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Millenniumi Emlékpark Aszódon Verssorokban
Kapocs a múlt és a jövő között

Minden magára valamit is adó település méltóképpen igyek
szik megünnepelni a Millenniumot, és ebből az alkalomból 
valami maradandó alkotást készíttetni az utókor számára. Ez 
a gondolat motoszkált több hónapon keresztül Asztalos Tamás 
képviselő fejében is. A Fideszes városatya Milleniumi Emlék
parkra vonatkozó elképzelései nemrégiben olyan tervek for
májában láttak napvilágot, amelyeket a képviselő-testület is 
támogatandónak ítélt meg.

Azóta a város a megvalósítás- tóttá pályázatát a Nemzeti Kul- 
hoz szükséges anyagi keret turális Örökség Minisztériu- 
biztosítása érdekében benyúj- mához.

A Millennium Aszódnak egy 
kicsivel még többet jelent, 
mint a többi település számára. 
A 2000. január 1-től 2001. au
gusztus 20-ig tartó Hosszú 
Millenniumi Évben ünnepel
heti első írásos említésének 
600., mezővárosi rangra eme
lésének 240., ismételt várossá 
nyilvánításának 10. évforduló
ját. A háromszög alakú, Mély 
út-Csengey utca, Csengey ut- 
ca-Evangélikus templom és 
Evangélikus templom-Régész 
utca által határolt Emlékpark 
Asztalos Tamás megfogalma
zása szerint kapocs lesz a múlt 
és a jövő között.
-A hely kiválasztásánál figye
lembe vettük, hogy a város fej
lődése a kelet-nyugati ten
gelyről lassan az észak-déli 
tengelyre fűződik. E tengely 
mentén épül ki az ipari park, 

(folytatás a 6. oldalon)

tolm ácsolt
sorsok

Elegáns, öltönyös, nyakken- 
dős fiúk, fehér blúzos, csino- 
sabbnál csinosabb lányok vá
rakoznak a folyosón. Enyhén 
remegő kezükben papír, amibe 
bele-bele nézve próbálják még 
biztosabbá tenni szövegtudá
sukat. Nem csoda a nagy igye
kezet, hiszen országos meg
mérettetésről van szó.
Az újságíró az előkészületeket 
látva legfeljebb azon csodál
kozik , hogy a technikus miért 
készít ki videoprojektort is. Az 
indoklás rövid és velős: a vi
deokazettán szereplő vers
mondók előzetes letartóztatás
ban vannak, így személyesen 
nem jöhettek el a nevelőinté
zetek, a gyermek- és anyaott
honok hagyományos, ezúttal 
az Aszódi Fiúnevelő Intézet
ben megrendezett szavalóver
senyére.

(folytatás a 8. oldalon)

Japánok érdeklődnek Aszód 
majdani ipari parkja iránt. 
A csom agolóan yagok at 
gyártó Nissho cég képviselői 
már meg is tekintették a te
rületet, emellett városunkról 
és környezetéről gazdasági 
és infrastrukturális informá
ciókat gyűjtöttek be. 
Látogatásuk során a vendégek 

jelezték: számukra elsődleges, 
hogy leendő, mintegy ötven főt 
foglalkoztató üzemük jól meg
közelíthető, a fővároshoz kö
zeli helyen épüljön fel. Azóta 
kiderült, hogy a legvégső szű
rőn két település, Hatvan és 
Aszód maradt fenn. Hatvan az

zal az előnnyel bír, hogy az inf
rastruktúra ott teljesen kiépí
tett, gyakorlatilag az építke
zést azonnal el lehetne kezde
ni. Viszont úgy hírlik, hogy a 
hatvaniak nem hajlandók adó- 
kedvezményt adni. Városunk 
képviselő-testülete a szom
széd várossal szembeni lema
radást behozandó a legutóbbi 
ülésén úgy döntött, a letele
pedni szándékozó cégnek há
rom évig teljes adómentessé
get, a negyedik évben 75%-os, 
az ötödik évben pedig 50 %-os 
adókedvezményt biztosít.
A labda most a japánok tér

felén van... R.Z.

A TARTALOMBÓL
A képviselők leszavazták 

a lapátolást
(3. oldal)

Boldog születésnapot. 
Aszódi Tükör!

(5. oldal)

Jól vizsgázott a FALCON
(7. oldal)
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Önkormányzati hírek 1999. március 31.

Aszód főutcájának közleke
désbiztonsággal kapcsolatos 
feladatairól tárgyalt elsőként a 
képviselő-testület. Az ülésre 
m eghívást kapott Huszák 
János, a PEMÁK KHT veze
tője is, akire a városatyák a 
kérdések özönét zúdították. A 
témáról részletesebben is ol
vashatnak lapunkban.
A képviselő-testület szüksé

gesnek mondta ki a Falujárók 
útján lévő tér végleges rende
zésével kapcsolatos kivitele
zési munkák I. ütemére vonat
kozó pályázati kiírást. Az elő
ző testületi ülés óta kiderült, 
hogy a terület tulajdonviszo
nya nem rendezett. Erre a hon
védséggel egyeztetve hamaro
san sor kerül.

A képviselők elfogadták a 
1998. évi költségvetés zár
számadásáról szóló előterjesz
tést. A városatyák arról is dön
töttek, hogy az 1999. évi zár
számadást könyvvizsgáló au- 
ditálja.

Érdemes lesz tisztán tartani 
portánkat, a képviselő-testület 
ugyanis elfogadta a Tiszta szép 
városért szabályzatot. Az em- 
lékpiakettel és maximum nettó 
százezer forint pénzjutalom
mal járó Tiszta szép városért 
kitüntető címre - amelyet 
évente legfeljebb öt fő kaphat - 
bárki pályázhat, illetve bárki 
javaslatot tehet írásban vagy 
szóban az értékelő bizottság
nak, amely a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizott
ság, illetve a Városszépítő 
Egyesület által delegált tagok
ból áll.
A képviselő-testület döntése 

értelmében a Gondozási Köz
pont kialakítási munkáit a Só
vári 97 Kft. végezheti 314.798 
Ft bruttó összeg erejéig. A leg
kedvezőbbnek tűnő pályázatá
nak köszönhetően ugyancsak 
ezt a gazdasági szervezetet 
bízza meg az önkormányzat a 
Nevelési Tanácsadó leendő he- 
ly iségeinek k ialak ításával 
bruttó 2.968.904 Ft.erejéig.

A képviselő-testület hozzá
járult a Kossuth Lajos u. alatti 
hátsó terület elővásárlásához

1.800 Ft/négyzetméter áron. 
Az elővásárlási jog aMASCO- 
NI Kft-t illeti meg.
A gödöllői ÁFÉSZ ELSZER 

részéről két vételi ajánlat ér
kezett a Szabadság tér 3, illetve 
a Szabadság tér 3., 4., 5. alatti 
ingatlanokra. A képviselő-tes
tület a vételi ajánlatokat tudo
másul véve úgy döntött, hogy a 
szóban forgó ingatlanok eladá
sáról csak a beérkező pályáza
tok ismeretében dönt (az érté
kesítésről szóló hirdetés azóta 
megjelent az egyik országos 
napilapban). A határozathoza
talig átvizsgálják a Szabadság 
tér területére készült beépítési 
vázlatterv tételeit a korszerű 
térburkolattal történő megva
lósítása érdekében.

A képviselők elfogadták a 
nem lakás célú bérlemények 
bérleti díjának 10%-os emelé
sére tett javaslatot. Eszerint a 
bérleti jogviszony alatt álló he
lyiségek bérleti díja 463 
Ft/négyzetméter/hó, a meg
üresedett és meghirdetésre ke
rülő helyiségek bérleti díja: 
546Ft/négyzetméter/hó. A tes
tület tagjai szükségesnek tar
tották azt is kimondani, hogy a 
bérleti szerződések tartalmát 
felül kell vizsgálni a bérleti dí
jak 2-3 hónapra történő befize
tésével kapcsolatban. A bérleti 
szerződésben külön kell rög
zíteni a fizetési kötelezettség 
elmulasztása esetén a bérleti 
jogviszony felmondását. 

Némileg változtak a Gondo
zási Központ térítési díjai. A 
szolgáltatásokat zömében a 
rossz szociális körülmények 
között élők veszik igénybe. A 
törvényi előírások szerint az 
intézményi térítési díj nem ha
ladhatja meg az ellátást igény
be vevő jövedelmének átlago
san 23,3 %- át. Aszódon a dí
jak ettől jóval alacsonyabbak, 
így például egy 15.350 Ft 
nyugdíjjal rendelkező az Idő
sek Klubjában 17Ft/nap, az 
ebédért llF t/nap, a házi gon
dozásért 10 Ft/nap összeget fi
zet. A nagyobb jövedelemmel 
rendelkezők a szolgáltatásokat 
természetesen magasabb díjért

vehetik igénybe.
A képviselő-testület döntése 

értelmében az önkormányzat a 
várható többletbevétel terhére 
50.000 forinttal támogatja a 
május 29-én Aszódon meg
rendezendő Adjunk esélyt a 
jövő emberének című drog- 
megelőzési konferencia meg
szervezését.
A városatyák egyetértettek a 

millenniumi emlékpark kon
cepciójával, és szükségesnek 
mondták ki a kialakításhoz 
szükséges pályázat beadását. 
A témáról külön cikkben ol
vashatnak.
A képviselő-testület korábbi 

döntése értelmében a Kossuth 
Lajos u 24. szám alatti bérle
ménybe két igénylő költözhet: 
az épület jobb oldalán lévő 31 
négyzetméteres helyiségben a 
Fáma könyvesbolt, a bal oldali 
45 négyzetméteres helyiség
ben pedig az AB AEGON Ál
talános Biztosító Rt. kap he
lyet. A szerződések megkötése 
a kiutalásra vonatkozó döntés 
után megtörtént.
A képviselő-testület nem fo

gadta el a Kossuth Lajos u. 27. 
szám alatti nem lakás célú bér
lemény bérleti jogának meg
hirdetésére beérkezett pályá

zatokat, figyelemmel a Sza
badság tér 3-5. szám alatti in
gatlanok várható hasznosítása 
miatt.

Több, mint 3 millió forint 
önrész biztosításáról döntöttek 
a képviselők a Szakorvosi 
Rendelő által a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz 
benyújtandó pályázatához. 
Sikeres pályázat esetén meg
vásárolhatók lesznek azok a 
laboratóriumi, szemészeti és 
sebészeti gépek, amelyek hi
ánya miatt a rendelőintézet je 
lenleg csak ideiglenes műkö
dési engedéllyel rendelkezik.

Ismét napirendre került a 
szennyvízhálózat építése. A 
képviselő-testület a Pest Me
gyei Területfejlesztési Tanács
hoz 40 millió forintról szóló 
pályázat benyújtásáról döntött.

