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Levél Katona Kálmánnak

Segít-e a miniszter?
A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén egyhangúlag elfogadta 
dr. Jólesz József képviselő sür
gősségi beadványát, amelyben 
az aszódi közlekedés biztonsá
gosabbá tételéhez tett javasla
tokat.
A doktor úr szinte az elsők kö
zött érkezett a február 28-án 
bekövetkezett tragédia hely
színére és szemtanúja volt a 
kislány haláltusájának. Lukács 
Mercédesz halála a többi kép
viselőt is megrázta. Kovács Ta
más alpolgármester egy levelet 
írt Katona Kálmán közleke
dési, hírközlési és vízügyi mi
niszternek, amelyben azt kérte

a tárca vezetőjétől, hasson oda, 
hogy a Kondoros téri körforga
lom mielőbb elkészüljön.
A képviselő-testület a két be

advány megismerése után azt 
javasolta, a kettőből szülessen 
egy levél, és ezt küldjék el az 
aszódi képviselő-testület ne
vében az illetékes tárca veze
tőjének. Az alábbiakban is
mertetettlevelet azóta már el 
is küldték a címzettnek.

Igen Tisztelt Miniszter Úr!

Ez év február 28-án közleke
dési baleset következtében meg- 

(folytatás a 3. oldalon)

Dicséretes szervezés és helyszín
Marad a laktanya, 

de hol lesz a futóverseny?

Az őr nemcsak a telepet vigyázta

A sofőrök sem vették észre
•r

a menekülteket a VOLAN-telepen
Két héttel ezelőtt Aszódról be
szélt az ország. Sajnos nem po
zitív hír kapcsán került váro
sunk az érdeklődés közép
pontjába, hanem amiatt, hogy 
a rendőrség akciócsoportja le
csapott a volt Volán-telepen 
rejtőzködő 139 illegális beván
dorlóra, illetve azok bújtató- 
jára.
-Furcsa érzés volt megtudni, 
hogy esetenként mi vigyáz
tunk a menekültekre - nyilat
kozták az aszódi rendőrőrs 
munkatársai, arra utalva, hogy 
a traffipaxos kocsi rendre a Vo
lán-telep előtti parkolóból

fényképezi a gyorshajtókat. A 
rendőrségnek egyébként jog 
alapot kellett volna találnia, 
hogy bejusson a telepre, ame
lyet egy budapesti cég bérel. 
Rendellenességet, gyanús kö
rülményeket azonban senki 
sem észlelt, még annak a szál
lítmányozó cégnek a sofőrjei 
sem, akiknek vállalata béreli 
az üzemanyagtartályokat.
A gépkocsivezetőknek koráb

ban nemcsak a telephely kapu
jához volt kulcsuk, hanem a 
menekülteket rejtő épülethez, 
ugyanis a kútfejek áramellá
tását biztosító kapcsolószek

rény is itt található. A buda
pesti cég színrelépésével vál
tozott a helyzet, a bérlő kicse
rélte a zárakat. A kaput mindig 
ugyanaz a kutyás őr - aki 
egyben a menekültek vigyázó- 
ja  is volt - nyitotta ki, és a ház
ba sem engedett be senkit. A 
sofőröknek arra a kérdéseire, 
hogy mit csinálnak az épület
ben, rendre azt felelte, hogy 
műanyag granulátumokat dol
goznak fel. Ha pedig már ter
hessé vált számára az érdek
lődés, egyszerűen faképnél 
hagyta a kérdezőket.

(folytatás a 4. oldalon)

A törökök is megirigyelhették 
volna azt a sátortábort, amely 
több, mint két héten keresztül 
állt a Fesztivál téren. A kato
nai kitelepülés oka az volt, 
hogy előbb a Budapesti Hely
őrség Parancsnokság futóbaj
nokságát rendezték meg itt, 
majd a Magyar Honvédség 
mezei futóbajnokságának  
résztvevői álltak rajthoz. A ka
tonák mellett a város általános 
és középiskolás diákjai is ösz- 
szemérték erej ükét.
Vajon mikor és miért utálja 

meg a fiatalság a futást? - tű
nődhetett a látogató, aki már 
időben kilátogatott a Fesztivál 
térre. A rendezvény hivatalo
san csak fél tízkor kezdődött, 
ám kilenc órakor már az álta
lános iskolások korosztálya 
rajtolt, hogy teljesítse a szá
mukra előírt távot. Jókedvűen, 
nevetve lódult neki a gyerek
sereg, s bár az erőpróba egy 
időre visszavetette a vidámsá
got, rövid szusszanás után már 
a táv sikeres teljesítése csalt 
mosolyt az arcukra. Őket látva 
mindenesetre nehéz volt elhin- 

(folytatás az 5. oldalon)
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A 21. napirendi pont elnapo
lásával kezdődött a képviselő- 
testület ülése. A lakások és 
helyiségek vagyonértékesíté
sére készített tájékoztató meg
tárgyalását azért napolták el, 
mert a következő hétre hívták 
össze a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsá
got, hogy kidolgozza a főutcai 
lakások és helyiségek értékesí
tésével kapcsolatos tervet. 
Döntött a képviselő-testület a 

Tüdőgondozó Intézethez tar
tozó szolgálati lakás sorsáról, 
amelyre két igénylő is pályá
zott. A Csengey iskola és a Tü
dőgondozó igazgatónője közül 
az utóbbi lett a befutó, annak 
ellenére, hogy a művelődési 
bizottság - amelynek három 
orvos is tagja - a tanintézmény 
vezetőjének javasolta kiutalni 
a több, mint 80 négyzetméte
res lakást. A képviselők több
sége viszont azon a vélemé
nyen volt, hogy a főorvos asz- 
szonyt illeti meg a szolgálati 
lakás, mert az mindig is az 
egészségügyi intézményhez 
tartozott. A grémium a szava
zás előtt képviselői javaslatra 
úgy határozott, külön napiren
di pontban dönt a két kérelem
ről. A főorvos asszony kérel
mére nyolc képviselő szava
zott igennel, hárman tartóz
kodtak. A Csengey iskola ve
zetőjének kérelmét illetően 
úgy határoztak, hogy meg
ajánlják neki a Szabadság téri 
2-szám alatti összkomfortos 
szolgálati lakást azzal a kiegé
szítéssel, hogy a képviselő- 
testület más m egoldást is 
igyekszik találni.

Egyetértett a képviselő-tes
tület dr. Jólesz Józsefnek a 
város biztonságosabb közleke
dése és a Kondoros téri körfor
galom kialakítása érdekében 
benyújtott beadványával. Er
ről részletesen, külön cikkben 
olvashatnak.
A képviselő-testület módosí

totta a Gondozási Központ 
élelmezési normáit, illetve az 
étkezés térítési díjait. Az élel
mezési norma 185Ft/nap/fő-re 
emelkedett. A szociális étkez

tetés esetén a felnőtt térítési díj 
124 Ft/nap/fő lett. A házi segít
ségnyújtás keretében biztosí
tott ellátásért - amennyiben en
nek keretében étkezés is bizto
sított -120 Ft/óra összeget kell 
fizetni.

Április 1-től emelkednek a 
nem lakás célú bérlemények 
bérleti díjai. A képviselő-tes
tület döntése értelmében a je 
lenleg folyamatban lévő bérle
mények után 500 Ft/négyzet- 
méter/hó+ÁFA, a megürese
dett és meghirdetésre kerülő 
bérlem ények után 600 Ft 
/négyzetméter/hó+ÁFA össze
get kell fizetni.

