak szél
csendes időben szabad, úgy, 
hogy a tűzrakás környéke 
mentes legyen a lángok to
vábbterjesztésére alkalmas 
anyagoktól.

•  Az égetés során a tűz oltá
sára alkalmas anyagot, esz
közt tartsuk készenlétben.

•  Erdőben és annak 200 mé
teres körzetében ne használ
junk nyílt lángot, tüzet csak 
a kijelölt tűzrakóhelyen 
gyújtsunk.

•  A szabadban rakott tüzet az 
égés ideje alatt ne hagyjuk 
őrizetlenül, az égetés befe
jezésekor gondoskodjunk a 
teljes eloltásról. (Vízzel le- 
locsolás, földtakarás)

•  Gépjármüvek, vonatok ab
lakából égő cigarettavéget, 
gyufát kidobni nem szabad.

•  Ha tüzet észlelünk, a tűzol
tóság értesítése mellett (105) 
kezdjünk hozzá a tűz eloltá
sához az arra alkalmas esz
közökkel.

•  Hívjuk fel gyermekeink fi
gyelmét a tűzgyújtás, a tűz
zel való játék veszélyeire.

•  Általános tűzgyújtási tila
lom esetén mindennemű 
tűzgyújtás tilos!

mond, hogy mindenekelőtt 
nagy részvétünket lássa... 
Hiszen olyan jó l esik a beteg
nek, ha gyöngeségében, fájdal
mában látja iránta való figyel
münket, amely mindenben 
megnyilvánul, a halk járásban, 
halk beszédben és cselekvés
ben".

*

Részlet Batthyány Strattman 
László herceg, a szegények 
körmendi orvosának napló
jából.

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó:

Aszód Város Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 

A szerkesztőség címe:
Városi Könyvtár

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
Tel: 28/400-606 

Nyomdai előkészítés: 
RH+VIDEO BT. - Gödöllő 

Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában 
Gödöllőn, 600 példányban

Üzenet
"Sokat hibázunk türelmet

lenséggel... Úgy kellene, hogy 
minden beteghez jókora adag 
türelmet vigyünk magunkkal, 
és minden rossz hangulatunkat 
a betegszoba ajtaja előtt hagy
juk. Sose éreztessük a beteggel, 
hogy kevés időnk van számára, 
hallgassuk meg nagyon figyel
mesen szenvedései, és jegyez
zük meg magunknak, amit
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Serfőző fő törzs volt a nyerőember

Edzőcipők és surranok viadala a Fesztivál téren
Bár az előírásoknak megfelelően a NATO-hoz való csatlako
zásunk napján a Magyar Honvédség valamennyi alakulatá
nál felvonták a fegyveres szövetség zászlaját, katonai sport- 
rendezvényen erre először március 25-én városunkban ke
rült sor.

A Budapesti Helyőrségi Pa
rancsnokság által a Fesztivál 
téren megrendezett mezei fu
tóversenyt figyelemmel kísé
rők először a városi iskolások
nak szurkolhattak, akik kor
osztályuknak megfelelően 
1000, illetve 2000 méteren áll
tak rajthoz. Az edzőcipők után 
már a katonai surranok követ
keztek, s a civil szurkolók bi
zony igencsak elcsodálkoztak, 
milyen gyorsan lehet bennük

futni. Az Aszódon szolgáló 
Serfőző Sándor főtörzsőrmes
ternek egyenesen vissza kellett 
fognia magát a 4 kilométeres 
távon, nehogy túlságosan so
kat verjen a többiekre. A tiszt- 
helyettes - akinek köszönhe
tően a délutáni 4x 1000 méteres 
fegyveres váltót is megnyerte a 
csapat - 1995 óta folyamatos 
győztese e távnak.
A verseny végül a Budapesti 

Helyőrség Parancsnokság kö-

Hazakészül a Galga Teniszegyesület?
Március 19-én tartotta tiszt
újító közgyűlését a jelenleg 
32 főt számláló Galga Tenisz
egyesület.
A legfőbb változást az elnöki 

székben bekövetkezett sze
mélycsere hozta: a tagok Túr
osán István helyett Szlanka 
Zsoltnak szavaztak bizalmat, 
aki hét évvel ezelőtt kezdemé
nyezte az egyesület megala
kulását, ám munkahelyi elfog
laltsága mellett nem tudott be
lefolyni az érdemi munkába. 
Az elnökség tagjai lettek még: 
Dunai Csaba - ő elnökhelyet
tes is egyben-, Magyar Ilona, 
Kozecz János, Turcsán István, 
Márton Gábor és Manko- 
vicsné Masznyik Katalin.