A képviselő-testület - tekin
tettel arra, hogy az 1999. évi 
Aszód Fesztivál megrendezé
sére nem érkezett be pályázat, 
felhatalmazta a Fesztivál Szer
vező Bizottságot, hogy a ren
dezvény megszervezését so
ron kívül kezdje meg.

A bizottság tagjai: Bagyin 
József polgármester, Tolmácsi 
Miklós, a GAMESZ vezetője, 

(folytatás a 3. oldalon)

P á ly á z a t
Aszód Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Falu járók útja, 

Honvéd presszó melletti szolgáltatói pavilonok közötti tér 
rendezési munkáira, a közút-gyalogjárda közötti területre:

•  tereprendezési munkák
•  felszíni csapadékvíz gyűjtés elvezetési munkái
•  térburkolatok
•  kerti bútorok elhelyezése

Beadási határidő: 1999. május 20.

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési 
feltételekről, a Műszaki Iroda ad írásbeli tájékoztatást, 

mellékelve a vázlatterveket.
Helyszíni szemle: igény szerint 

A pályázatokat zárt borítékban a munka megnevezésének 
feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni.

A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő 
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a 

határidőt követő három napon belül, a Közbeszerzési Bizottság 
ülésén. A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő- 

testületi ülésen történik.
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(folytatás a 2. oldalról)
Sztán István ezredes, heő. pk. 
Gyó'rfi János, a helyőrségi 
klub igazgatója és Rácz Zoltán 
művelődésszervező.

1999. április 7.

Egyetlen napirendi pontja volt 
a rendkívüli testületi ülésnek. 
Több cég is benyújtotta áraján
latát a város közvilágításának 
korszerűsítésére. A képviselő
testület a Kansas Energiameg
takarítást Kutató Kft. mellett 
döntött.

A korszerűsítés önfinan
szírozó konstrukcióban, ön- 
kormányzati támogatás nélkül 
valósul meg.

1999. április 14.

Elsőként a Közművelődés 
Otthona Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatát fogadta el a 
képviselő-testület, majd egyet
érte tt a Városi K önyvtár 
SZMSZ módosításával. Ez
után a Fesztivál előkészületei 
kerültek szóba. Tudvalévő, 
hogy a megrendezésére kiírt

pályázat eredménytelen volt, 
egyetlen jelentkező sem akadt, 
így a városnak kell megren
deznie az eseményt. Bagyin 
József tájékoztatása szerint va
lószínűleg szűkebb lehetősé
gek lesznek, mint korábban.
A képviselő-testület elfogadta 
Aszód Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatát. A városatyáknak 42 
paragrafust kellett átfésülniük, 
s bizony némelyiken rövidebb- 
hosszabb ideig elvitatkoztak. 
A legnagyobb dilemmát a tes
tület képviselő-csoportjának 
lé treh o zásán ak  tá rg y k ö re  
okozta, néhányan ugyanis vi
tatták annakjogosságát, hogy 
a frakció - amelyet egyébként 
már három képviselő is meg
alakíthat - kötelezheti tagját, 
hogy adott ügyben a csoport 
álláspontjának megfelelően 
szavazzon.
A város kilenc játszótere kö

zül nyolc felújításra szorul, de
rült ki az Aszód közterei és 
gyermekjátszóterei című elő
terjesztésből. Játszótereket 
annak idején szinte csak az 
Ipari Műszergyár és a Honvéd

ség alakított ki, s jelenleg is 
ezek funkcionálnak. A képvi
selők tudomásul vették a je 
lenlegi helyzetet áttekintő 
anyagot, ám hiányolták belőle 
az előrelépésre vonatkozó el
k ép z e lé se k e t. E lh an g zo tt 
olyan vélemény is, hogy fö
lösleges olyan napirendi pon
tot a testület elé vinni, amely
ben lehetetlen dönteni. Tol- 
mácsi Miklós, a GAMESZ 
vezetője jelezte: az ő feladat
körébe csupán a játszóterek 
karbantartása és kisjavítása 
tartozik, a koncepcióról más
nak kell dönteni, a tervezést és 
a kivitelezést pedig kertépítő 
szakemberre bízni. Erre azon
ban a GAMESZ-nek jelenleg 
nincs szabad státusza. A kép
v ise lők  végül e lfogad ták  
Bagyin József azon javaslatát, 
hogy állítsanak fel ütemtervet. 
Eszerint április 30-ig a GA
MESZ minden játszótérrel 
kap cso la to s  k a rb an ta rtá s i 
munkát elvégez. Szeptember
ben a városatyák már koncep
cióról dönthetnek, a játszó
terek építése pedig 2000-ben 
megkezdődhet.

A képviselő-testület ezúttal 
sem döntött dr. Jólesz József 
kérelmét illetően. A képviselő 
tavaly novemberben 200 ezer 
forint vissza nem térítendő 
kölcsönt kért eszközvásárlás
ra, 400 ezer forint kamatmen
tes hitelt pedig az Arany János 
utcai rendelő kialakításához. 
A városatyák akkor az APEH- 
től kértek szakvéleményt arra 
vonatkozólag, hogy a kölcsön 
megadása esetén az önkor
mányzatra hárulnak e egyéb 
terhek. Az APEH nemrégiben 
m egérkezett állásfoglalása 
szerint a szóban forgó esetben 
nincs ilyenről szó. A képvise
lő-testület ennek ellenére úgy 
döntött, a kérelemről a felhal
mozási bevételek ismeretében 
egy későbbi időpontban dönt.
A képviselő-testület megsza

vazta a hétvégi felnőtt ügye
letet ellátó MEDIC Aszód 
Ügyeletfenntartó és Szolgálta
tó Bt. azon kérelmét, hogy az 
önkorm ányzat az ügyeleti 
rendszert az eddigi 24 ezer 
Ft/hó helyett 27 ezer Ft/hó ösz- 
szeggel támogassa.

A képviselők 
leszavazták 
a lapátolást

Rendhagyó javaslattal kezdő
dött az április 14-i képviselő- 
testületi ülés. Búzás János kép
viselő ugyanis 20 perc szünetet 
indítványozott, és kérte a vá
rosatyákat, hogy segítsenek a 
Bethlen Gábor utcában talál
ható sittet fellapátolni egy te
herautóra. Az ügy előzménye, 
hogy az utca lakói többször 
kérték Búzás urat já rjo n  közbe 
a törmelék elszállítását illető
en. A képviselő viszont hiába 
továbbította a polgárok kérését 
az illetékesnek, intézkedésre 
nem került sor. A városatya 
úgy érezte: a képviselő-testület 
hiteltelenné válhat az ilyen 
ügyek miatt. A javasolt akci
óval azt kívánta volna jelezni,

hogy legalább a jó szándék  
megvan bennük.

A képviselő-testületi ülésen 
rész t vevő Tolmácsi 
Miklós, a GAM ESZ^ 
vezetője magára 
vállalta a fele- /  
lősséget,s fel- 7*^ « 
a j á n l o t t a ,  
hogy azon
nal in téz -_  ,lr 
k e d i k . " “ k  - 
B ú z á s  
János en
nek ellené
re ragasz- 
k o d o tt ah- 
hoz, hogy a \aSSjT3**! 
j a v a s l a t á r ó l  
szavazzanak. Az 
eredmény: 3 támo
gató igen, 10 nem.

A sittet egyébként még aznap 
délután elszállították a GA
MESZ dolgozói. R. Z.

A türelem 
Végtelen?

Szeretném megköszönni a 
Bethlen Gábor utcai 

lakosok türelmét, 
••ü 1  hogy közel egy 

& * évig tűrték há
zuk előtt azt a 
néhány ku
pac beton
törmeléket, 
ami a ta 
valy nyári 
j á r d a é p í 
tésnél m a
radt ott. 

T ö b b szö r 
w  kaptam ígére

tet ennek el
szállítására, de 

sajnos sokáig nem 
történt meg. E kérést 

egyébként Chugyik János 
képviselőtársam már tavaly 
ősszel bejelentette az illeté
kesnek. Nevetséges, hogy ily

mértékű feladatot a képviselő- 
testületnek kell figyelemmel 
követnie.

Szeretném megköszönni a 
Hunyadi utca 33. szám előtt 
közlekedők és az ott lakók tü
relmét az útsüllyedés-úthibák 
miatti kellemetlenségért. E je 
lenségnek nagyobb hagyomá
nyai lehetnek, mint egy éves 
ünnepnek, mert évente ismét
lődik (van, amikor kétszer is). 
Akkor leróják tiszteletüket egy 
köbméternyi anyaggal és kész. 
Egy ideig ismét járható ez az 
útszakasz is, de nem árt az óva
tosság, bármikor el lehet süly- 
lyedni, így is, úgy is. Mindez 
Aszódon történik, bizonyítja 
ezt az is, hogy a bontott asz
falttörmelék elszállítás helyett 
az útmenti füves részen került 
deponálásra. Remélhetőleg rö
vid időn belül elszállítják és 
nem várják meg az őszi hely
reállítást.

Búzás János 
képviselő
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Szavazni csak személyes érintettség 
nélkül szabad?

A személyes érintettségre hív
ta fel a figyelmet Kvaka István 
képviselő dr. Jólesz József há
ziorvos kérelme ügyében. A 
jelzés még a döntés előtt meg
történt, így az ügyben érintett 
képviselő nem szavazott, sőt a 
jelzés után a tanácsteremből 
is kiment, elkerülve ezzel 
pressziónak még a gyanú
ját is.

Az eset mindenesetre 
felvetett néhány kér
dést - többek között 
azt, hogy kinek és mi 
kor kell jeleznie a 
személyes érintett
séget, kizárható-e 
ilyenkor a képvi
selő a szavazás
ból, a teremben maradhat-e 
vagy sem. Az ügy kapcsán elő
kerestük az önkormányzati 
törvény idevonatkozó rendel
kezéseit:
“A képviselő-testület döntés- 

hozatalából kizárható az, akit 
vagy akinek a hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. A 
települési képviselő köteles 
bejelenteni a személyes érin
tettséget. A kizárásról az érin
tett települési képviselő kezde
ményezésére vagy bármely te
lepülési képviselő javaslatára a 
képviselő-testület dönt. A ki
zárt települési képviselőt a ha
tározatképesség szempontjá
ból jelenlévőnek kell tekin
teni.

A döntéshozatalra vonatkozó 
fontos szabályt állapít meg e 
bekezdés, mely szerint a kép
viselő-testület döntéshozata
lából kizárható az, akit vagy

akinek a hozzátartozóját az 
ügy személyesen érinti. A kép
viselő-testület hatáskörébe tar
toznak olyan egyedi ügyek is, 
amelyek a képviselővel vagy 
hozzátartozójával kapcsolato
sak. A tárgyilagos, objektív

A hónap mondása...

jogalkotó nem fűz jogkövet
kezményeket, nem szankcio
nálja a kötelezettségszegést. A 
mulasztásnak a döntés érvé
nyességére sincs kihatása, mi
vel ebből a szempontból sincs 
jogkövetkezménye.