A korábbinál olcsóbb áron 
épül meg az ipari terület bekö
tőútja. A képviselő-testület ko
rábban már tárgyalt az ügyről 
és sokallotta a PROFI Rt. által 
(ő hitelezi meg az összeget a 
városnak) megállapított 17 
millió Ft építési költséget. Az 
önkormányzat megkereste a 
kivitelezőt és az összeget sike
rült nettó 8,1 millió Ft-ra leal
kudni, ami a kamattal együtt 
13 millió forintra emelkedik. 
Az útépítés költségét az önkor
mányzat 8 év alatt, az iparűzési 
adó elengedésével fizeti vissza 
aPROFI-nak.
A képviselő-testület kimondta 
a szennyvíztisztító telep meg
valósítására a közbeszerzési 
eljárás megindítását. Szintén a 
témához kapcsolódik a képvi
selő-testület azon döntése, 
mely szerint az önkormányzat 
kézfizető kezességet vállalt a 
csatornatársulat által felveen
dő 55 millió Ft hitelhez. A kép
viselő-testület emellett a beru
házás 2000.évi üteméhez hi
ányzó 33 millió önerőt is biz
tosít a m eglévő útkerete 
terhére. Ezt akkor lesz muszáj 
igénybe venni, ha a kivitelező
vel nem sikerül megállapodni 
abban, hogy az elvégzett mun
kák pénzügyi teljesítése 2001- 
ben kerüljön ütem ezésre, 
illetve ha az építkezés átüte
mezése sem lehetséges.
A városatyák egyetértettek a 

szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásához szüksé

ges számítógépes kishálózat 
kialakításával. A kialakításhoz 
és egy lézernyomtató beszer
zéséhez 240 ezer Ft+ÁFA ösz- 
szeget biztosít. Ugyancsak jó 
váhagyta a kishálózat megva
lósítását a képviselő-testület a 
Városi Gyámhivatal részére.

A városatyák megadták a 
Baptista Gyülekezet által kért 
100 ezer forint támogatást, 
amelyből a felekezet az ima
ház városi szennyvízhálózatra 
való csatlakozását kívánja 
megoldani.

A képviselő-testület biztosí
totta a Közművelődés Otthona 
pályázatához szükséges 200 
ezer Ft önerőt. Sikeres pályá
zat esetén az intézmény búto
rokkal, technikai eszközökkel 
gyarapodhat.

Három pályázat érkezett a 
Kossuth Lajos utca 4. szám 
alatti ingatlan bérleti jogára. A 
pályázók között van a jelenlegi 
bérlő, a Suzuki Soós Kft. és a 
boltot működtető kínai cég is. 
K özöttük versenytárgyalás 
dönt majd.
A GAVIT adta a legjobb aján
latokat az utak, átereszek kis
javítási munkáira, így ez a cég 
végezheti el a feladatokat.

Ezentúl a város jellegzetes 
épületeinek sziluettjét ábrázo
ló, fémből készült plakettet 
kapnak azok, akik elnyerik a 
Tiszta, szép városért címet. A

Gradus Stúdió munkája koráb
ban az Aszód Évkönyv cím
lapján volt látható.
Á képviselők elutasították a 

Trink Duó Kft. kérelmét a ré
szére eladott útterület árának 
mérséklésére. Az ülésen részt 
vett a kft. ügyvezetője is, aki 
elmondta: amennyiben a vá
rosatyák nem mérséklik az 
árat, a kft. áttelepíti telephelyét 
Dunakeszire, illetve Gödöllő
re.

A városatyák elfogadták az 
Evangélikus Gimnázium és 
környékének rendelet-terveze
tét.
A közeljövőben valószínűleg 

módosítani fog a képviselő- 
testület az önkormányzat Szer
vezeti és Működési Szabályza
tán. A városatyák erről azt kö
vetően döntöttek, hogy Aszta
los Tamás képviselő elfogadta 
a 3/2000. számú beadványára 
érkezett választ. A képviselő a 
beadványában a képviselő- 
testület munkája során tapasz
talt, általa szabálytalannak ítélt 
eljárásokra igyekezett felhívni 
képviselőtársai, illetve a jegy
ző figyelmét.
A képviselő-testület tudomá

sul vette, hogy a pénzügymi
niszter a lóverseny- és agárver- 
seny-fogadás működtetésére 
pályázatot írjon ki, és hogy az 
önkormányzat területén foga
dóirodanyíljon. R.Z.

A Gödöllői Földhivatal felhívása
A Gödöllői Földhivatal felhívja a település külterületi termő
földdel rendelkező tulajdonosainak figyelmét, hogy a termő
földről szóló 1994. évi LV. tv. V. fejezet 36. § / l /  bekezdése 
szerinti hasznosítási kötelezettség teljesítését a jövőben fo
lyamatosan ellenőrzi. A művelési kötelezettség magában 
foglalja az adott termőföld bejegyzett művelési ágának meg
felelő termeléssel történő hasznosítását, vagy termelés foly
tatása nélkül is a talajművelés és talajvédelmi előírások be
tartását, tehát a terület kulturállapotban történő tartását 
(gyommentesség stb.)
Aki a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, azzal szemben a 
Gödöllői Földhivatal államigazgatási eljárást fog kezdemé
nyezni és földvédelmi bírságot szab ki az 1994.évi LV. tv. 43. 
§-a alapján.

A földvédelmi bírság kiszabása megismételhető.

V______ II______ J



TÜKÖR

Levél Katona Kálmánnak

t-e a miniszter?Segít-
(folytatás az 1. oldalról) 

halt egy 8 éves kislány Aszód 
egyik utcáján, szinte ugyanott, 
ahol évekkel ezelőtt egy 13 
éves kisfiút gázoltak halálra. A 
helyszínen két mentőgépkocsi, 
egy rohamkocsi és egy mentő- 
helikopter személyzete küz
dött az életéért - hiába. Ezalatt 
a városon átmenő 3-as főút for
galma állt. A baleset helyszí
nén így a szokásosnál jóval na
gyobb tömeg gyűlt össze, és a 
város lakosságát felbolydította 
az eset. Miután a városban 
több, fokozottan balesetveszé
lyes pont van, s miután a gép- 
járművezetők közlekedési mo
rálja egyre rosszabb, miután a 
rendőrség nem lép fel kellő 
eréllyel a közlekedés biztonsá
gát veszélyeztetőkkel szem
ben, és miután az M3-as autó
pálya díjasítása óta jelentősen 
megnőtt a városunkon átmenő 
forgalom, kérjük önt, hogy hi
vatalából eredő lehetőségeit 
kihasználva legyen segítsé
günkre a következőkben:
■  Minden egyéb munkát meg

előzve készüljön el a Hatva
ni út-Kartali út (Falujárók 
útja) csomópontban a kör
forgalom, amelynek tervei 
már elkészültek, és amire 
ígéretet kaptunk az M3-as 
díjasításakor.

■  Gyalogosok által vezérelt 
forgalomirányító lámpa kié
pítését kérjük a Kartali út- 
(Falujárók útja)-Arany Já
nos u. kereszteződésében.

■  A 3-as számú út Aszódot át
szelő szakaszán - nyugati 
mintára - a jelenlegi négy 
forgalmi sávból maradjon 
kettő, épüljenek ki menet
irány szerint parkolóhelyek, 
parkosított szigetekkel meg
szakítva, valamint kerékpár
út a parkoló sáv és a gyalog
járda között.

■  Nevezett útszakaszon még 
egy gyalogátkelő-helyet kell 
kiépíteni a Posta és az OTP 
Bank közötti szakaszon.

■  A Szabadság tér csomópont
jában épüljön meg a máso
dik körforgalom. Itt kanya
rodnak be a Galgamácsára

tartó, veszélyes hulladékot 
szállító kamionok, itt évente 
több kicsúszásos baleset tör
ténik, itt időnként szinte le
hetetlen a derékszögben ka
nyarodó 3-as útra kihajtani.

I Addig, amíg a nagyobb vo
lumenű munkák nem indul
hatnak meg, javasoljuk a 
fenti útszakaszról a “vára
kozni tilos” táblák levételét 
(az élet azt igazolta, hogy 
ezeknek úgysem lehet ér
vényt szerezni) és azt, hogy 
a meglévő gyalogátkelő he
lyeken közlekedési lámpa
rendszerek  készü ljenek . 
(Természetesen a körforgal
mak megépülése után a kör
forgalmak torkolataiban lé
vő gyalogátkelőhelyek for
galmi lámpái feleslegessé 
válnak és leszerelhetők lesz
nek.)

■  A munkálatok anyagi fede
zetének kiegészítésére: a 
galgamácsai veszélyeshulla- 
dék-lerakó építése során 
Aszód ígéretet kapott kom
penzációra. Nos, nem is 
olyan régen történt az az el- 
híresült eset, amikor egy eti
lént szállító kamion az omi
nózus kanyarban beleszaladt 
az ott álló lakóházba, és emi
att a fél várost kiürítették. 
Most rendszeresen közle
kednek ott a veszélyes hulla
dékot szállító nehéz gépjár
művek.

Kérjük, Miniszter Úr, posta- 
fordultával válaszoljon, mert a 
városban a hangulat a fentiek 
miatt felajzott, és várhatóak a 
további következmények.