Az ülésen még egy fontos 
döntést hoztak az egyesületi

tagok. Eszerint nem az ikladi 
pályát bővítik - a terv szerint a 
két pálya mellé egy harmadi
kat építettek volna -, hanem 
Aszódon kívánnak maguknak 
játéklehetőséget teremteni. 
Mivel a tagdíjak - jelenleg 
3.500 Ft/év - ehhez vajmi ke
vés fedezetet biztosítanak, 
keresik a sportágat kedvelő, 
azért szívesen zsebbe nyúló 
szponzorokat is.
Az egyesület továbbra is várja 
soraiba a teniszezni szeretőket, 
akik az egyszeri belépési díj 
(7.000 Ft), illetve az éves tag
díj befizetéséért cserébe in
gyen játszhatnak a pályáikon. 
A teniszezés lehetőségét kül
sősöknek 800 Ft/óra díjért tud
ják biztosítani.

R. Z.

telékébe tartozó 42. Galga Ve- bátlan szervezésnek köszön- 
zetésbiztosító Ezred győzel- hetően Szabó tábornok, a Bű
mével zárult. Sztán István ez- dapesti Helyőrség Parancsnok- 
redes azonban nem csak ennek ság parancsnoka a honvédség 
örülhet. Az alakulat kitűnő mezei futóversenyének állan- 
adottságainak, a várossal való dó helyszínéül szívesen vá
jó  kapcsolattartásnak és a hi- lasztaná Aszódot.

Általános iskolás korú fiúk - 1000 m:
_ Tóth Róbert - Evangélikus Gimnázium 

Általános iskolás korú lányok - 1000 m:
Pintér Katalin - Evengélikus Gimnázium 

Középiskolás fiúk - 2000 m:
Kiss Gábor - Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szki. 

Középiskolás leányok - 2000 m:
Medveczki Csilla - Evangélikus Gimnázium 
Általános iskolás korú lányok csapatban: 

Evangélikus Gimnázium 
Középiskolás lányok csapatban:

Evangélikus Gimnázium 
Általános iskolás korú fiúk csapatban:

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola
*

A középiskolás fiúk csapatban kihirdetett végeredménye a kö
vetkező levélrészlet szerint nem állja meg a helyét:
"A jó rendezés dicséri a Honvédség alakulatát, a "jó számolás" 

viszont kit illet? - kérdezik középiskolás fiú tanulóink az ered
ményhirdetés után. Kategóriájukban meglepetésre nem őket 
hirdették ki győztesnek, hanem az Evangélikus Gimnáziumot. 
A fiúk egyéni eredményei: 1., 2., 4., 7., 9. hely. Nyilván, hogy 
egy szépen megrendezett eredményhirdetést nem zavarnak meg 
azzal, hogy "Uraim, rosszul számoltunk!” Nehéz volt megvi
gasztalni a fiúkat, s a felnőttek tévedésére fogni, hogy nem áll
hatták a dobogó legmagasabb fokán. Korrigáló cikkünkkel 
szeretnénk kárpótolni őket.