, A kizárási ok meg
léte, annak beje

lentése még nem te
szi eleve kizárttá a 

képviselőt a szava
zásból. A kizárás el

döntése a képviselő- 
testület hatáskörébe tar-

...Búzás Pál képviselő nevéhez fűződik. Pali 
bácsi az egyik napirendi pontnál négy érintett 

háziorvos képviselőt számolt meg. Amikor a 
többiek megjegyezték, hogy csak három van,

Pali bácsi ránézett Bodó főorvos úrra, és a k ö - . l t  .
vetkezőt mondta neki: /  toz'k - ■ ■A, kepv.selo k.za-

-Bocsánat, de az igazgató urat is orvosnak /  rasa)10Z a kepviselo-testü- 
néztem /  letmin0Sltett többségű sza

vazata szükséges.”
Az ügy pikantériája, hogy a 

következő napirendi pontban a 
MEDIC Ügyeletfenntartó és 
Szolgáltató Bt. ügyeleti díjával 
kapcsolatos kérelmét tárgyalta 
a képviselő-testület. Szemé
lyes érintettséget senki sem je 
lentettbe...

R. Z.

döntéshozatal érdekében lehe
tővé teszi a törvény az ilyen 
ügyekben történő döntéshoza
talból az érintett kizárását.
... A képviselőt a személyét és 

hozzátartozóját érintő ügy sza
vazása előtt bejelentési köte
lezettség terheli. A bejelentés 
elmulasztásához azonban a

Képviselői
fogadóóra

Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő városunkban 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 14.00 és 
15.30 között tart fogadó

órát a Kossuth L. u. 59. 
szám alatti irodájában.

Tisztelgés a hős emléke előtt

Április 9-én a 42. Gálga Veze
tésbiztosító Ezred katonái, az 
önkormányzat, valamint a vá
ros intézményeinek képviselői 
koszorúzással tisztelegtek az 
1849-es dicsőséges tavaszi 
hadjárat hatvani csatájában

megsebesült és Aszódon meg
halt huszárkapitány, Miskolczy 
Sándor emléke előtt. A hon
védtiszt sírjánál Detre János 
evangélikus esperes mondott 
beszédet.

R. Z.

Tájékoztató
A Petőfi Sándor Gimnázium 

ALMA MATER-ért alapítvá
nyra befolyt 1 % adóból - ame

lyet az APEH átutalt az alapít
ványnak - a következő eszkö
zöket vásároltuk:

4db nyelvoktató készülék 
Értéke: 395.015,-Ft

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki a fenntartásá
ban működő intézm ények 
1999. évi karbantartási, felújí
tási munkáira:
Csengey Gusztáv Ált. Iskola

■  Összes szociális blokk tisz
tasági meszelése

■  Lány tomaöltöző, rajz- és 
számítástechnika terem

■  Földszinti szertárak (4  d b ), 
konyha blokk tisztító me
szelése

■  Lábazat mázolások
■  Tornaterem bejáró és er

kély, 6. z tanterem, 8. a tan
terem

■  Konyha blokk szociális he
lyiség linóleum cseréje

II. számú Ált. Iskola
■  Emeleti szint meszelése ill. 

mázolása
■  Összes szociális blokk me

szelése
■  Udvari kerítés (kézilabda- 

pálya) felújítása
■  Udvari vízelvezető árok ja 

vítása

Szivárvány Óvoda
■  Konyha és a hozzá tartozó 

helyiségek meszelése
■  Nyílászárók külső mázolása

Napsugár Óvoda
■  Tűzfal javítás
■  Szociális blokk meszelése
■  Konyha, földszinti blokk 

meszelése

Bölcsőde
Szociális blokk meszelése
■  Csoportszobák meszelése
■  Radiátorok mázolása

Beadási határidő:
1999. május 20.

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 Polgármes
teri Hivatal jegyzőjének kell 
leadni.
A kiírásban szereplő határidő 

elmulasztásajogvesztő.
A pályázatok felbontása a pá

lyázók jelenlétében történik, a 
határidőt követő három napon 
belül, a Közbeszerzési Bizott
ság ülésén. A pályázatok elbí
rálása a beadást követő első 
képviselő-testületi ülésen tör
ténik.
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S  y b ó g i

1 ;T U K O R Boldog születésnapot, Aszódi Tükör!

K edues

O lv a s ó m !

Ö r ö m m e l  t u d a t o m  V e l e d ,  h o g y  

e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p e le m  a  

t i z e d i k  s z ü le t é s n a p o m a t .  A  j e 

l e s  e s e m é n y  a l k a l m á b ó l  s z e r e 

t e t t e l  m e g h í v l a k  a  m á j u s  2 2 - é n ,  

c s ü t ö r t ö k ö n  1 8  ó r a k o r  a  műve
l ő d é s  H á z a  k a m a r a t e r m é b e n  

t a r t a n d ó  s z ü l e t é s n a p i  z s ú r o m -  

r a ,  a h o l  s z ü l e i m m e l  ( m e g á l m o 

d ó i m m a l ) ,  p á r t f o g ó i m m a l ,  e g y 

k o r i  é s  j e l e n l e g i  d a j k á i m m a l ,  

i r á n t a m  f e l e l ő s s é g e t  é r z ő  e m b e 

r e k k e l  t a l á l k o z h a t s z .

G y e r e  é s  ü n n e p e l j  v e l e m !

Ü d v ö z l e t t e l :  

a  t í z  é v e s  A s z ó d i  T ü k ö r

T íz évvel ezelőtt az újságokat előszeretettel forgatóknak egy újabb sajtóterméken 
akadhatott meg a szemük. 1989. májusában a Művelődési Ház közérdekű kiad
mányaként, Dinnyés László felelős szerkesztő irányításával megjelent az Aszódi 
Tükör.

Manapság divatként emlegetik az újságalapítást. A  mi újságunk alapításakor nem a 
divatot követjük, hanem egy nagyon kínos lemaradásunkat pótoljuk a helyi infor
mációrendszerben." - írta köszöntőjében az akkor még tanácselnöki tisztséget betöl
tő Bagyin József polgármester. Való igaz, akkoriban már a környékünk szinte Vala
mennyi nagyobb településén adtak ki - különböző színvonalat megütő - helyi lapot. 
Abban Viszont Valamennyi megegyezett, hogy a cikkek írói és a lap szerkesztői társa
dalmi munkában Végezték tevékenységüket. Az is igaz, hogy sok helyütt a tollforgatók 
a fizetséget az 1990-es Vagy az 1994-es önkormányzati Választásokon próbálták 
megszerezni, s mikor ez nem sikerült, egyszeriben kevésbé fontos tevékenységgé vált 
az újságban Való publikálás.
Egy jubileum mindig jó alkatnrat ad a Visszatekintésre. Aki Végiglapozza az Aszódi 

Tükör lefűzött tíz évfolyamát, nem kis örömmel állapíthatja meg, hogy a lap fejlődése 
ésszírtVonala töretlen. A  6 oldalas, 6 forintért árult újság néhány év alatt 10 ,16 ,majd 
24 oldalassá duzzadt, és számos alkalommal mellékleteket is tartalmazott. Az ára 
kevésbé követte a bővülést, mert ugyan Viszonylag hamar keltett 12 forintra növelni, 
utána Viszont évekig 20 forinton stagnált. Úgy látszik, a folyamatos emelésekhez 
Vagyunk szokva, mert amikor egyik elődöm, dr. Asztalos István a lap árát - annak egy
szerre történő megemelésével - legalább közelíteni próbálta az előállítási költsé
gekhez, bizony sokan lemondták az előfizetést.
Az évek során kétszer Változott a fejléc is. 1991. februárjában - ekkor nyilvánították 

Várossá Aszódot - a nyomdai minta helyére a Város címere került. 1993. februárjá
ban - a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub összevo
násának idején - a mecénás szerepét is felvállaló TypoVent nyomda lett a felelős 
kiadó, a fejlécre pedig az Aszód Város havilapja mondat íródott.
Az impresszum szerint a tíz év alatt három felelős szerkesztő - Dinnyés László (ő 
másodjára megbízottként töltötte be ezt a tisztet), Asztalos Tamás és dr. Asztalos 
István - érezte saját gyermekének az Aszódi Tükröt és pátyolgatta nagy felelősséggel, 
a legjobb tudása szerint. Ám hiba lenne, ha nem említeném meg Gál Tibor és Gyárfás 
Zsuzsa nevét, akik a második Dinnyés-korszak idején - s ezt Laci bácsi is megjegyzi 
az Aszód Évkönyv “A  Lap jubileuma” című írásában - a munka dandárját Végezték. 
Tették mindezt önzetlenül, társadalmi munkában, sok-sok további - szintén önzetlen 
tollat ragadó Vagy a szerkesztésben segédkező munkatárs - segítségével. Csak fejet 
lehet hajtani előttük.
Jómagam - negyedik felelős szerkesztőként - kicsit kilógok a sorban, mert díjazásért 

Végzem a lap szerkesztését és menedzselését. Szenvtelen profizmus, amit művelsz - 
Véleményezte a munkámat nemrégiben egyik ismerősöm. Mentségemre csak azt 
tudom felhozni, hogy a környékünkön kevés kivétellel szinte mindenütt átalakult a 
helyi újságok szerkesztősége. A  felelős szerkesztői tisztet Vagy hivatásos újságírók, 
Vagy ezzel a munkával megbízott önkormányzati munkatársak töltik be. Az senr mel
lékes, hogy a lap szerkesztése olyan munka, amit szeretet nélkül, puszta rutinból nem 
lehet jól Végezni, mert ezt azonnal megérzik az olvasók és elpártolnak az újságtól. 
Sokan és sokszor Vitatkoztak már azon, elfogulatlan, tárgyilagos és objektív tud-e 

maradni egy, az önkormányzat Vagy esetleg más szervezet által támogatott újság. Az 
ügyben nem kívánok állást foglalni. Ám egy biztos: a kisebb települések lapjai - Aszód 
is ide sorolandó - pusztán előfizetői dijakból és reklámbevételekből nem képesek 
magukat eltartani. Örvendetes, hogy a Város képViselő-testülete felismerte ezt, és 
idén jelentős mértékben megemelte a lap támogatását. Mindez bíztató a jövőre nézve. 
Uemélem, sokszor köszönthetjük majd a most még csak kiskamasz korú újságunkat: 
Boldog születésnapot, Aszódi Tlikőr! Hácz Zoltán
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Millenniumi Emlékpark Aszódon