Szíves segítségét előre kö
szönjük, válaszát várva mara
dunk tisztelettel:

Aszód Város 
képviselő-testülete

Régi problémák és sérelmek 
a közmeghallgatáson

Nem okozott különösebb iz
galmakat a március 31-én 
megtartott közmeghallgatás. 
A vártnál kevesebb (mintegy 
70 fő) érdeklődő előtt először 
Bugyin József polgármester 
vázolta fel a város jelenlegi 
helyzetét, problémáit, a for
ráshiányos helyzetből való ki
törés lehetséges irányait, majd 
a bizottságok elnökei számol
tak be az elmúlt évben végzett 
munkájukról.

A lakossági hozzászólásokból 
is az derült ki, nincs új a nap 
alatt. A legfőbb gondot to
vábbra is a csatornázás - vagy 
annak hiánya -, a városi utak 
rossz minőségű állapota, a 
m eg n ö v ek ed e tt fo rga lom  
okozta fokozott balesetveszély 
jelentik. Persze akadt néhány 
más téma is. Az egyik hozzá
szóló például a Fesztivál tér 
védelmében emelt szót, kérve 
a testületet, hogy hagyja meg 
szabadidőparknak a város 
egyetlen, nagyobb szabású 
programok lebonyolítására al
kalmas területét.

A közmeghallgatás résztvevői 
megismerkedhettek annak a 
levélnek a tartalmával is, ame
lyet a képviselő-testület nem
régiben küldött Katona Kál
mán közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszternek (lásd 
fent). A témával kapcsolatban 
valószínűleg nagyobb vita ala
kul ki ha a PEMAK képviselői 
részt vesznek a közmeghall
gatáson. Meghívást minden
esetre kaptak...
A közmeghallgatás egyetlen 

“színfoltját” egy aszódi polgár 
felszólalása jelentette, aki va
lószínűleg megirigyelte a pol
gármester felszólalásának idő
tartamát, mert nagyjából azo
nos ideig sorolta vélt sérelme
it, amelyek között a képviselő- 
testület törvénysértő működé
sére vonatkozó megállapításai 
mellett az is szerepelt: szerinte 
annak idején kik voltak a falu
járók . B ecsületére legyen 
mondva, alaposan felkészült 
kiselőadására, de dicséret illeti 
a mindezt türelmesen végig
hallgatójelenlévőket is.

R.Z.

Testületi üléseken

Kezdés 
ismét három 

órakor
A képviselők nemrégiben 

megelégelték, hogy az ülések 
rendre éjfél körül érnek véget. 
Ennek elkerülése érdekében 
több javaslatot is tettek.
Az egyik szerint például kor

látozni kellene a testületi ülések 
hosszát, s ha addig nem végez
nének, akkor másnap délután 
folytatnák a munkát. A másik ja
vaslat szerint a polgármesternek 
jobban be kellene tartatnia a par
lamentáris formát. A Szervezeti 
és Működési Szabályzat szerint 
a hozzászólás időtartama maxi
mum öt perc lehet, ismételt hoz
zászólásonként pedig legfeljebb 
háromszor kettő perc. Erre eddig 
sem a képviselők, sem a város 
első embere nem figyelt.

Bagyin József polgármester 
megígérte: ezentúl igyekszik 
még pörgősebben vezetni az 
üléseket. A 21 órás befejezésre 
tett javaslatot elvetette a képvi
selő-testület, mondván: nem 
valószínű, hogy sikerül betar
tani, azzal viszont, hogy ismét 
15 órakor kezdődjenek az ülé
sek, mindenki egyetértett.

Az első alkalom (március 14.) 
nem várt eredményt hozott. A 
rekord számú (22) napirendi 
pont ellenére a képviselők nem 
sokkal 20 óra után végeztek a 
munkával.

Következő 

lapzárta: 

április 25.

Kérjük cikkíró Olvasóinkat, 
hogy a  határidő utáni, 
ám  aktualitása miatt 
a rá következő héten 

megjelenő Aszódi Tükörbe 
kívánkozó írásaikkal 

kapcsolatban 
szíveskedjenek egyeztetni 

a felelős szerkesztővel.
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Kerékrázók a forgalom lassítására

PEMÁK-ígéret Vácott, 
kilencszáz aláírás Aszódon
D e mi lesz a korábban beígért körforgalommal?

Tóth Gábor, körzetünk or
szággyűlési képviselője az 
Aszódi Tükörből értesült a Fa
lujárók útján bekövetkezett 
tragédiáról. Ezt követően 
megkereste a PEMÁK illeté
keseit.

ígéretben ezúttal sem volt hi
ány: Húszak János, a váci 
üzemigazgatóság első embere 
azt ígérte: rövidesen úttestre 
szerelhető kerékrázókat telepí
tenek, hogy ezzel kényszerít
sék az autósokat a keresztező

dés előtt a tempó csökkenté
sére. Kíváncsian várjuk...

*

Több, mint kilencszázan írták 
alá azt az ívet, amelyet a város 
néhány pontjára helyeztünk ki. 
Ezúton is köszönöm Önöknek 
az együttműködést. A levelet 
és az aláírásokat - a napokban 
elküldtem Kenderesi János úr
nak, a PEMÁK Kht. vezér- 
igazgatójának.

Rácz Zoltán

Az őr nemcsak a telepet vigyázta

A sofőrök sem vették észre 
a menekülteket 

a VOLÁN-telepen
(folytatás az 1. oldalról)

A gépkocsivezetők persze egy 
idő után nem kérdeztek, bele
törődtek a helyzetbe. Áruló je 
lekre ők sem akadtak, a tan
kolások alkalmával a kútosz
loptól mindössze 15 méterre 
lévő épületből soha nem hang
zott még egy pisszenés sem. A 
raboknak is nevezhető beván
dorlók élelmezése sem a vá
rosból történt. A rendőrség a 
leginkább csak gázálarcban 
megközelítendő helyiségben 
nagy mennyiségben talált Csö

mörön sütött kenyeret, ládák
ban tárolt almát, szárazkészít
ményeket. Ezeket minden bi
zonnyal teherautóval szállítot
ták Aszódra.
A Volán-telep továbbra is zár

va van. Bemenni nem érde
mes, már csak azért sem, mert 
a fertőtlenítés még hátra van. A 
későbbiekben azért jó  lenne, 
ha igazi gazdája akadna a te
rületnek, így a mostanihoz ha
sonló esetek is elkerülhetővé 
válnának.

R.Z.

Ahogy az aszódi kastély előtt 
elmegyek, eszembe ju t valami, 
csodálkozva megállók. Lehet
séges? Ez igaz? Hogy itt sza
ladtam át a flivön, homlokom 
törölgettem, és lihegtem a for
ró, ízes, szagos, fülledt meleg
től. Mégis igaz, hiszen ott van 
még a fa! A szikár, görbe fa 
csontváza.

Mi lett belőled, nyájas geszte
nyefa? Egykoron zöld voltál, 
ki háncsolt, s fosztott meg kér
gedtől? Megrázom magam. 
Hisz amire itt emlékszem, nem 
harminc évvel ezelőtt történt, 
hanem csupán öt-hat éve.

Irtjuk és pusztítjuk a fákat, s 
vele együtt a természetet. Ne
héz beletörődni, de mit tehet az 
egyén? A válasz: “És vévé az 
Úristen az embert és helyezteté 
őtaz Éden kertjébe, hogy mí
velje és őrizze azt” (Mózes 
2:15). A félreértés elkerülése 
végett: nem ítélkezni akarok, 
hisz ki vagyok én, hogy meg
mondjam, mi a jó  és mi a rossz. 
De ebben a dekadens világban 
jó, ha az ember elgondolkodik 
egy kicsit ezen idézet jelenté
sén. Pár órával később, mikor 
még mindig kábultan ültem a

szobámban, Norbert barátom 
sebesen járkált fel alá előttem, 
és gyorsan beszélt, mint egy ta
nár, aki órákat ad, s azt sze
retné, ha már csöngetnének:
- Azok a fák már akkor is itt 

voltak, mikor mi még meg sem 
születtünk. Itt vannak velünk, s 
talán akkor is itt lesznek, ami
kor mi már nem. Nem ártana, 
ha az ember néha megállna a 
rohanó élet közepette, s rácso
dálkozna a már sokszor látott, 
de igazán talán soha meg nem 
látott szépre: a hajnali napsu
garak játékára egy fa levelein 
megülő harmatcseppen, egy 
apró bogárra, amelyet vissza
tükröz a bokrokon megtelepe
dett pókhálón rezgő vízcsepp. 
Ezek - ha észrevesszük őket - 
a természet iránti csodákra in
dítanak. De ha mindent ki
vágsz, akkor a a ma még mo
solygó növények holnap már 
holttá hervadnak.