Nyíri Szabolcs 
A P. S. G. testnevelő tanára

A középiskolás fiú  csapatverseny győztese:
Petőfi SándorGimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
Az összesített versenyt (minden kategóriát figyelembe véve) az 
Evangélikus Gimnázium nyerte.
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Hetente nyolcszáz kilométer vízben és kerékpáron
r

Adám a 2004-es athéni olimpiáról álmodik
A legtöbbünk az igazak álmát aludva még a másik oldalára 
fordul, amikor az aszódi Kovács Adám triatlonista már a 
gimnázium uszodájában rója a hosszokat. A reggeli beme
legítést az iskolai órák követik, aztán rossz időben autóbusz- 
szal, jó időben kerékpárral - irány a kistarcsai sportklub. A 
napi edzésadag - több kilométer futás és kerékpározás - tel
jesítése után még a házi feladat elkészítése és a tanulás vár 
rá, hogy aztán másnap minden kezdődjön elölről.
- Tulajdonképpen csak így el
mondva szörnyű a nap, hiszen 
önként választottam ezt a 
sportágat, és nagyon jó kis kö
zösségben forgolódom, de az 
tény, hogy mindent a triatlon 
köré kell szerveznem. Szóra
kozásra, a lányokra nemigen 
marad időm, emiatt egy kicsit 
csodabogárnak tartanak a kor
osztályom tagjai. A siker, egy- 
egy verseny megnyerése vi
szont mindenért kárpótolja az 
embert - mosolyog a szimpa
tikus, érettségi előtt álló fiatal
ember, aki az elmúlt néhány 
évben számos sportággal ka
cérkodott. Magas, jó felépítésű 
lévén mindenütt szívesen lát
ták volna őt a különböző lab
dajátékok mesterei, ám Ádám 
végül mégis a háromtusa mel
lett döntött. A rendkívüli ki
tartást, szigorú időbeosztást 
követelő szakágra testnevelő 
tanára hívta fel a figyelmét.
- Először az edzőtársaim is in
nen, a Petőfi gimnáziumból 
kerültek ki, de a végén nem 
tudták velem tartani a tempót.
Nem volt mit tenni, szakosz
tályt kellett keresni magam
nak. így kerültem a kistarcsai 
úszó- és tria tlonk lubba ,
Verrasztó Gabriella irányítása 
alá. Az egyesületben jelenleg 
négyen vagyunk junior korú
ak, ezért szerencsére van kik
kel rónom a köröket. Most ép
pen az alapozás időszakánál 
tartunk, s mivel ilyenkor szük
séges megszerezni az egész 
éves szereplést meghatározó

tannyelvű tagozatán, utána pe
dig valószínűleg a szolnoki 
külgazdasági főiskola levelező 
tagozatára felvételizik. Köz
ben pedig el kell döntenie, 
megéri-e tovább folytatni ezen 
a szinten a sportolást.
- Ez egy drága sportág, szpon-

Ádám (jobbra) az egyik országos versenyen

állóképességet, elég nagy 
terheléssel kell megbirkóz
nunk. Úszással kezdtünk, a 
heti nyolc edzésen 30-40 kilo
métert teljesítettünk. Ehhez 
még hozzájött a konditermi 
erősítés. Most a kerékpározás 
időszaka következik, hetente 
700-800 kilométert tekerünk. 
A megszerzett kondíciót év 
közben természetesen tartani 
kell, ráadásul úgy, hogy az em
ber mind a három számban 
erős maradjon.
Ádámnak a tavalyi éve nem a 
legszerencsésebben alakult. 
Hiába szerepelt jól a nyári 
megmérettetéseken, s szerezte 
meg ezzel az országos rang
lista harmadik helyét, egy 
porcsérülés miatt éppen a válo
gatott kerettagságot eldöntő 
decemberi felmérő versenyre 
nem tudott kellőképpen felké
szülni. Az idei esztendő fordu
lópont lehet az életében: érett
ségizik a gimnázium francia

zorok híján nemcsak a sport
eszközöket kell magunknak 
megvásárolnunk, hanem a fel
készülés és a versenyek költ
ségei is ránk hárulnak. A ke
rékpáros alapozást kelleme
sebb éghajlatú vidéken célsze
rű végezni, a csapat Cannes-ba 
készül. Nem biztos, hogy elő 
tudom teremteni az edzőtábo
rozáshoz szükséges összeget, 
akkor pedig más lehetőség