Kapocs a múlt és a jövő között
(folytatás az 1. oldalról) 
erre fognak telkeket osztani, 
vagyis ezen a részen az eddi
giektől jobban megélénkül 
majd az élet. A terület rende
zése ilyen tekintetben a város 
szempontjából is fontos. A ki
választásnak ugyanakkor tra
dicionális okai is vannak. A 
Podmaniczkyak annak idején 
ezen a részen építették ki a 
fúvészkertjüket. Vélhetően a 
kastély mögötti, illetve a temp
lom alatti rész is ehhez tarto
zott, amire néhány nyom utal, 
például a templomhoz vezető 
gesztenyesor vagy a ma már 
omladozó homokkő támfal.
A tervek szerint - a teljesség 

igénye nélkül - a Podmaniczky 
kastély parkjában álló, jelen
leg funkció nélküli Kerti kapu 
restaurálása után - visszakerül 
eredeti helyére. A háromszög 
Csengey út felőli csúcsán 
Zenepavilon épül, amely a 
koncertek előadóinak ad he
lyet. Az egykori Leánynevelő 
sportpályája szintén megújul. 
Az evangélikus templomhoz 
vezető sétányok burkolatot 
kapnak, a lépcsők babakocsik
kal is járhatóvá válnak. A nö
vényzetet rendbe teszik, ahol

szükséges, új fákat, cserjéket 
telepítenek. A megpihenni vá
gyók a Kilátó terasz kovácsolt
vas padjain gyönyörködhetnek 
majd a város panorámájában, 
az újjávarázsolt városrészben. 
Az előzetes számítások szerint 
a Millenniumi Emlékpark ki
alakításához 37 millió forintra 
van szükség. A pályázattól 23 
millió forint támogatást remél 
az önkormányzat, amely a 
k épv ise lő -testü le t döntése 
értelmében a park kivitelezé
sét vállalja fel, mintegy 11,5

millió forint értékben. Segítsé
get ajánlott az evangélikus 
gyülekezet is. Nyilatkozatuk 
szerint felépítik a kastély hátsó 
traktusához tartozó, jelenleg 
bedőlt, szétmállott téglakerí
tést, és megoldják az Emlék
park alsó részének vízelveze
tését. Az Evangélikus Gimná
zium tanárai és diákjai 400 
munkanapot ajánlottak fel. Ők 
elsősorban bozótirtást, új nö
vények ültetését és kézi terep- 
rendezést végeznek majd.

R. Z.

Az aszódi Millenniumi Enlékparkot a tervek szerint 
a vonalkázott területen valósítják meg

Ajándék
M integy másfél hónapja 

míves ajándékot vehet
tek kezükbe az Aszódi Tükör 

tavalyi előfizetői. Az Aszód Év
könyvre gondolok. A szép borí
tójú kiadvány ugyan nem jelzi 
címében a város lapjához fű 
ződő kapcsolatát, de tudvalé
vő, hogy az újság korábbi szer
kesztője, dr. Asztalos István - 
társadalmi munkában - vállal
ta az összeállítását, a könyv 
megjelentetéséhez szükséges 
anyagi fedezet javát pedig az 
Aszódi Tükör költségvetésének 
ésszerű és takarékos felhaszná
lásával lehetett előteremteni. 
Nem tudom, hogy annak ide

jén Önök közül hányán és hány
szor próbáltak meg naplót írni. 
Jómagam többször is nekive
selkedtem, ám rövid idő eltel

tével mindig abbamaradt a 
jegyzetelés. Ennek köszönhe
tően kamasz és ifjúkoromnak 
csupán néhány hónapját sike
rült bármikor fel- 
idézhetővé tenni, a 
fontos percek több
sége megörökítés 
nélkül illant el.

Egy nagyobb kö
zösség, egy telepü
lés persze az egyén
nél valószínűleg  
jobban ügyel arra, 
hogy a nevezetes 
eseményeikről filmfelvételek, 
fotók készüljenek, írások szü
lessenek. Az anyagok megje
lennek a kábeltelevíziós műso
rokban, a helyi újságokban. 
Aztán eltelik néhány hét, a mű
sor elfelejtődik, a lapok pedig

jobb ik  esetben a padlásra, 
rosszabbik esetben azonnal a 
szemétbe kerülnek, csupán né
hány intézmény őrzi meg hiva
talból őket.

“Első ízben látott napvilágot 
Aszódon olyan kiadvány, ame

lyik a régi anna- 
lesek, évkönyvek, 
népiesen kalen
dáriumok hagyo
mányát kívánja 
felidézni, felele
veníteni. Ez a 
könyv az év ese
ményeit gyű jti 
csokorba, helyi 
szerzők írásait 

teszi közzé. Bemutatni kívánja 
a város szervezeteit, intézmé
nyeit, 1998. év történéseit”-ír 
ja  bevezetőjében Asztalos Ist
ván. A könyv természetesen 
még ennél is többet nyújt: a 
gyors és pontos tájékozódás le

Együtt Aszódért

Ism ét
egyesületi est

Az Együtt Aszódért Egyesület 
szeretettel hív minden érdek
lődőt május 28-án 18 órakor a 
Művelődés Háza kamarater
mében tartandó beszámolójá
ra. Az est vendége Debreczeni 
József aki A Polgári Magyar- 
ország esélyei címmel tart elő
adást.

Dom onyi 
köszönet 

a m úzeum nak
Köszönjük a Petőfi Múzeum 

munkatársainak, hogy lakóink 
számára lehetővé tették a kiál
lítás ingyenes megtekintését.

A Domonyi Szociális Otthon 
Mentálhigiénés Csoportja

‘Következő | 
lapzárta: 

m á j u s  2 2 .

hetőségét, a praktikumot és a 
kényelmet. Az évkönyvnek kö
szönhetően ugyanis nem kell 
fölmennünk a poros padlásra 
vagy elszaladni a könyvtárba, 
elég csupán odalépni a köny
vespolchoz, és fellapozni, ami
re kíváncsiak vagyunk. Ha pe
dig az évkönyvet évente újab
bak követik - amit jómagam 
szívből remélek -, remek össze
hasonlításra adnak lehetősé
get, nevezetesen: mi változott 
Aszódon egy év alatt, öt év 
alatt stb.

A z Aszód Évkönyv 1998 cí- 
Z~L mű kötethez természete
sen azok is hozzájuthatnak, 
akik tavaly nem voltak előfize
tői az Aszódi Tükörnek. A ki
advány a Városi Könyvtárban 
400 Ft-ért vásárolható meg.

R .Z .
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Nem találtak lopott kocsit

Jól vizsgázott a FALCON
Az aszódi rendőrőrs munka
társainak és városunk pol
gárőreinek nagyszabású kö
zös akciójára került sor ápri
lis 16-án a 3-as számú főútvo- 
nalCsintoványicsárdánál ta
lálható parkolójánál.
Az ellenőrzés során közel ezer 
gépjárműnek és vezetőjének 
vizsgálták meg az iratait. Az 
eredmény: 19 feljelentés a leg
több esetben lejárt érvényessé
gű okmányok miatt -, valamint 
50 ezer forint helyszíni bírság. 
Az akcióban részt vett az új
pesti polgárőrök személygép
kocsiba beépített FALCON 
műszere is, amelynek segítsé
gével a lopott gépjárműveket 
lehet kiszűrni. Az intelligens 
berendezésbe ugyanis a Ma
gyarországon futó összes gép
járm ű adatait betáplálták. 
Amennyiben a számítógép el
térést tapasztal a rendszám és a 
többi adat között, azonnal je 
lez, így a közelben várakozó 
rendőrök le tudják kapcsolni a 
gépkocsit. Mecseki Tibor új
pesti polgárőr elmondta: ta
valy a körzetükben 87 lopott 
kocsit sikerült kiszűrniük a 
FALCON-nak köszönhetően. 
A rendszámazonosító beren
dezés az aszódi akció során 
nem akadt eltulajdonított autó 
nyomára, csupán egy járműről

derült ki, hogy az alvázszámot 
áthegesztették. Tulajdonosa 
ellen - aki az állította, hogy 
már így vásárolta a kocsit - el
járás indult. R.Z.

Ladában lapul, kicsi és nagyon 
okos: ez a FALCON (felső kép)

Ezzel a járművel semmi gond 
(alsó kép)

a szerző felvételei

Fűnyíróra, magyar!

Fűnyíróra pattanhatnak a GAMESZ parkgondozással megbízott 
munkatársai. Az intézmény tavaly ősszel egy nagyteljesítményű 
Husquarna típusú gépet vásárolt a füves közterületek rendbentar- 
tására. A főpróba jól sikerült, a sok esőnek köszönhetően mostaná
ban bőven akad tennivalójuk. Fotó: R. Z

Rendőrnap
Gödöllőn

Május 29-én a Gödöllői Rend
őrkapitányság ismét megren
dezi a Közbiztonsági napot.
A rendezők 9 órától 15 óráig a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
épülete előtt különféle progra
mokkal várják az érdeklődő
ket, akik többek között fegy
verzeti és technikai kiállítást, 
kutyás bemutatót nézhetnek 
meg. A gyermekek KRESZ 
elméleti és kerékpáros ügyes
ségi versenyeken tehetik pró
bára tudásukat, ügyességüket, 
míg a felnőtteket lézeres pisz
tolylövészetre várják.

Kék hírek 

A külterületen 
nőtt a balesetek 

száma
Csábít a kocsiban felejtett ér

ték. Az elmúlt időszakban két 
gépkocsifeltörés is történt vá
rosunkban. A temetőnél egy 
autó jobb hátsó ablakát bever
ve szerezték meg ismeretlen 
tettesek a jármű tulajdonosá
nak táskáját. Feledékenységé- 
nek áldozata lett városunk pol
gármestere is, akinek Fiatját a 
Városháza előtt szintén a ko
csiban hagyott táska miatt tör
ték fel.
A jó  idő beköszöntével a ke

rékpár is kurrens cikk lett a tol
vajoknál. A lakótelep egyik 
épületének tárolójából loptak 
el egyet. Bár a bicikli le volt 
zárva, a tettes elíurészelte a la
katot. Ugyancsak a lakótelep 
volt a helyszíne annak a tűznek 
is, amelynek egy garázs vált 
az áldozatává. A lángok felte
hetőleg gyújtogatás m iatt 
csaptak fel.
Az utóbbi időszakban egyre 

több házaló járja Aszód utcáit, 
akik különböző trükkökkel 
próbálnak a házba vagy leg
alább az udvarba bejutni, hogy 
így felderítve a terepet később 
hívatlan látogatóként térjenek 
vissza a kiszemelt értékekért. 
A rendőrség ezért kéri a pol
gárokat, ne engedjenek fenn
tartás nélkül bizalmukba fér
kőzni idegeneket.