Hiába menny dörög, s zeng ég 
és föld, rivall a természet, az 
ember körül csend vala, mert 
az ember füle csak azt hallja, 
amit belülről beszél: Mindenki 
csinálja, akkor én miért ne?

M b ili

- Ki fékezi meg a kutyákat? - teszi 
fel a kérdést egyik napilapunk. Az 
utóbbi évek kutyatámadásait nem 
lehet azonos módon megközelí
teni, de mindegyikben ugyanaz a 
felelős. Az ember, akinek fogal
ma sincs, milyen viselkedést vár
hat állataitól, s tudatlansága má
sok - talán legközelebbi hozzátar
tozói - halálát vagy örök rokkant
ságát idézheti elő.
Manapság a túltenyésztés kö

vetkeztében könnyen lehet eb
hez jutni. A németjuhász divatját 
felváltották a rotweilerek, dober- 
mannok, óriás schautzerek és az 
ő vérvonalukat továbbörökítő 
nagy testű, keverék kutyák. Az 
őrző-védő fajtákat úgy tenyész
tették ki, hogy gazdájukon kívül 
mindenkivel bizalmatlanok le
gyenek. Testük felépítése pedig 
alkalmassá teszi őket a rájuk bí
zott értékek védelmére. Harapá
suk ereje - ölési szándék nélkül 
is - életveszélyes lehet. Hozzáér
tő kezekben - lásd rendőrkutyák
- nagyszerű társai és szolgálói az 
embernek.
A kutya falkában élő állat. Szá

mára az ember vagy falkavezér, 
vagy a falka tagja. Ha elkülöní
tik őt a falkától, nem alakulhat ki 
benne a falkavezér iránt tanúsí
tott engedelmesség és a falka 
tagjait egymással összekötő sze
retet. Ez hiányzik - még ha ren
desen etetik is - az állandóan 
megkötött, kennelbe, hátsó ud
varba bezárt, a gazdától és csa
ládjától elkülönítve tartott ebek
nél. Emiatt támadhatják meg a 
családtagokat is. Bizonyíték erre 
az is, hogy ahol a fent említett

fajták együtt élnek a családdal, 
ilyen nem fordul elő.
Á kutyák viselkedését az is be

folyásolja, hogy hányat tart be
lőlük a gazda. Már két állat is 
falkát alkot. A falka törvényei 
szigorúak. A gyengék nem szá
mítanak. Ha verekedés közben 
valamelyik súlyos sebet kap, a 
harcképtelenné vált állatnak a 
többiek újra és újra nekitámad
nak, sőt, akár szét is tépik.
A vadállatnak nincsenek erköl

csi gátlásai, minden parancs jó, 
amit az ösztöne diktál. A sződ- 
ligeti és a törökbálinti balesetnél 
két rotweiler és három boxer 
támadt idős és gyermekkorú csa
ládtagokra.
Mit lehetne tenni? Növelni a ku
tyatartók felelősségét, emelni a 
kutyatartás kultúráját. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesü
letének nagyobb szerepet vál
lalni a felvilágosításban, a faj
tákra jellemző tulajdonságok 
megismertetésében. Orző-védő 
fajtát tartó gazdákat kötelezni, 
hogy kutyájával együtt kiképzé
sen vegyen részt. Erényt sze
rezni végre az állatvédelmi tör
vénynek.
A kutyatartás - ha az ember az 

állat szükségleteit is szem előtt 
tartja - sok gond, de még több 
öröm forrása. Együttérzésre ne
velő ereje felbecsülhetetlen. Aki 
képes arra, hogy lelkiismere
tesen gondoskodjon egy-egy ál
latról, arra embertársai is számít
hatnak a bajban. Nem szabadna 
hagyni, hogy a kutyák az ország 
közellenségeivé váljanak.

Búzás Mária



TÜKÖR

Dicséretes szervezés és helyszín

Marad a laktanya, de hol lesz a futóverseny?
(folytatás az 1. oldalról)

-ni azokat az adatokat, ame
lyekről a tisztek beszéltek a 
protokollsátorban. A besoro
zottak 30 %-a hiába kapja meg 
a behívóját, meg sem jelenik az 
adott időpontban. Lehet őket 
kerestetni. A m egjelentek 
60%-a alkalmatlannak számít. 
Többségük nem testileg, pszi- 
chikailag.
Persze a versenyen induló ka

tonák nem ebbe a kategóriába 
tartoztak. Könnyedén futottak 
surranóban is, s látszott rajtuk, 
bizony presztízskérdést csinál
nak a jó eredményből. Valószí
nűleg a korábbinál jóval több

során, mint a férfi tiszthe
lyettes kollégák. A kiképzen
dő fiatalok ugyanis sokkal ci- 
kisebbnek tartják, ha egy lány 
pipálja le őket a kapott feladat 
végrehajtása során, mint ha 
egy férfi teszi ugyanezt. A had
seregben szolgáló nők létszá
ma egyébként egyre emelke
dik. A Pest megyei Hadkiegé
szítési Parancsnokság által fel
állított toborzó sátornál a ver
seny ideje alatt jóval több lány 
érdeklődött, mint fiú. Ők in
kább a számítógépekre és a 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezred 
által kiállított haditechnikai 
eszközökre voltak kíváncsiak.

katonahölgy jelenléte is fokoz- A nyitottá tett versenyre nem- 
ta a versenyszellemet. Hogy csak délelőtt és nemcsak a fia
van alapja a dolognak, arról az talokat várták a szervezők, 
egyik tiszt mesélt. Elmondása Délután például az idősebb

szerint a gyengébbik nem kép- korosztály tapsolhatott az ope- 
viselői jobb eredményeket ér- rettgála előadóinak, este pedig 
nek el a sorállomány kiképzése az ifjabb nemzedék csápolha-

tott a Bikini együttes koncert
jén, am it még az eső sem tudott 
elmosni. A tűzijáték szintén 
osztatlan sikert aratott.
A verseny fővédnöke, Nagy Já
nos vezérőrnagy, a Budapesti 
Helyőrség Parancsnokság ta
valy decemberben kinevezett 
parancsnoka elégedetten nyilat
kozott a látottakról: dicsérte a 
szervezést és a terület adottsá
gait. Arra a kérdésre, hogy az 
aszódi laktanya megmarad-e, 
diplomatikus, ám 
mindenkép
pen

és a polgári lakosság között. 
Arra viszont, hogy ez milyen 
formában marad fönn, még 
nem tudok konkrét választ ad
ni.
A tábornok jelezte: szívesen 

rendezné meg jövőre is Aszó
don a mezei futóversenyt. A 
kérdés csupán az, hogy hol. 
Köztudott ugyanis, hogy a je 
lenlegi helyszínen -lévén ez a 
város legértékesebb területe - 
rövidesen családi házak épül- 

:.A városképvi- 
selő-testü- 

lete 
a

bíz-
tatóvá- 2 0 0 0 .
1 ászt adott: — évi  fesztivál
-A jelenlegi informá- után jelöli ki, hol kí-
cióim szerint nem fog meg- vánnak helyet biztosítani a na
szűnni a kapcsolat a helyőrség gyobb szabású programoknak.