nem lévén marad a napi 5-6 
órás szobakerékpározás fej
hallgatóval a fejemen. Egy- 
egy verseny megnyeréséért 
sem jár a győztesnek valami 
rettenetesen nagy összeg. A 
háromtagú csapatunk a váltó 
OBII. helyéért például 21 ezer 
forint díjazásban részesült. A 
pénzt élelemre költöttük, ami 
egy nap alatt elfogyott, mert 
mondanom se kell, az egészsé
ges, minőségi étkezés a siker 
érdekében szintén nagyon fon
tos. Mindezek ellenére, ha si
kerül eredményesen szerepel
nem, és ha beleférek a válo
gatott keretbe, akkor tovább 
csinálom. Sikeres felvételi 
esetén akár még halasztók is 
egy évet, hogy minden erőmet 
a triatlonnak szentelhessem. A 
célom nekem sem lehet más, 
mint az olimpián való részvé
tel. Nem a sidney-re gondolok, 
hanem a 2004-es athénira.

R. Z.

(A cikk a Pest Megyei
Krónika február 24-ei 

számában is megjelent)

Tavaszi Kupa teremlabdarúgó torna

A MATTI Gáz nyert
Március 6-7- én a Csengey 

Gusztáv Általános Iskolában 
16 csapat részvételével ren
dezték meg a Tavasz Kupa 
elnevezésű kispályás terem- 
labdarúgó tornát.
A végső győzelmet a MATTI 

Gáz szerezte meg, megelőzve 
a Tóth József Karton, a Pannon 
Aqua és a Szőlőhegy együtte

sét. A torna gólkirálya Szabó 
József (Szőlőhegy) lett, míg a 
legjobb kapus címet Takács 
József (Energy) és Galbavi 
Józsefi Tóth József Karton), a 
legjobb mezőnyjátékos címet 
pedig Bankó Zoltán (MATTI 
GÁZ) kapta. A Valentínyi Ke
rámiajátékosai a Fair Play díj
jal térhettek haza.
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Győzelmekkel kezdődött a
Zsámbok ellen, idegenben 

kezdte meg a tavaszi szezont 
városunk labdarúgócsapata. A 
fiúk 2:l-es győzelmet arattak. 
Góllövők nevét mégsem tu
dunk írni, mert mindhárom al
kalommal a hazaiak találtak a 
hálóba. A serdülők már egy 
héttel korábban megkezdték a 
bajnoki szereplést, ráadásul 
nem is akárhogyan: Franka 
Zoltán (2), Somogyi Zoltán és 
Buris Károly góljaival ottho
nában verték a Veresegyház 
együttesét. A folytatás még pa- 
zarabbra sikeredett, mert a 
Vácszentlászlót idegenben 
ütötték ki 24:0-ra(/). A gól
lövők nevének felsorolását a 
hosszú lista miatt mellőzzük.
A felnőtt csapathoz az átiga

zolási időszakban három új

játékos érkezett. Pallagi Zsolt
ot a bagiak adták kölcsön a 
szezon végéig, míg Lázár Vik
tor és Pogány István korábban 
a Szadát erősítette. A serdülők 
között is találunk új nevet. A 
15 éves acsai Buris Károly 
Franka László elnökhelyettes 
kapcsolatainak köszönhetően 
került hozzánk.
Szerencsére a labdarúgóklub 

pályája nem sínylette meg kü
lönösebben a telet - Franka 
László még idejében letolatta a 
játéktérről a havat -, így a fel
készülési időszakban lehetett 
rajta meccset játszani. Az ifik 
mérlege 2 vereség (3:1, 3:2, 
mindkettő az Iklad ellen) és 
egy győzelem (7:4 a Püspök
hatvan ellen). A felnőttek 2:2- 
es döntetlent játszottak az Isa-

futballszezon
szeggel és a Galgahévízzel, 
3:1-re legyőzték a Gödöllő Ifi 
csapatát, a Püspökhatvant pe
dig egyszer legyőzték 3:2-re,
majd kikaptak tőlük 2:0-ra.