*

Elkészült az első negyedév 
baleseti statisztikája. Eszerint 
Aszód belterületén 1 súlyos sé
rüléssel és három anyagi kárral 
járó baleset történt. Ez meg
egyezik a tavalyi esztendő azo
nos időszakának adataival. La
kott területen kívül viszont je 
lentős romlás következett be. 
Amíg tavaly az első negyedév
ben mindössze egy anyagi ká
ros karambol történt, addig 
idén egy súlyos, hat könnyű sé
rüléssel járó, valamint egy 
anyagi káros balesetet jegyző
könyvezhettek a rendőrség 
szakemberei.
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Szavalóverseny a Fiúnevelő Intézetben

Verssorokban tolmácsolt sorsok
(folytatás az 1■ oldalról)
A kísérő pedagógusok persze 

legalább annyira izgulnak, 
mint a növendékeik. Szerintük 
versenyzőik kiszámíthatatla
nabb teljesítményt nyújtanak 
kinti társaiknál. Bár az intéze
tekben vitathatatlanul a ma
gyarórák a legnépszerűbbek, 
mégsem könnyű a gyerekeket 
rávenni az olvasásra és a ver
selésre. Ha mégis sikerül, ak
kor Petőfi- és József Attila- 
költeményt akarnak mondani, 
főleg olyat, ami amúgy is tan
anyag.
-Tudja, milyen meggyőződés
sel tudják szavalni a Tiszta 
szívvel című vers azon sorát, 
hogy “Tiszta szívvel betörök, ha 
kell embert is ölök”? - szegezi 
nekem a kérdést az egyik ne
velő. Meg fogom hallani, mert 
az egyik lány ezzel a művel ne
vezett. A lista szerint egyébként 
korántsem csak a két említett 
költő versei hangzanak el. A 
Kalocsáról érkezett Gusztáv 
például Horváth István: Tornyot 
raktam című költeményét adja 
majd elő. Mint mondja, szívesen 
szaval, a mostani művet a taná
rával közösen választották. 
Amikorarrólkérdezem, ki a ked
venc költője, zavarba jön, aztán 
kivágja magát azzal, hogy most 
nem jut eszébe a neve. Közben 
megérkezik a zsűri elnöke, Szék

helyi József színművész, aki a 
Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat aktivistájaként rend- 
szeresenjár Aszódra.
-Higgye el, ezek a lányok és fi
úk semmivel sem szavalnak 
rosszabbul a rendezett körül
mények között élő kintieknél - 
felel a várható produkciók 
színvonalára vonatkozó kérdé

semre. - Ráadásul a megélt ta
pasztalataiknak és hiperérzé- 
kenységüknek köszönhetően 
bizonyos műveknél - például 
egy Villon-balladánál - jobban 
lelki közösséget tudnak vállal
ni a költővel, mint kevesebbet 
megélt társaik. Néhány évvel

ezelőtt itt bukkantam rá egy 
fantasztikusan tehetséges ci
gányfiúra. Hála Istennek úgy 
néz ki, hogy nem kallódik el, 
jelenleg egy televíziós produk
ció másodasszisztense. Nem 
szabad előre leírni ezeket a 
gyerekeket, és továbbra is óri
ási szükség van az intézmé
nyekben dolgozó nevelők re

(a szerző felvételei)

kultivációs, a társadalomba 
való visszatérést elősegítő 
munkájára.
Az elhangzó produkciók a 

művészt igazolják. Az elő
adóknak biztos a szövegtu
dásuk, jó l hangsúlyoznak, 
megfelelő helyen tartanak ha

tásszünetet, szépen beszélnek. 
És nem lehet nem megérezni a 
szabadság iránti vágyukat Pe
tőfi A bilincs című versének 
szavalásakor, a szenvedések 
m ia tti  szem reh án y ásu k a t 
Kosztolányi Dezső Átok című 
költeményének tolmácsolása 
közben, a sorsuk jobbra fordu
lásába vetett hitüket és az eh
hez társuló kételkedést Szabó 
Lőrinc Titi tó című müvének 
sorait hallva:
"Ha tudsz:
táncolj, nevess, komédiázz;
Ha tudsz:
Boldog lehetsz, mint bárki más. 
Ha tudsz!"
Az élmény sokkoló. A befoga
dó közönség nem is kívánhat 
mást, mint Székhelyi József 
azon jókívánságainak betelje
sedését, hogy a szavalóknak a 
későbbiekben is legyen mód
juk foglalkozni irodalommal, 
a legjobbak pedig néhány év 
múlva már mint befutott elő
adóművészek váljanak ismert
té. Még akkor is - a zsűri elnö
kének szavaival élve -, ha a szí
nészi pálya legalább annyira 
nehéz, m int a betörőé.
A szavalóversenyt aszódi nö

vendékek nyerték meg. A 14- 
17 évesek kategóriájában 
Ceglédi János, a 17-19 évesek 
k a teg ó riá jáb an  M ogyorós 
Barnabás produkcióját tartotta 
legjobbnak a zsűri. Mindket
ten Herr Piroska tanítványai.

R.Z.

Aszódi verselők egymás közt
Aszódi verselőket láttunk vendégül április idusán a Költészet Napja 
alkalmából a Városi Könyvtárban.A hagyományteremtőnek szánt ta
lálkozó bizony felemásra sikeredett, ugyanis csak a meghívottak fele 
jött el, ráadásul közönség híján maradtunk. Ennek ellenére nem kese
redtünk el, mert a jelenlévőkkel folytatott beszélgetés megmutatta, 
legalább ők, Alkotók igénylik, hogy másokkal is megoszthassák gon
dolataikat, véleményüket. Úgyhogy a közeljövőben lesz folytatás. 
Hogy csak velük, vagy bővülni tud a kör, Önön is múlik, kedves 
Olvasó!

Hegedűs Lajos: Líramentes korban

Ismét olvasótábor

Alig kelendő a költemény 
ebben a líramentes korban.
Ki ér rá elmerülni néhány, 
érzelemről fecsegő sorban,

amikor pénzszagé perceket 
ketyeg a kalmár időmérő?
Az anyagias környezetben 
a merengés nem lehet nyerő.

Azon kevesek közt verselek, 
akiknek a szép idő ragyogás, 
a gyöngyszem sorok böngészése 
kellemes lelki gazdagodás.

Én azok közül való vagyok, 
akit megigéz egy aranyág, 
kedvesévé vál hat egy virág, 
vele sétálhat a holdvilág.

Azok közt rezdül nek húrjaim, 
akik a ténytől nem nyugszanak, 
a tárgyilagos közegben is 
nyíltan érzelemre fakadnak.

Szeretnék életben tartani 
a tisztelt, fenséges szerzetet, 
az ember mélyéből eredő 
tündöklést, a költészetet.

Az aszódi Városi Könyvtár
ban ismét hagyománnyá vált a 
nyári olvasótábor. 1995. óta 
minden évben egy hetet töl
tünk együtt 30 alsó tagozatos 
diákkal. A szünidei program 
nem titkolt célja gyermekeink 
olvasóvá nevelése, az önmű
velés és a kultúra iránti igény

Kányádi
Sándor

Aszódon
Kányádi Sándor költő lesz a 

vendége a Városi Könyvtárnak 
május 27-én 18 órakor. A talál
kozóra mindenkit szeretettel 
várunk.

felkeltése, közös élményszer
zés, hasznos időtöltés.
Az olvasótábor feladata: mü

vek felolvasatása. illusztrálá
sa, színjátszása. Témája Bene
dek Elek életének bemutatása, 
mese- és mondavilágának fel
dolgozása.
A harminc főt fogadó tábort 

1999. június 21. és 26. között 
naponta 9-től 13 óráig rendez
zük meg. Jelentkezési határ
idő: június 1. A részvétel in
gyenes.
Az olvasótábort Tarrné Kolo- 

zsi Zsófia, Kassai István és Sá- 
hóné Bordás Éva vezeti. Bő
vebb felvilágosítást és je 
lentkezési lapokat nyitvatartá
si időben a Városi Könyvtár
ban kaphatnak az érdeklődők.
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MÓNI FOTO

F ilm kid o lg o zás  1 ó ra  a la tt!
+  szándék 27 kockás AGFA film és minialbum!

* C a n o n  ftF-8 XXL set!
autófókuszos, motoros, programtárcsás
fényképezőgép tokkal, filmmel, elemmel 

16.800,-

Illatszelriár

/ *
ÚJ?

- gyógynövény termékek -20%
- finomkozmetikumok 

Margaret Astor, Constans Camol 
Miss Sporty akció: körömlakk, rúzs 499,- helyett 449,-

-haj-és testápolók
-parfümök <
- ajándéktárgyak

nagy válaszúkban kaphatók!

‘K Y tindkél ü zlettin liÁ en / sze re te tte l/ uw ijuli/ ((Q nőliet!

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Középfokú gitároktatást 
vállalok

Alapfokú MIDI ismeretek 
számítógépes kottagrafika 
Roland gitárszintetizátor 

használata
zenei szakvizsgára felkészítés

Tel: 06 20 951S-892 vagy 28/400-518

•m------- májúi íw/í AKCIÓS AJ AH LAT A:
Debiöi Ká/ulen/tlá 0,751 7ZÖ5áót 188 Ft
Fgti Bikám, 0,75 l 
Zuiadc ketepálinka 0 ,5  l 
Piai, Szőlőmön 0 ,5 l 
AiaMj Aizok, tél 0 ,5  l 
Kanén ión 0 ,5  l
Top Jog őizibanadJi 25 X-. 1 1 
Top Jog őizibanadclé 12 Xm 1 1 
Top Jog almaié, izölőlé 12 X-» 1 1

JÖ5-& 273 Ft 
157S-& 629 Ft 

"Sd-R. 67 Ft 
'82-R 69 Ft

'703-ft 99 Ft 
725^4. 110 Ft 
705-tí. 86 Ft
'V 6-ft 77 Ft

N Y O M T A T V Á N Y O K

IRODASZEREK 

ISKOLASZEREK ■  

CSOMACOLÓESZKI 

HÁZTARTÁSI P A P IJ U K  

K ö z ű  l e t e k  m e g r e n d e lé s é t  I s  v á r ju k !

Fotókidolgozás
zínes amatőr filmek kidolgozása 

FUJI technológiával

1 nap alaííí
fo tó a lb u m o k , Jiímek választékban/

0

0 höltséguetés készítése 

aktuális árakkal

Ü 3E Z
Építési, Településtervezési, 
Kereskedelmi és Szolgáltató BT 
Tel: 28/400-968, 06-20-9506-012

LAKÓTELEPI PAPI R-ÍRÓSZER ÜZLET
N yitva: hétfő , kedd, csütörtök, péntek: 8 .0 0 -1 2 .0 0 , 13 .0 0 -f 7.00  

szerda: 0 .0 0 -7 1.0 0 , 13.00-17.00 szom bat: 8 .0 0 -1 2 .0 0
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Nyit a Fáma könyvesbolt

Kis üzlethelyiség 
nagy választékkal

Hosszú szünet után május kezd egy egységes arculatot
14-től újra lesz könyvesbolt
ja Aszódnak. A Kossuth La
jos utca 29. szám alatti in
gatlan egyik üzlethelyiségé
be a gödöllői Fáma Könyves
bolt költözik.
Az aszódi polgároknak való

színűleg nem kell bemutatni a 
jónevű, ma már nemcsak Gö
döllőn, hanem a környékén is 
elism ert könyvkereskedést, 
ugyanis sokan most is hozzá
juk járnak vásárolni. A város 
önkormányzata egy évvel ez
előtt kereste meg a családi vál
lalkozásban működő kft.-t az
zal a szándékkal, hogy Aszód
ra csalogassa. A tárgyalások 
eredményeként mára egy tíz 
éves bérleti szerződés kötte
tett.
-Noha manapság nem egysze
rű dolog boltot nyitni, nem tud
tunk ellenállni a csábításnak - 
indokolta a felkérés elfogadá
sát Mravik Tamás ügyvezető. - 
Tennészetesen mielőtt választ 
adtunk volna, körülnéztünk a 
városban. Úgy ítéljük meg, 
hogy az utóbbi években váro
siasabb lett ez a település, s

Ism ét V árosi
Május 30-án 13 óra és 19.30 

között a Fiúnevelő Intézetben 
újra megrendezzük a Városi 
Gyermeknapot, amelyre sze
retettel várunk kicsiket nagyo
kat egyaránt. A belépés a gyer
mekeknek díjtalan, a felnőt
teknek 50 Ft/fő. A megvásárolt 
jegyek árából a Csiribiri Játék
tárát bővítjük.