Az iskolai futóverseny végeredménye:

Ált. isk. alsó tagozatos leányok: 1. Kustra Szabina 2. Bujdosó Nóra 
3. Kocsis Klaudia. Fiúk: 1. Németh Zsolt 2. Szászi László 3. 
Dobrovolni Adrián. Felső tagozatos leányok: 1. Szikora Adrienn 2. 
Oláh Anita 3. Bálint Dorottya. Fiúk: 1. Papp Károly 2. KissÁdám3. 
Pap Gábor. Középiskolás leányok: 1. Medveczki Csilla 2. Pacsold 
Nikolett 3. Szabó Luca. Fiúk: 1. Pap Szilveszter 2. Liszkai József 3. 
Gáspár Norbert. Ált. isk. csapat: 1. Csengey G. Ált. Isk. 2. II. sz. Ált. 
Isk. Középiskolás csapat: 1. Evangélikus Gimnázium 2. Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola.
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Rendőrségi hírek

A MÁV volt az egyik fő célpont
Figyelem,

lomtalanítás!
Az elmúlt időszak folyamán 

több esetben is a MÁV volt a 
bűncselekmények károsultja. 
Az egyik éjszaka folyamán a 
pályafenntartás egyik teherau
tójának és egy munkagépének 
üzemanyagtartályából szívtak 
le ismeretlen tettesek mintegy 
160 liter gázolajat.
Jóval nagyobb kár származott 
az ugyancsak ismeretlen tette
sek által elkövetett jelzőtábla

lopásból. Az elkövetők az 
Aszód-Bag közötti szakasz 
között vittek el minden vasúti 
jelzőtáblát. A MÁV vesztesé
ge több, mint 200 ezer forint. 
Ismét képviselő vált áldozatá
vá az autófeltörő bandának. 
Ezúttal Búzás János autójának 
ablakát törték be a Malom köz
ben, és elemelték a kocsiban 
hagyott fényképezőgépet és 
irattárcát.

Aszód Ifjúságért Alapítvány

Millenniumi pályázatok
A PYROS-RUMPOLD Kör

nyezetvédő Szolgáltató Rt. 
1991-ben létrehozta Aszód 
polgárai számára az Aszód 
Ifjúságért Alapítványt. Az 
alapítvány célja: az ifjúságot 
érintő, megmozgató progra
mok, rendezvények anyagi tá
mogatása.
A millennium évében kiemelt 

programot kezdeményez lakos
sági összefogással. A célkitűzé
sek megvalósítására összesen 
400 ezer Ft áll rendelkezésre.
A Kuratórium ebben az évben, 

az alábbi témakörökben ír ki 
pályázatot:
-környezetvédelem, öntevékeny 
csoportok környezetépítő és 
kömyezetszépítő tevékenységé
nek támogatása - különös tekin
tettel a játszóterekre 
-helyi hagyományok - néprajzi,

népzenei, népi játékok, szoká
sok ápolása, kutatása, progra
mok, rendezvények szervezése 
-ifjúsági klubok, szakkörök, 
egyéb közművelődési fonnák, 
kulturális programok, rendez
vénysorozatok támogatása 
-helyi szabadidős rendezvények 
anyagi segítése
-sportversenyek, tömegsport 
események, túrák programjai
nak támogatása
- az ifjúság bekapcsolódása az 
időskorúak karitatív célzatú se
gítésébe
-továbbtanulás támogatása: kö
zépiskolás, felsőoktatási intéz
mény nappali tagozatán tanuló 
kiemelkedően tehetséges fiata
lok segítése
A tanuló az ösztöndíjat hóna

pokon keresztül, egy tanítási év
re kapja.

Tegyünk együtt Aszódért
■  • # r j r • •• rr» « r . §gyermekeinkért es a jövőjükért!

Az Aszód Ifjúságért Alapít
vány Kuratóriuma 300.000,- 
Ft (azaz háromszázezer forint) 
összeget különít el arra a célra, 
hogy a millennium évében ma
radandó környezetszépítés va
lósulhasson meg lakossági ösz- 
szefogással. A megvalósítás 
helye a “kiserdő” kollégium 
mögötti része.

Kezdeményezésünkkel egy
ben társakat keresünk - vállal
kozók, alapítványok, egyesü
letek, magánszemélyek -, akik 
tervünk anyagi hátterének to

vábbi gyarapításához szívesen 
csatlakoznak. A Kuratórium
nak a támogatások korrekt fel- 
használásában felügyeletijoga 
lesz.
Kérjük Önöket, hogy szándé

kukról összegmegjelöléssel 
értesítsenek bennünket. Határ
idő: 2000.05.01.
Aszód Ifjúságért Alapítvány 

Kuratóriuma 
Levelezési cím:

Kovács Ferencné 
kuratóriumi elnök 
Aszód, Pesti út 13.

Ismeretlen tettesek nagy érté
kű lakásbetörést követtek el az 
Arany János utca-Rákóczi utca 
sarkán álló családi házban. Az 
elkövetők nemcsak a lakásban 
talált műszaki cikkeket, hanem 
készpénzt és ruhaneműt is vit
tek magukkal. A nyomozást 
nehezíti, hogy - annak ellené
re, hogy szemben van az egyik 
általános iskola - eddig nem je 
lentkeztek szemtanúk.

A pályázat beadási határideje: 
2000. április 20.

A pályázatok elbírálásáról a pá
lyázók 2000. május 10-ig írás
ban értesítést kapnak.

A pályázatokat a következő 
címzéssel adják fel (két példány
ban):

Polgármesteri Hivatal 
“Aszód Ifjúságért Alapítvány” 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Pályázni a pályázati űrlapon 
lehet, ami beszerezhető a Pol
gármesteri Hivatal Titkárságán, 
a Városi Bölcsödében vagy a 
Városi Könyvtárban. Az ösztön
díjhoz benyújtott pályázatokhoz 
csatolni kell az iskolalátogatási 
igazolást, az előmenetelről az in
dex másolatát, versenyeredmé
nyek, diákköri munkák igazolá
sának másolatát. A pályázatban 
kérjük a program, kezdeménye
zés rövid tartalmi leírását, teljes 
költségvetését, amelyhez a tá
mogatást kéri. Kérjük, jelezzék a 
saját és a más külső forrásokból 
rendelkezésre álló anyagi fede
zetet, valamint az alapítványtól 
kért támogatás felhasználásának 
tervezetét.

Aszód Ifjúságért Alapítvány 
Kuratóriuma

Értesítjük Aszód lakosságát, 
hogy 2000. április 28-án és 29- 
én (pénteken és szombaton) la
kossági lomtalanítást tartunk. 
A lomtalanítás kiterjed a ház
tartásban képződő hulladékok
ra, ám nem terjed ki a vállalko
zásból képződő hulladékokra, 
ilyenek a teherautó gumi, fém
forgács, nagymennyiségű gön
gyöleg stb.anyagokra.
Kérjük a lakosságot, hogy a 

jelzett napokon a reggeli órák
ban tegyék ki a háztartásban 
már nem használatos hulladé
kokat. Az akkumulátorokat és 
a fémeket szíveskedjenek el
különíteni.
Az évente megtartásra kerülő 

lomtalanítással szeretnénk el
érni, hogy senki ne terhelje a 
környezetet oda nem illő hul
ladékokkal.

Tolmácsi Miklós
a GAMESZ vezetője

Felhívás

Ne legyen 
szemetes a 

Berek
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk a Berekbe április 8-án 
szombaton. Szeretnénk össze
gyűjteni az eldobált, oda nem 
illő lomokat. Ha bántja a sze
mét, várjuk!
Találkozás az óvoda mögött 9 

órakor. Aki tud, hozzon magá
val talicskát, szerszámot (gereb- 
lyét, ásót, kapát, fűrészt, metsző
ollót, vödröt, kesztyűt stb.)
Az Együtt az Egészségesebb 

Életért Klub és a Nagycsalá
dosok Aszódi Egyesülete na
gyon számít Önre.

Köszönetnyilvánítás
Meggyötört szívünkkel, mély fájdalmunkban köszönet a roko
noknak, barátoknak, ismerősöknek, családoknak, tanároknak, 
osztálytársaknak, akik ismerték, szerették a tragikus autó
balesetben elhunyt Lukács A lexandra Mercedes kislányunkat, és 
akik a nehéz órákban mellettünk álltak.
Meggyötört édesanyja, édesapja, Lala testvére, Aszód, Budapest, 

Vasszécsény, Szombathely, Vép, Ausztria
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A Túrái Takarékszövetkezet akciós hitelei 
és új hitelkonstrukciói

2000. lakóingatlan-vásárlási hitelTatarozási és korszerűsítési hitel
Folyósítható: 2000. 02.01-től 2000. 07. 31-ig 

(felújításra, gázszerelésre, fürdőszoba-korszerűsítésre, 
csatorna, járda, szennyvízelvezetés-építésre stb.)