*

Áprilisban a következő idő
pontokban játszik mérkőzést 
az Aszód FC csapata:

Április 4. Aszód - Valkó 
Felnőttek 16.30, ifik 14.30

Április 11. Szada-Aszód 
Felnőttek 16.30, ifik 14.30

Április 18. Aszód-Mogyoród - 
felnőttek 17.00, ifik 15.00

Április 25. Kartal - Aszód
felnőttek 17.00, ifik: 15.00

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 

pályázattal meghirdeti az 
Aszód, Kossuth Lajos utca 3. 
szám alatti 48 négyzetméter 
alapterületű nem lakás célú 
bérleményt, ideiglenes jel
leggel, az épület értékesíté
séig. A pályázat benyújtásakor 
egy havi bér letéti díjnak meg
felelő bánatpénz fizetendő 
meg, valamint a nem aszódi 
pályázónak 50.000 Ft kaució.

A pályázat leadásának ideje:
A megjelenéstől számított két 
héten belül.

A pályázat leadásának 
helye:

Aszód Város Polgármesteri 
Hivatala

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső  része, József Attila gondo
lata (zárt betűk: E, Z) 10. Nem 
amaz 11 .Ázsiai folyó 12. Tüzel 
14. Római 1002 16. ... Maria 
18. Kiejtett betű 20. Verseg 
betűi 22. Tüzet vízzel meg
szüntet 23. Napszak 25. Ajtót 
becsuk 26. Német névelő (nő
nemű) 27. Látószervek "kom
munikációja" 31.Verő 33. 
LÁM keverve 34. Fegyver faj
ta 35. Gyorsan, hevesen ide- 
oda mozgat 36. Gyom, visz- 
szafelé 37. Síp betűi keverve 
38. Spanyol autójel 39. Görög 
autójel 40. Párolgással kelet
kező légnemű anyag 41. Vala
mely dolgot, fogalmat, össze
függést kifejező ábra, kép 42. 
Duplán édesség 43. Ego 45. 
GATT 48. A megfejtés 3. része 
(zárt betűk: É, E , M) 
Függőleges: 1.-va párja 2. Be

tű kiejtve 3. Erdőben, pusztá
ban magányosan élő személy 
4. A megfejtés 2. része (zárt 
betűk: V, R 5. Magyarország 
rövidítve 6. A megfejtés 4. ré
sze 7.A késnek van 8. Nagy 
kavics 9. Olasz autójel 15. A 
megfejtés 5., befejező része 
(Zárt betű: E) 15. Határidő rag 
17. Madárfajta 18. Helytelenít, 
kárhoztat 19. Titkon megfigyel 
21. Valamely alapvegyületből 
szintézis útján gyártható szén
vegyület 22. Borda páros betűi 
24. A szavak jelentős részét 
betűrendben tartalmazó kézi
könyv 28. Az ilyen lámpa segí
ti a közúti közlekedést 29. Hal
fajta 30. Éhezik 31. Mezei rág
csáló 32. Erdei vad 37. Húros 
fegyver 40. Alkohol fajta 42. 
Az ABC utolsó betűje 44. Tiltó 
szó 46. Betű kiejtve 47. Tan- 
gens.

A megfejtést április 20-ig lehet beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasztott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére (2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.)
A helyes megfejtést beküldők között a Móni Fotó 2.000 forint 

értékű, filmvásárlásra és -kidolgozásra beváltható utalványát, 
illetve a Virág ABC 1500 Ft ér-tékű ajándékkosarát sorsoljuk ki. 
Előző havi rejtvényünk megfejtése:

A szeretet ébren van és aludva sem alszik.

A szerencse Nagyné Benedek Éva (Papfóldi u. 9.) és ✓  ' 
Meggyesi Ferencné (Hajnóczy J. u. 2/a) kedves • 
olvasóinknak kedvezett, akik a Móni Fotó 2.000 Ft- / / ^  
os ajándékutalványát, illetve a Virág ABC / / m
1500 Ft-os ajándékkosarát nyer-ték. A X  / /  lQ
nyeremény beváltására jogosító  V
utalványt postán küldjük el. d/

Gratulálunk!
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