ízelítő a programokból:

Szabadtéri Színpad:

13- 13.50 Borsányi Irén énekes
gitáros Énekelj velünk c. műsora
14- 15 Lala és Kamilla bohócok 
15.10-15-45 Csiri biri-Gyermek-

száj
16- 16.35 Gyermekruha

bemutató
17- 17.55 Legszebb kincs a barát
ság - zenés mesejáték a Tihanyi 
Társulat előadásában

mutatni. Nagy megtisztelte
tésnek érezzük, hogy az önkor
mányzat minket választott. A 
belénk vetett bizalmat - ezt a 
tíz évre szóló szerződés is jelzi 
- színvonalasan végzett mun
kával szeretnénk viszonozni.
Bár az aszódi üzlet lényege

sen kisebb a gödöllőinél, a ve
vők széleskörű választékból 
válogathatnak majd. A könyv- 
kereskedés nem kíván más 
profillal foglalkozni, kizáró
lag a könyveladásra koncent
rál. Abban az esetben, ha a ve
vő által keresett könyv éppen 
elfogyott, egy-két napon belül 
beszerzik, emellett az egyedi 
kívánságokat az is igyekeznek 
teljesíteni. Az első néhány hó
nap természetesen a puhatoló
zásé lesz, hiszen fel kell derí
teni: a város könyvet szerető, 
azt szívesen vásárló polgárai
nak mi az igénye.
Az üzlet ünnepélyes megnyi

tójára május 14-én 11 órakor 
kerül sor, amely után termé
szetesen már vásárolni is lehet.

(x)

G yerm eknap
18-19 Eszményi gyermeknap 

Az Eszményi-Heilig házaspár 
koncertje

Egyéb szabadtéri programok:

Sportversenyek, Foci-Kupa, asz
faltrajzverseny, Csiribiri Játszó
tér, ugrálóvár, népművészeti vásár 
stb.

A nagyteremben a gyermekek 
kézm űves fogla lkoztatására  
(gipszfestés, gyurmázás, papírfor
gó készítés stb.) kerül sor.

A családok kényelméről parkolá
si lehetőség, érték- és babakocsi 
megőrzés, pelenkázó, szoptató he
lyiség és büfé formájában gondos
kodunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezők

A
muzeológusok

is...
... szívesen rúgják a bőrt. A 
Pest Megyei Múzeumok Igaz
gatósága és a Jász- Nagykun- 
Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága ezúttal Aszódon 
játszotta az egymás közötti, 
tradicionálisnak számító húsz 
év óta minden esztendőben 
m egrendezett találkozóját. 
Sajnos a Pest megyeiek 7:2-es 
vereséget szenvedtek a szom
szédvár csapatától.

A muzeológusok ezúton is 
köszönik, hogy a Fiúnevelő In
tézet rendelkezésre bocsátotta 
a tornacsarnokát. Nem a pá
lyában volt a hiba...

-R -

Kié lesz a 
megtisztelő cím?
Az Év Múzeuma címre pályá

zik a Petőfi Múzeum - tudta 
meg lapunk Asztalos Tamás 
múzeumigazgatótól. Azon túl, 
hogy a cím nagy megtisztelte
tést jelent, jelentős pénzösz- 
szeggel - egymillió forinttal - 
is jár. A pályázatban leírt fel
tételek meglétét nemrégiben a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának főosztály- 
vezetője és a Nemzeti Múze
um igazgatóhelyettese ellen
őrizte, akik jó  véleménnyel tá
voztak az intézményből.

A döntés néhány héten belül 
várható.

Egységes időpontban

Elballagnak a végzősök
Egységes időpontban kezdőd- 15-én szombaton 10 órakor 

nek a ballagási ünnepségek a köszönnek el tanáraiktól, is- 
város mindkét középiskolájá- kolatársaiktól és iskolájuktól, 
bán. A ballagó diákok május

Stradivaritól
Jimmy

Hendrixig
Stradivaritól Jimmy Hendrix

ig címmel a gitár történetéről 
tart zenével dúsított előadást 
ifjabb Honig Antal Bálint má
jus 21 -én pénteken 18 órakor a 
Művelődés Háza kistermében. 

Minden zenerajongó fiatalt, 
közép- és időskorút szeretettel 
látunk.

Római katolikusok

Keresztségi 
ígéret után

Április 25-én ünnepi szent 
mise keretében több mint 100 
gyermek újította meg kereszt
ségi ígéretét az aszódi római 
katolikus templom kertjében.

A szertartást Gujka József 
isaszegi prépost celebrálta.

Lehet pár tonnával kevesebb?
Négy naposra sikeredett a 

kétnaposra tervezett lomta
lanítás - tájékoztatta lapun
kat Tolmácsi Miklós, a GA- 
MESZ vezetője. Sokan  
ugyanis szombat este tették 
ki a portájuk elé a felesle
gessé váló lomot, így ezeket 
csak hétfőn és kedden tudták 
elvinni a város teherautói.
A lomtalanításról készült sta

tisztika szerint az IFA 15, a

Renault 13, a Zetor 20 fuvar 
hulladékot szállított el az ut
cákról. Az újrahasznosítható 
fémhulladékból mintegy 30 
tonna gyűlt össze. Ebben nincs 
benne az az öt-hat tonna meny- 
nyiség, amire az “ebben az 
iparágban jártas szakemberek” 
azonnal lecsaptak, és saját 
szállítóeszközeiken elszállí
tottak.

-r-
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GODOLLO
Fenyvesi fout 2. 
Tel/Fax: (2 8 ) 421-825

kiadványszerkesztés 

újságírás 

videofilmkészítés 

álló- és mozgóképek 

digitalizálása, rögzítése 

videokazettára vaqv CD-re
m  am

- 3

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Posta

figyelem!
Új szolgáltatás a N€UJ FRRNKR SHOP

ROBI-RK stb. kerti kapálógépek, fűkaszák 
Jp^ és egyéb kerti kisgépek javítása, 

alkatrész ellátása.

N€UJ FRRNKR SHOP BT 
Rszód, Kossuth L  u. 71.

Tel:

N y itv a  ta r tá s :

H é tfő tő l

p é n te k ig :
8 .00- 12.00
13.00- 16.00

S z o m b a t:
6 .00-  10.00

Postai nyitva tartás:

Minden hónap első két hétfője:
8.0 0 - 17.00

a következő hétfőkön és keddtől péntekig:
8.0 0 - 16.00

szombat, vasárnap: zárva

w m á , c *  \
Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)!

Szeretettel várjuk Kedves 
Vásárlóinkat újonnan megnyílt 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk  
alkalm i csokrok, sírkoszorúk  

k é sz íté sé t  in gyen es  
kiszá llítássa l.

Tel06 28 401690



ASZÓDI

Aszódon tanácskoztak 
a megye nyugdíjasai

Tizennégy település több, 
mint kétszáz nyugdíjasa ven
dégeskedett városunkban 
április 16-án abból az alka
lomból, hogy az Életet az 
éveknek nyugdíjas szövetség 
Aszódon rendezte meg 
megyei találkozóját. A ven
déglátó a Fiúnevelő Intézet 
volt, és persze a helyi nyug
díjasklub.

A délelőtti fórum előadói hang
súlyozták: a nyugdíjasok - az 
ország gazdaságának megerő
södéséről szóló beszámolókat 
hallva - több nyugdíjat és na
gyobb társadalmi szerepkört re
méltek. Csalódottan kellett tu
domásul venniük, hogy a nyug
díjak a reálbérektől alacso
nyabb mértékben emelkedtek, 
hogy bizonytalanság alakult ki 
a gyógyszeráremelést és a jövő 
évi nyugdíjnövekedést illetően, 
s hogy az új kormány inkább 
tehernek, mintsem együttmű
ködő és tapasztalt partnernek

tekinti őket. A hozzászólók 
többsége hasonlóan vélekedett, 
ám néhányan kiálltak az Orbán- 
kabinet mellett. A fórum záró
aktusaként a résztvevőknek fel
olvasták azt a levelet is, amely
ben a nyugdíjas szakszervezeti 
tagok európai szervezetének 
vezetői arra kérik Európa vala
mennyi miniszterelnökét, for
dítsanak kellő figyelmet a 60 
éven felüliek problémáira.

A találkozó második fele már 
mentes volt a panaszoktól, napi 
problémáktól, ekkor ugyanis a 
nyugdíjasklubok hagyomány- 
őrző csoportjai adtak műsort. A 
mieink nemcsak a színvonalas 
produkciójukra kapott tapsnak 
ö rü lhettek , hanem  Tamás 
Jánosné bejelentésének is. A 
Pest Megyei Klubszövetség el
nöke ugyanis a jó  szervezést 
látva 2000-ben is szeretne 
Aszódra hozni megyei nyugdí
jas rendezvényt.