Maximum összeghatár: 1.000.000,- Ft 
Lejárati idő: 10 év (indokolt esetben maximum 15 év) 

Kamata: változó, évi 19%
Kezelési költség: egyszeri 5% 

(hitelfelvételkor egy összegben befizetendő)

Fogyasztási hitel
Folyósítható: 2000. 03. 16-tól 2000. 06. 30-ig 

Maximum összeghatár: 300.000,- Ft 
Lejárati idő: maximum 3 év 
Kamata: változó, évi 24%

FHM: 26.98%
Kezelési költség: egyszeri 5% 

(hitelfelvételkor egy összegben befizetendő)

Az akciós fogyasztási hitelt a megfelelő biztosítékok mellett 
fé r j és feleség együtt, vagy egyedülálló is igénybe veheti.

Igényelhető kölcsönösszeg: összeghatár nélküli 
Lejárati idő: maximum 20 év 

Kamata: változó, évi 20%
Kezelési költség: évi 2%

Egyéb felszámítható dijak: 
a mindenkori hirdetmény szerint

Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
jelzáloghitel

(lakásvásárlásra, tatarozásra, korszerűsítésre stb.)

Igényelhető kölcsönösszeg: összeghatár nélküli 
-1 éven belüli lejárat esetén egyszeri 2%

-1 éven túli lejárat esetén évi 1%
Hitelbírálati díj: 1%

A hiteleknél a Takarékszövetkezet az egyedi elbírálás 
jogát fenntartja.

Túrái Takarékszövetkezet igazgatósága

ATBINK-DUÓ Kft. ÍRISZDIAGNOSZTIKA
aszódi irodájába A szem szivárványhártyája - az írisz - az egyedüli szerv, amely 

betekintést ad az egész szervezet élettani folyamataiba. A vizs-

TB- és munkaügyekben jártas, gálát során - az országban egyedülálló módszerrel - TV-képer-

30-40 év közötti, rendezett családi
nyőn láthatóvá válik a felnagyított szivárványhártya.

háttérrel rendelkező A vizsgálat helyszíne: Művelődés Háza 
Ideje: április 18. 10-18 óra között 

A vizsgálat díja: 3.000,- Ft/főhölgyet keres
szervezési adminisztrátori feladat (családok esetében 2.500,- Ft/fő) 

Bejelentkezés: (28) 400-009

betöltésére. és (20) 335-9309 (szaktanácsadás is)

A  jelentkezés feltételei: 
min. középiskolai végzettség,

0 %  / 7

) ^  r m )kézzel írott önéletrajz.

Bérezés: megállapodás szerint.
(2170 Aszód, Pf.

/
Érdeklődni lehet: Földmérést, telekmegosztást,
ifj. Bankó József aranykorona,

30/9508-943 földterület nyilvántartását,
28/402-996 eladását vállaljuk
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Irodaszerek:
iis’ fénymásolópapírok 
iá’ tűző- és lyukasztógépek 
i®- irodai kiegészítők 
b®  tollak, tolikészletek 
b®  gyűrűs és fűzős irattartók 
b®  rovatolt íves és pauszpapírok, 
o® leporellók, műszaki rajzlapok 
b® asztali- és falinaptárak 
u® agenda, konferencianapló 
b®  asztali jegyzetblokk 
b®  zsebszámológépek

Háztartási papíráruk:
b®  csomagolópapírok, díszdobozok 
b®  képeslapok, levélpapírok, borítékok

Iskolaszerek:
c® háti- és sportzsákok, táskák 
b® tolltartók, író- és rajzeszközök 
b®  füzetek, füzetborítók 
b®  vonalzók, körzők 
b®  festékek, kréták 
b®  füzettartók, mappák

É s m ég sokféle 
egyéb árucikkel 
várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

háztartási papírok 
minden minőségben!

g  Közületek 
megrendelését is várjuk!

| p  szalvéták ük|  
papírzsebkendők, 

papírtörlők 
eü. papírok

Az év akciója!
Idén C A SC O -ját mi 

fizetjük, egyéb 
költségeit átvállaljuk, 

vagy
1 0 0  liter benzint 

és 1 2 0 .0 0 0 ,-  Ft-os
ajándékot kap!

Régi autóját típustól 
függetlenül beszámítjuk!

Ilii

{*: -■ *

m

$  SUZUKI
------ * * ------- 3 ---------------

-------------------------------------------------- v

Kedvező hitelek már 20%-tóI! ) BP - m - Szentendrei út 
_____________ _ _____________y  Tel.: 436-7920 ...29

Kedvezményes Suzuki szerviz! 
Vasárnap is nyitva vagyunk!

Használt autó kínálatunkból:
Suzuki Swift 1.3GLS 1998 1.400eFt
Suzuki Swift 1.0 GL 1995 1.050eFt
Suzuki Swift 1.0 GA 1994 850e Ft
Suzuki Swift 1.3 GLX 1997 1.300eF t
Suzuki Sedan 1.3 GLX 1997 1.600eF t
Peugeot 205 GT1 1986 425e Ft
Mazda 3231.3 1986 350eF t
Ford Sierra 1.6 1984 150eFt
Mazda Civic 1,5AC 1986 400e Ft

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8.00- 16.00

Szombat:
8.00-12.00

Kínálatunkból:

film e k , g o lyós to llak , sorsjegyek, 

dohányáru, h írlap
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„ Ne félj, csak higgy! ”

A történelem, a sorsszerűség és a hit kérdéseiről
A biliárdasztalon egy játék

golyó útja hozzáértő szemmel 
menet közben kiszámítható, 
akkor is, ha többször kell 
irányt változtatnia a célig. Egy 
kilőtt nyílvessző útja még 
könnyebben látható előre, bár 
az emberi szem menetközben 
alig képes követni útját. A mű
holdat célba juttató rakéták út
ja  előre és egészen pontosan 
kiszámítható. Itt a tudósok 
nem jövendölnek, nem pusz
tán hisznek vagy reményked
nek, hogy a műhold vagy űr
hajó célba ér, hanem tudják. 
Természetesen tévedhetnek, 
hiba csúszhat a számításba, az 
emberi tényező és a technika 
ördöge közbeszólhat, de ren
desen tudni lehet előre az ese
ményeket, tudni lehet a célt.

“Könnyű a fizikusoknak”, 
mondhatná az ember. A fiziká
ban mindent előre ki lehet szá
mítani. Valóban. Előre lehetett 
volna tudni a csernobili ka
tasztrófát is, a Tisza katasztró
fáját is. Egy baleset sem a 
véletlen dolga. Előre kiszámít
ható lenne, ha minden tényezőt 
ismerne az ember. Egy beteg
ség sem véletlen müve. Volt 
idő, nem is olyan régen, ami
kor erősen hittek az emberek (a 
legműveltebbek is) abban, 
hogy az emberi tudás termé
szete szerint mindentudó, min
denható, és csak idő kérdése, 
hogy az összes baj, minden be
tegség okát megtalálja és kiik
tatja az ember, aki tudásával 
megismeri a természet minden 
törvényét, úrrá lesz azok fölött, 
és földi paradicsomot teremt. 
Ez a hit a modemkor embe
rének hite. A természettudo
mányok fejlődése töretlen, az 
emberi tudásba vetett hit mégis 
meggyengült, mert valahogy 
nem bír lépést tartani a bajok 
növekedésével. A fejlődés bár
mely téren ugyanis magával 
hozza az újabb nehézségeket, 
bajokat, betegségeket, kataszt
rófákat. A baj is feltámad 
újabb és újabb formában, és ez 
talán nem is átok, hanem a 
“küzdj meg vele, és menj to
vább” motorja.

A történészek dolga nehezebb 
a fizikusokénál. Pedig utólag, 
évtizedek távlatából a történel
mi események természete is 
áttekinthető, tanulmányozha
tó, törvénye megállapítható. 
Még kísérletek is folytathatók, 
és folyamatok megismételhe
tek, de ezek veszélyesebbek a 
te rm észettudom ány  egyes 
ágainak kísérleteinél. A társa
dalom törvényei, az ember ma
gatartásformái adott helyze
tekben tanulmányozhatók. Év
ezredes tapasztalat, hogy a ha
talomhoz jutott ember megmá- 
morosodik, és nagy kísértése 
lesz erőszakot alkalmazni. A 
hirtelen meggazdagodott em
ber tudata észrevétlenül átala
kul, és felsőbbrendűnek érzi 
magát. A nincstelenné lett em
ber erkölcsi gátlásai meglazul
nak. A társadalmi igazságta
lanságok forradalomhoz ve
zetnek. A kultúrálatlan embert 
ingerli a kultúra látványa, és 
saját környezetéhez igyekszik 
rombolni a talált rendet. Az 
emberi közösségek, társadalmi 
formák természete ismert, ta
nulmányozható, mert a társa
dalmak, kultúrák több száz 
vagy több ezer évig élnek.
Az egyes ember életének tör

vényei a legnehezebben meg
ismerhetők, mert egy ember
élet rövid. Pedig itt is vannak 
törvények, és ezek ismerete 
elsődleges lenne. Az egyes 
ember élete is olyan történés, 
olyan mozgás, melynek iránya 
kiszámítható, célja van. De eh
hez kicsi a távlat, s mire ez a 
távlat megnő, már vége az 
egyéni életnek. Milyen jó  len
ne, ha nyolcvan év tapasztala
tainak birtokában kezdhetné 
újra életét az ember! A legiz
galmasabb kérdés az egyes 
ember számára nem az, hogy 
mi lesz majd, ha kihűl a Nap. 
Az a kérdés a legizgatóbb, 
hogy van-e értelme annak, 
amit ma teszek. Mi marad meg 
az egyéni halál után is az 
egyénből? Volt-e értelme küz
delmeimnek, ha meghal az, 
akiért éltem? Egyáltalán van-e 
maradandó? Van-e célja az

egyéni életnek végeredmény
ben?
Ezekre, és sok más hasonló 

kérdésre választ kereső ember 
alkotta meg a maga kultúrkör- 
nyezetében a vallást. Gyer
mekkorom óta keresem előíté
letek nélkül a saját vallásom és 
más vallások lényegét. Ma er
ről a lényegről a legrövidebben 
ezt mondhatom: minden val
lás, mely kiállta már az idők 
próbáját, az önismeret útját 
mutatja, azon vezet a “min
den-egység ” tudatafelé.
Minél erősebb és világosabb 

ez a tudat, annál nagyobb az 
ember belső békéje. E tudattal 
ugyanis együtt jár, hogy sem
mi sem történik véletlenül, ér
telmetlenül. E tudat azt sugall
ja, hogy minden emberi erőfe
szítés, történjék az a legna
gyobb titokban, kitörölhetetle
nül beíródik a “minden-egy
ség” végtelenül gazdag könyv
tárába. Ami egyszer létrejött, 
az el nem pusztul, hanem csak 
meghal, de feltámad egy új 
életre. Ha a holt anyag világá
ban sem vész el semmi, hanem 
csak átalakul, hogyan veszhet
ne el az, ami már magasabb 
rendű, mint a holt anyag, ho

gyan veszhetne el az emberi 
szellem bármely megnyilvá
nulása; hogyan veszhetne el 
az, ami a világban a legértéke
sebb: a szeretet?!

Vannak katasztrófák, sokan 
meghalnak sugárfertőzésben, 
rákban, az emberi környezet 
szennyezése következtében, 
balesetben, erőszakos és ter
mészetes halállal. Meghalhat
nak folyók, kiirthatnak népe
ket, kihalhatnak nemzetek, le
tűnhetnek magasrendű kultú
rák. De van feltámadás! Nem 
ugyanaz támad fel, aminek 
meg kellett halnia. Minden élet 
olyan űrhajó, melyről a hordo
zó rakéta fokozatainak lassan 
le kell válnia, mert azok már 
feleslegessé lettek, szerepüket 
betöltötték, és csak azok nél
kül ér célba az űrhajó.
Egy kétségbeesett apa, akinek 

tizenkét éves kislánya halálán 
volt, hallotta kétezer éve ezt a 
biztatást: „Ne félj, csak higgy!" 
Ez a biztatás visszhangzik máig 
minden egyes ember, az egész 
emberiség felé.

(M k 5,36)

Üzenet

Buzgán József 
plébános

A te kezedben van szívünk. Uram,

Döfd át szereteted nyilával.

Gyújtsd föl a lomhákat.

Vezesd vissza azeltévelvedetteket. 

Világítsd meg a vakokat,

Bátorítsd meg a habozókat.

Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapitsd bennünk a hitet.

Gyújtsd föl a kölcsönös szeretet lángját, 

S újra és újra kérlek.

Add, hogy szereteted gyarapodjék.

Hogy ez az isteni láng 

- , Eméssze föl viszálykodásainkat.
»!>■ <

(Rákóczi fejedelem: Vallomások - részlet)
J i -  *"■ ' áSSí ." -v*. , ' •/ :;- í \  A f 'v  V  N '"  • ' ■ ? .
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Magyar Nők Világfóruma

Családunk: a nemzet
Családunk: a nemzet címmel 

március 24-25-én tanácskozást 
szervezett a Magyar Nők Vi
lágfóruma Budapesten, a Ma
gyarok Világszövetsége és a 
Haza és Haladás Alapítvány 
támogatásával.
A tíz éve rendszeresen megtartott 
tanácskozás dátuma mindig már
cius 25. és környéke: Gyümölcs- 
oltó Boldogasszony ünnepe. E 
napon kapta Mária a hírt:
"...áldott vagy te az asszonyok 
között... ”.
Régi magyar nyelvünk a gyer

meket váró asszonyt áldott álla
potban lévőnek nevezte, s a szü
letendő gyermek legföljebb 
“édes teher” volt. Világunk eltor
zult értékrendjében “terhes” az 
asszony, s a gyermekáldás vita
téma: megtartom vagy “krízis
helyzetben vagyok”!
Szívesen írnék most a kétnapos 

tanácskozás minden csodálatos 
percéről, de úgy érzem, felada
tom inkább az, hogy asszonyi lé
tünk kiteljesítésének lehetőségeit 
villantsam föl néhány példán ke
resztül.
A tanácskozás résztvevői és elő
adói alapvetően nők voltak; ki
vétel a néhány férfi, aki elkísérte 
feleségét, vagy akik hálás, meleg 
szavakkal köszöntöttek minket: 
Csoóri Sándor, Bánffy György és 
Duray Miklós.
Természetesen szó esett a gyes

ről és a gyed-ről, mint a családok 
segítésének eszközeiről ugyan
úgy, mint az asszonyok-anyák 
részmunkaidős foglalkoztatásá
nak kérdéseiről. Ez£k azonban 
külső, az egyéntől alapjában véve 
független dolgok. Világunk a 
családot és a karriert két, egymás
tól teljesen független dologként 
fogja fel. Pedig hát... Látni kellett 
volna a “Csillagszemű” gyermek 
táncegyüttes vezetőjét, a gyö
nyörű, fiatal Tímár Böskét, aki 
hét (!) gyermeke mellett és velük 
együtt oktatja-éli anéptáncot, jár
ja a világofs azt kérdi: ez nem 
karrier, nem siker? R. Törley 
Mária szobrászművész mese
szép, ihletett, modernségükben is 
emberközeli szobrai remélhető
leg Aszódra is eljutnak, szavaival 
együtt: munkám és nőlétem ösz-

szetartozik. Segíti, nem kizátja 
egymást.
Minden feminista megdöbbent 

volna azon: milyen nagyra érté
kelik ezek az asszonyok a férjü
ket. Nem élettársakat mondok, 
hanem férjeket, akik feleségük 
mellett állva élnek teljes életet: 
férjek és apák.

És köszönik a Teremtőnek, 
hogy ilyen asszonyt kaptak 
társul. Szívszorító volt hallani 
a határokon túli asszonyok 
szavát: a körülöttünk lévő or
szágok kemény beolvasztó, 
felőrlő intézkedései csak a fel
színen változtak, a mélyben 
egyáltalán nem. A minket ha
tároló magyarság ma is életha
lálharcát vívja a megmaradá
sért, az anyanyelvért, őseinek 
hitéért.
Az anyaország, a magyaror

szági nők és férfiak segítő keze 
nélkül helyzetük teljesen re
ménytelenné válik. (Ezért ég
bekiáltó bűn, ha hagyjuk fella-

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Találkozóra hívom Önöket, 

Aszód polgárai közül mind
azokat, akik fontosnak tartják 
a civil szervezetek létét, mun
káját, és örömmel vennék, ha 
városunkban megalakulna a 
Rákóczi Szövetség helyi cso
portja.
A Rákóczi Szövetség 1989- 

ben alakult, elsősorban a nagy- 
formátumú fejedelem emléké
nek ápolását, valamint a felvi
déki és kárpátaljai magyarság 
sorsának figyelemmel kiséré
sét, erkölcsi és anyagi segítését

zulni a testvérvárosi kapcsola
tokat itt, Aszódon, még akkor 
is, ha lassanként ismét “elvesz
nek” az Erdélyből jövő és oda 
menő levelek...).