R. Z.

Egy k is  nye lve lés

Kurta kocsma
íróink, költőink nyelvünk legava
tottabb ismerői. Műveikben sok
kal több szót használnak, mint ál
talában használunk a minden
napi érintkezés során. Sokat ta
lán nem is értünk mindig ponto
san közülük, mégis - ahelyett, 
hogy utánanéznénk jelentésük
nek - egyszerűen túllépünk raj
tuk. Nem zavarnak, 
így vagyunk Petőfi Falu végén 

kurta kocsma című versének 
kurta szavaival is. Sokszor hall
juk a verset, gyakran emlegetjük 
egy-egy sorát, kifejezését, egé
szen korai életkorban megismer
kedünk a vers szövegével, így ész
re sem vesszük, hogy van benne 
egy szó, amelyet ma már nem ér
tünk pontosan, mert napjainkra 
már elhalványodott a szónak az a 
jelentése, amely a versben még 
megvan.
Pedig a szó megvan mai nyel

vünkben is. Gyermekkori mesé
inkben olvashattunk a kurta far
kú malacról, történelmi és irodal
mi tanulmányainkban sokszor 
fordult elő a kurtanemes kifeje
zés, sőt gyakorta láthatjuk régeb

bi korokat idéző filmekben, hogy 
valakit kurtavasra vernek. Még 
közmondás is őrzi a szót: Kaparj 
kurta, neked is jut!
Él a szó igei változata is: kurtít, 

megkurtít. Meg lehet kurtítani a 
szoknya vagy a nadrág szárát, va
lakinek a bérét, vagy a jogait. Tré
fásan még azt is kifejezhetjük a 
szóval, ha valakinek a hóhér le
csapja a fejét, hiszen az áldozat 
rövidebb lesz egy fejjel.
Ha mindegyik szóalakot meg

vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 
mindegyik valaminek a kicsi 
mértékével, térbeli vagy időbeli 
rövidségével hozható összefüg
gésbe. Illetve elvont értelemben 
is használhatjuk őket.
A Petőfi-versben található jelen
téssel azonban általában nem na
gyon tudunk mit kezdeni. Diákja
im többnyire arra a következte
tésre jutnak, hogy rendkívül kicsi 
méretű kocsmáról lehet szó. 
Rendszerint beérik ezzel a ma
gyarázattal. valljuk be, mai fogal
maink szerint akár erről is lehet
ne szó, de a régi szövegek tanul
mányozása arról győz meg ben
nünket, hogy a kurta kocsma ki
fejezés időszakosan - többnyire 
ősztől tavaszig - nyitva tartó kocs
mát jelent. Szamoson innen és 
Szamoson túl is. -g-1

OTP MAGÁNNYUGDÚPÉNZTÁR
n e  fe led je : n u ig á n n yu g d íjp é n z íá rb a  

P M 9. augusztus 31 . u tán  

csak a  p á lya ke zd ő k léphetnek!

M iért érdemes csatlakozni 
az OTP Magánnyugdíjpénztárhoz?

■  hátterét az egyik legstabilabb és 
legmegbízhatóbb pénzügyi csoport, 
az OTP Bankcsoport biztosítja;

■  kimagasló hozamok
■  alacsony működési költségek

9Ta és /wc/i/a/i lépÁel 
Kérjük, keresse fiókunkat, ahol munkatársaink készséggel 

állnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
Kossuth Lajos u. 42-4Ó. Tel: 400-133
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Szeretettel hívunk és várunk 
a Gödöllői Sporttáborunkba 

1999. nyarán!
8 órától 16 óráig tartó kétféle program közül választhatsz!-

Egészségmegőrző csoport

Délelőtt: gyógytorna, elsősegély-ismeretek, testnevelési játékok,
nyelvoktatás (angol vagy német)

Délután: egyéb játékos feladatok és úszásoktatás

Kerékpáros csoport

Délelőtt: kerékpáros ügyességi feladatok, KRESZ-oktatás,
nyelvoktatás (angol vagy német), kirándulás, természetismeret 

Délután: egyéb játékos feladatok és úszásoktatás

Kiket várunk? Téged is, ha elmúltál 6 éves, de nem vagy több, mint 15 éves! 
Akik várnak: felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok (nyelvtanárok, 
testnevelő tanárok, gyógytestnevelő tanárok, gyógytornászok, tanítónők), rendőrök 
és gyermekorvosok!

Választható időpontok heti turnusokban június 21-től augusztus 13-ig folyamatosan:

1. hét: 06. 21 - 06. 25 5. hét: 07. 19 - 07. 23..
2. hét: 06. 28 - 07. 02 6. hét. 07. 26 - 07. 30..
3. hét: 07. 05 - 07. 09. 7. hét: 08. 02 - 08. 06.
4. hét: 07. 12 - 07. 16. 8. hét: 08. 09 - 08. 13.

Fontos információk:

Gyülekezés a táborhelyen reggel 8 órától 9 óráig a Gödöllő, Ady E. sétány 3. szám 
alatti székházban
Parkolási lehetőség van - gyönyörűen rendben tartott kert áll a rendelkezésünkre, és 
további két terem az oktatásokhoz.
Étkezés: az otthonról hozott étel-ital elfogyasztása
A gyerekeket minden nap a Hajós Alfréd uszodától (Légszesz u. 10.) kell elvinni 15.30 és 
16 óra között.
A szükséges felszerelések a következők: toll, ceruza, füzet, sportruházat, úszófelsze
relés, hátizsák, esőkabát, kerékpár és jókedv..
Kizárólag kifogástalan állapotú kerékpárral jelentkezz!
Csak egészséges gyermek vehet részt a foglalkozásokon!
A részvételi díjat kérjük a turnus előtti péntek 8-12 óráig befizetni:

Gödöllő, Ady E. sétány 3.

Részvételi díjat nem térítünk vissza!

Számunkra nagyon fontos, hogy az együtt töltött idő minden pillanatában jó l érezd 
magad! Ha kínálatunk megnyerte tetszésedet, és a szüléidét is, akkor jelentkezz!

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő/hét

Jelentkezni a következő címen lehet: Gödöllő, Major u. 1. Petróczy Zsuzsanna 
Telefonszám: 28 439-376, 28 419-641 06 30 2035-980 

kedden és csütörtökön 13 órától: 28 420-810
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Láqiflézer 
a foqa/zatban
Az elmúlt években Magyar- 

országon is egyre szélesebb 
körben terjed a lézerek, s kö
zöttük is a softlézerek alkal
mazása.
A lézerfény használata az or

voslásban számos olyan előny
nyel jár, amely nemcsak az or
vosok, hanem a betegek köré
ben is elfogadottá tette. Rövid 
ideig tartó - és főleg fájdalom- 
mentes - beavatkozásról van 
szó, mely egyes esetekben 
szinte azonnali eredménnyel 
jár, ráadásul a kezelésnek 
nincs mellékhatása. A lézer 
használata jól kombinálható 
más terápiákkal is. A készü
lékek jó  része hordozható, ami 
szintén a felhasználás körének 
bővítését segíti.

A softlézer alkalmas fájda
lomcsillapításra, a lágyrész 
duzzanatok csökkentésére, a 
sebgyógyulás m eggyorsítá
sára, az izomfeszülések csök
kentésére, ennek köszönhető
en jól használható a fogászati 
beavatkozások során. A ha
gyományos gyógyszeres és se
bészeti eljárásokat nem váltja 
ki, de jól kiegészíti azokat.

Sokunknak okoz gondot az aj
kainkon időnként mutatkozó, 
fájdalmas, legalább két hétig 
gyógyuló herpeszes hólyag. A 
klinikai tünetek jelentkezése 
megelőzhető, ha a leendő hó
lyagok helyén je len tk ező  
égést, viszketést időben kezel
tetjük lézerrel. A lézer hatásos 
a már kifejlődött, csúnyán duz
zadt hólyagokkal szemben is, 
hatására ezek gyorsabban ki
száradnak és begyógyulnak. 
Néhány kezeléssorozat után a 
hólyagok jelentkezése ritkáb
bá válhat, sőt - egyéni érzé
kenységtől függően - hosz- 
szabb-rövidebb ideig meg is 
szűnhet.

Szintén jól használható a 
lágylézer a gyökérkezelések 
során. A hagyományos keze
lést ezzel kiegészítve jelentős 
mértékben gyorsul a gyógyu
lás folyamata, így egyazon fog 
miatt kevesebbszer kell a fog
orvoshoz járni.
(folytatjuk)

Dr. Masznyík Ildikó 
fogszakorvos

Esély a jö v ő  emberének

Drogkonferencia Aszódon
Adjunk esélyt a jövő  emberé
nek címmel drogmegelőzési 
konferenciát tartanak váro
sunkban május 29-én 9 óra 
30-tól a Podmaniczky-kas- 
tély dísztermében.

Az érdeklődők neves szak
emberek droggal kapcsolatos 
előadásait hallgathatják meg. 
így például szóba kerül a drog

és a politika, a drogos szak
emberek és a szenvedélybete
gek közötti kapcsolat, a drog- 
megelőzés lehetőségei, színte
rei stb. Az előadások után le
hetőség lesz a hallottak alapján 
felmerülő kérdések megvitatá
sára is.

A rendezők szeretettel várják 
a téma iránt érdeklődőket.

Felhívás

Támad a tbc, 
kötelező a szűrés

1998-ban az aszódi Tüdőbe
teggondozó Intézet működé
si területén is emelkedett a 
gümőkórban (tbc) megbete
gedettek száma. A tuberko
lózis előfordulásának gyako
risága évek óta magas, meg
haladja az országos átlagot.
Az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat Pest 
Megyei Intézete határozatban 
rendelte el a kötelező tüdőszű
rő vizsgálat elvégzését a Pest 
megye területén élő, állandó 
vagy ideiglenes bejelentéssel 
ott lakó, illetve a megye terü
letén huzamosabb ideig tartóz
kodó lakosság körében.
A kötelező tüdőszürés elren

delését az tette szükségessé, 
hogy a fertőzés veszélyét meg

előzzük, korán felkutassuk, a 
tömeges egészségkárosodást 
megakadályozzuk.
A fentiekre tekintettel kérjük 

Aszód város lakosságát a tüdő- 
szürésen való aktív részvétel
re. A szűrés mindenkinek a sa
já t érdeke is.
A szűrés helye: Aszódi Tüdő

beteggondozó Intézet Ernyő- 
szűrő Állomása. Időpontja: 
1999.05.03. és 05.27. között

Hétfő: 12-17
Kedd. szerda, csütörtök: 8-12

Péntekenként nincs 
tüdőszűrés!

Dr. M-né dr. Makay Jolán 
intézetvezető főorvos

ÁLLAföSVöSI Ü G ? f L $ ?

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított 
hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet májusi beosztása az 
alábbiak szerint alakul:

Május 8-án 8 órától 
május 10-én 8 óráig:

Május 22-én 8 órától 
május 25-én 8 óráig:

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

Tel: 28/400-062

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth L. u. 62. 

Tel: 28/400-207

Május 15-én 8 órától 
május 17-én 8 óráig:

Május 29-én 8 órától 
május 31-én 8 óráig:

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5. 

Tel: 06-20-9566-529

Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth u. 51. 

Tel: 28/400-062

f s R p P F

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S zen t István  P atika Városi P atika
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig Ü gyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig Szombaton 8 órától 12 óráig
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig Vasárnap 9.30-tól 11-30-ig

A m indenkori ü g y e le tes  orvos a 0 6  2 0  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te le fon szám on  érh ető  el.
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Labdarúgás

A serdülők másodikok, a felnőttek hatodikok
Az Aszód FC közös meg

egyezéssel felbontotta a szer
ződést a felnőtt csapat edző
jével, Pintér Miklóssal. Ápri
lis 16-tól Koczeth Kálmán tré
nerirányítja az együttes mun
káját. A gárda egyébként a 
tavaszi szezon eddigi forduló
iban 3 győzelmet szerzett, 
kétszer pedig vesztesen hagy
ta el a pályát; jelenleg - holt
versenyben - a tabella hato
dik helyét foglalja el.
A Zsámbok otthonában kiví

vott 2:1 -es győzelmet a lista
vezető Valkó elleni küzdel
mes, jó mérkőzésen vereség 
követte. Szadán a fiúk már 2:0- 
ra vezettek, ám a második fél
időben a hazaiak 3 gólt rúgva 
otthon tartották a bajnoki pon
tokat. A Mogyoród ellen hazai 
pályán, új szerelésben - amit 
Molnár Árpád (SAMU GAZ
DA) vásárolt - Pakuts Barna 
mesterhármasával 3:2-re nyert 
a csapat. A Kartal ellen idegen

ben Pallagi Zsolt góljával 1:0- 
ra győztek a fiúk. Az öt mérkő
zésen jó  játékával és eredmé
nyességével az öt gólt rúgó, 
mindössze 19 éves Pakuts Bar
na tűnt ki, de dicsérhető az újra 
a felnőttek között szereplő, 18 
éves Oláh Tamás is, aki külö
nösen a Mogyoród ellen muta
tott harcos, fegyelmezett játé
kot. A kapus, Kaszás András 
eddig megbízhatóan jól védett, 
így ő is a legjobbak között em
lítendő.
Az ifjúsági csapat eddig min

den mérkőzését megnyerte: a 
Valkó ellen 2:l-re, a Szada 
ellen 3:l-re diadalmaskodtak. 
A fiúk közül taktikus, érett já 
tékával Hódul Gábor tűnt ki. 
Örvendetes, hogy Mayer Vik
tor végre meglelte góllövő ci
pőjét, és kétszer is betalált a 
Szada hálójába. A gárda jelen
leg a bajnoki tabella harmadik 
helyén áll.
Serdülő csapatunk szerepel a

T A P É T A  V Á S Á R
Egész évben o lcsó  ár, nagy választék!

■=> Sima é s  h ab osíto tt, m intás é s  szövetm in 
tá s, fűrészporos, m ennyezet h ő sz ig e te lő  
és  hővisszaverő tapéták  

■=> Poszterek, szegők , bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges  
eszközök, ragasztók, RIGIPS h ézago ló  é s  
g le tte lő  segéd anyagok  

■=> F estésh ez , m ázoláshoz  
porfestékek , sz ín ezők  

H D iszperzit - Héra - Limit 
■=> lábazat- é s  homlokzat

festékek, ecsetek, m eszelők  
■4> A lapozók - Zom áncok - Lakkok - Lázárok

NOE-kártya felmutatásával: TAPÉTA vásárlás esetén 
10% engedmény!

Peter Lajosne
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

S  (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6 -1 7-ig , Szó: 6 -12 -ig

legjobban, amely mind a hat 
találkozóját megnyerve 49:3- 
as gólaránnyal második a baj
nokságban. A legtöbb gólt 
Franka Zoltán (18) és Somogyi 
Zoltán (11) szerezte. A sike
rekben oroszlánrészt vállalt 
Körösi Gábor kapus is.
Az utánpótlás csapatok jó  sze
replése mögött a tudatos, ha
tározott edzői munka áll, 
amely az ügyes, tehetséges já 
tékosok lelkes hozzáállásával 
párosul. Külön öröm, hogy a 
körzeti junior válogatottba 
négy aszódi fiatalt - Kaszás 
Adámot, Franka Lászlót, Lip- 
ták Istvánt és Tukora Gábort - 
is meghívtak.

Az Öregfiúk eredményei:

Aszód - Veresegyház 3:1
Vácszentlászló-Aszód 1:1
Aszód-Valkó 2:1
Túra - Aszód 1:0
Aszód-Szada 2:1

*

Az Aszód FC 
májusi menetrendje

(hazai mérkőzések)

Május 9. 17 óra:
Aszód - Galgahévíz 

Ifi: 15 óra 
Május 16.17 óra:

Aszód - Galgagyörk 
Az ifik ekkor szabadnaposak. 
Május 23. 17 óra:

Aszód - Erdőkertes 
Ifi: 15 óra

Sakk

Aszód a 
nyolcadik

Befejeződött a Pest megyei 
sakk csapatbajnokság. Az I. 
osztályban szereplő Aszód 58 
és fél pontot szerezve a nyolca
dik helyen végzett.

Apróhirdetés

Aszódon, a Csengey utca 1/G 
a l a t t  2 4 0  n é g y s z ö g ö l  
b e é p í t h e t ő  t e l ek  e l adó .  
Érdeklődni: 7-13 óra között a 
400- 767-es, 13 óra után a 400- 
469-es telefonszámon.

Varrógépet, emeletes ágyat, 
gyermekíróasztalt keresünk. 
Ha van  Önnek,  de már  
m egunta, kidobni  viszont 
sajnálja, hívjon bennünket! 
Nagy örömet szereznénk két 
rászoruló családnak. 
Gyermekgondozási Központ, 
G yerm ekjóléti Szolgálat / 
Nyemeczné / Aszód, Petőfi u. 
6.
Tel: 400-103

Eladó 1 db Boss OD-2 Turbo 
O v e r d r i v e  g i t á r e f f e k t  
Érdeklődni  a 400-087-es  
telefonszámon lehet.

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, 700 példányban



SPSRT
hordja nekik rendületlenül. A 
legnagyobb örömet persze az 
okozta, amikor az egyik támo
gatónk egy garnitúra mezzel 
lepett meg minket.

A Foci-sulinak ma már 50 
tagja van. Az 1-2. osztályo
sokkal ifjabb Pintér Miklós 
foglalkozik, a 3-4. osztályo
sokkal pedig Budavári Kálmán 
és Szabó Imre. Az 5-6. osztá
lyosokat ősztől Molnár László 
edzi majd.
Az eredményeket látva - a 3- 

4. osztályosok az őszi terem- 
labdarúgó bajnokságban 10:1- 
re lelépték az örök rivális Kar- 
talt - az Aszód FC is felismer
te, hogy érdemes támogatni a 
jövő ígéreteit. Ennek köszön
hetően aziljú focisták az MTK- 
tól kapott edzésterv alapján, a 
futballklub pályáján készül
hetnek a következő megméret
tetésekre. A Kartali Kupán és 
az Ikladi Kupán elért eredmé- 
nyeikrőlakövetkező számunk
ban olvashatnak. R. Z.

Foci-suli: felsőbb osztályba léphet?
Közel két éve már, hogy a 

Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában megkezdte műkö
dését a Foci-suli. A kezdés
hez elég volt néhány, osztá
lyok közötti focimérkőzés, 
no meg egy lelkes pedagógus 
Korpás Lász/óné személyé
ben, aki észrevette, hogy a 
srácok szívesen megragad
nak minden alkalmat a bőr 
kergetésére.
Szerencsére Módos Tibor sze
mélyében szakmai segítőtársra 
lelt, aki módszeresen kezdett 
foglalkozni a 3-4 osztályos fi
úkkal .  Sajnos egy idő után 
munkahelyi elfoglaltsága mi
att nem tudta tovább vállalni az 
edzések vezetését, helyette Bu
davári Kálmán ugrott be. Ta
valy tavasszal már a szom
szédvárak elleni mérkőzésekre 
is sor került.
- Nem kaptunk ki túlságosan, s

l.sor (balról): Bédeg Dani, Geizer Gyuri, Molnár Lacika, Pócsai 
Zsolt, Zdenkó Józsi. 2. sor: Ács Krisztián, Molnár Józsi, Szilveszter 

Peti, Takács Adám, Varga Krisztián, Andá Gábor, Vankó Balázs, 
Korpás Laci

Edző': Budavári Kálmán. Szervező: Korpás Lászlóné

ez újabb lendületet adott ne
künk - meséli Erika. Egyre 
több szülő ajánlotta fel segít
ségét, amire azért is jött jól, 
mert kizárólag a sportköri díj

ból gazdálkodhatunk. A kony- 
hások például rendszeresen te
át főznek, hogy a srácoknak 
edzés után legyen mit inniuk, 
Kálmán bácsi pedig az almát

Vízszintes: 1. Maczkó Mária 
3. Fésű első fele 5. Költői sóhaj 
7. Keleti táblajáték 9. Női név 
11. Juttat 13.Gyümölcs ízű 15. 
Némán gyűr 16. A megfejtés 
első része (Zárt betű: O) 20. 
Előtagként ismétlődést jelent
21. Pénzért megszerez valamit
22. Műsorszórás 23. Három 
atomos oxigén 25. Esetlen szü
lő 27. A megfejtés negyedik 
része (Zárt betűk: Z, P, L) 28. 
Heves szélvihar 30. Tóth Ta
más 31. Római 55 32. Fűtő
anyag 33. A sorkezdet beállí
tására való billentyű" r" nélkül 
36. A tábor kezdete 37. -bán, - 
ben angolul 38. Becézett Ibo
lya 40. Opel márka 42. CD 43. 
Rangjelző 44. Római 11.

Függőleges: 1. Magyar Nép
hadsereg 2. Menhely páratlan 
betűi 3. Amerikai mezőgazda- 
sági birtok 4. A megfejtés má
sodik része (zárt betű: Z) 5. A 
megfejtés ötödik része (zárt 
betű: Z) 6. Nem sűrű a bable
ves 7. Magas nyakú pulóver 8. 
.., a csodák csodája 9. Papagáj- 
fajta 10. A megfejtés harma
dik része (zárt betűk: M, O) 
12. Ipari üzem 14. 105 kétéltű 
(betűvel) 17. Hollandia ango
lul 18. Kerti szerszám 19. JAN 
24.Gondolt 26. Vizet tölt27. El
adni, angolul (SALE) 28. Azo
nos betűk 29. Becézett Katalin 
34. Hivatkozik valamire 35. 
Férfinév 37. Intercity 39. IL 
41. Római 2.

megfejtést május 20-ig lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és felragasztott szelvénnyel 

együtt a Városi Könyvtárcímére

(2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.)

A helyes megfejtést beküldők között a 
- Móni Fotó 2.000 forint értékű, filmvásár- 

lásra és -kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 1500 Ft 

értékű ajándékkosarát sorsoljuk ki.

Előző havi rejtvényünk meg
fejtése:

“ Versem azé, aki szívem 
versbe kérte, 

és nékem elég a barátság 
érte.”

A szerencse ezúttal Garamvöl- 
gyi Lajos (Kossuth L. u. 60.) és

Tresó Tibor (Kondoros tér 8/d) 
kedves olvasóinknak kedve
zett, akik a Móni Fotó 2.000 
Ft-os ajándékutalványát, illet
ve a Virág ABC 1500 Ft-os 
ajándékkosarát nyerték.
A nyeremény beváltására jo 

gosító utalványt postán küld
jük el.