A tanácskozás résztvevői a 
nem zetfogyás veszedelm ét 
nem idegen fajú és nyelvű né
pesség betelepítésével gondol
ják elhárítani, nem is a szom
szédos országok magyarjainak 
Magyarországra telepítésével.
A megoldást az élet védelmé

ben látjuk: szülessenek meg a 
megfogant gyermekek! Min-

A Magyar Nők Világfóruma 
felhívással fordul m inden 
felnőtt korú magyar nőhöz.

Mindannyiunknak tudnunk 
kell, hogy a magyarságot ha
táron innen és túl csak a nők 
helytállása mentheti meg az el
öregedéstől és a kipusztulás
tól. A nemzet eljövendő sor
sáért mi vagyunk a felelősek.
A magyar nők többsége erős 

és egészséges. Gyermekek fo
gannak és születnek, erősek és

tűzte ki fő céljául. Évek múltán 
e tevékenység kiterjedt a cseh
országi - Csehszlovákia fel
bomlása után -, illetve az erdé
lyi területekre is.
A Szövetség múlt évi közgyű
lése úgy döntött, hogy a szer
vezet tevékenysége terjedjen 
ki az egész Kárpát-medencére. 
Meglévő erdélyi kapcsolataink, 
valamint a Felvidék közelsége 
különös lehetőséget biztosítanak 
egy megalakítandó csoport mű
ködéséhez, tartalmas tevékeny
ségéhez. Erről szeretnék Önök
kel beszélgetni.

den nő, aki magát a szerelemre 
érettnek tartja, tartsa érettnek 
az előzetes döntésre is: akkor 
tegye lehetővé a gyermek 
megfoganását, ha csakugyan 
szülni akar. Ne legyünk cse
csemőgyilkos nemzet!
Ennek a gondolatnak a szelle

mében született meg az a fel
hívás, amelyet írásom után ta
lálhatnak.

Hőnigné Zádor Éva
az MDF Aszódi 

Szervezetének elnöke

egészségesek lesznek, ha mi 
nők megvédjük őket a magunk 
és mások kishitűségétől.
Az ezredforduló évében szü

lessen meg minden megfogant 
kisbaba. Az egri nők elszánt
ságával írjuk át a történelmet. 
Az utókor tisztelettel fog fejet 
hajtani az ezredforduló asszo
nyainak hősiessége előtt.

Szülessenek gyerekek! Szü
lessenek meg a gyerekek!

Kérem mindazokat, akiket e 
pár sor megérintett, jöjjenek el 
a Művelődés Házába 2000. 
április 8-án 16 órára, a Nagy
ságos Fejedelem halálának 
265. évfordulóján.
Akik szándékuk ellenére nem 

tudnak eljönni a fenti időpont
ban, kérem, értesítsenek, hogy 
a következő összejövetelre 
meg tudjuk hívni őket.

Tisztelettel:
Honig Antal 

a Rákóczi Szövetség tagja

Álláshirdetés
Aszód V áros Polgármesteri Hivatala két fő munkatársat keres a július 1 -tői megnyíló okmány
irodába.

A jelentkezés feltételei:

■  érettségi bizonyítvány ■  számítógépes ismeretek ■  feddhetetlen előélet 
Az állás ügyében érdeklődni a 400-002-es telefonszámon lehet vagy személyesen a Polgár- 

mesteri Hivatalban Kissné Kulybus Gizellajegyzőnél.

y f  Pro Patria et Libertate
Megalakul a Rákóczi Szövetség 

helyi csoportja

Felhívás a magyar nőkhöz
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Nyitott Kapu Alapítvány

A magyar korona és a 
Feszty-körkép mása Aszódon

Tehetségkutató és gála

Dáridó-sztárok Aszódon
Tehetségkutató versenyt tart 

április 30-án Aszódon a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskolá
ban a Dáridó Udvarház.

órakor a Dáridó sztáijai - Lagzi 
Lajcsi, a Pa-Dö-Dö együttes, az 
Irigy Hónaljmirigy, valamintIgazi kuriózum került a Nyi

tott Kapu Alapítvány jóvoltá
ból városunkba: a március 15- 
éna Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban megnyitott képző- 
művészeti kiállítás tárgyai kö
zött a Szent Korona és a Fesz
ty-körkép zsűrizett másolatai 
is megtalálhatóak voltak.

A Nyitott Kapu Alapítvány 
nem ismeretlen az aszódiak 
előtt, hiszen 1994. évi megala
pítása óta már többször bemu
tatta itt a hozzájuk csatlakozott 
m űvészek alkotásait. Tagjai 
között aszódiak (Rácz J. Zol
tán, Rácz Annamária, Fedi- 
necz Atanáz) és környékbeliek 
is találhatók. A közel száz ta

got számláló kis közösség egy
valamiben eltér más alkotói 
csoportoktól: soraikban egész
séges és egészségkárosodott 
művészek egyaránt megtalál
hatók.
- Alapítványunkat azért hoztuk 
létre, hogy megmutassuk a vi
lágnak, az Isten adományaként 

kapott tehetség 
nem függ a tes
ti egészségi ál
lapottól - hang
súlyozta meg
nyitó beszédé
ben R ácz J. 
Zoltán, aki ezt 
követően rövid 
tá r la tv eze tés t 
tartott a szép 
számú közös
ségnek. A leg

nagyobb érdeklődés a Szent 
Korona és a Feszty-körkép 
zsűrizett másolata iránt mutat
kozott: mindkettőt a Somogy 
megyei Tabon élő 82 eszten
dős Erényi Alajos készítette.

A 6-14-év közötti korosztály 
számára különböző művészeti 
ágakban meghirdetett tehetség
kutató előselejtezője 11 órakor, 
döntője 14 órakor kezdődik. 18

Mint városunk szülötte, öreg
je, azt hiszem, sokunk nevében 
írhatom a következő megtisz
telő sorokat dr. Asztalos István 
nyugalmazott múzeumigazga
tónkról.
Kezdő tanárként került váro

sunkba 1955-ben. Hamarosan 
igazgató lett. A régészet iránti 
szeretete hamarosan nyilván
valóvá lett. Az elmúlt évtize
dek alatt sok értékes régészeti 
ásatás, leletmentést köszön
hettünk néki, valamint környé
künk is. A hivatásos régészek 
figyelmét ő hívta fel a környé
künkön végzendő ásatásokra. 
1958-ban nyílt meg Petőfi Mú
zeumunk, melynek másodál
lásban lett igazgatója. Teljes 
állásban végezte áldásos mun
káját 1975-től nyugdíjazásáig. 
Főleg az evangélikus papi föl
deken végeztek eredményes 
ásatásokat. Ezen kívül is éve
ken át sok-sok régi muzeális 
emléket gyűjtött városunkról, 
amit kiállításokon láthattunk. 
Anyagiak miatt sok harcot is 
vívott, hogy ezen munkálatok
ra meglegyen a fedezet, külön
böző hatóságok támogatását 
kérve. Országunk minden tájá
ról járnak múzeumunkat láto
gatni, de külföldi - angol, oszt
rák, bolgár, cseh, francia, ro
mán, szlovák, jugoszláv, len
gyel, német, olasz és amerikai 
muzeológusok is elismerően 
nyilatkoztak a látottakról.

Egész életét tette fel ezen 
m unkájára, hivatástudattal, 
szeretettel. Emellett volt ideje 
sok-sok e tárgyú szakkönyvek 
megírására is. Több, mint 50

Csocsesz - lépnek fel az iskola 
tornatermében. A gálaműsorra a 
jegyek 1500 és 2500 forintos 
áron kaphatók. A részletekről 
bővebben az utcai plakátokon 
olvashatnak.

múzeumi füzet született kör
nyékünkről. Pest Megye Ön
kormányzata Művelődési Bi
zottságának elnöke, megyei ta
nácsnok is volt.
1997-ben készült el a Kisváros 

a Galga mentén című könyve 
városunkról, Detre János, 
Kalincz Nándor és Kulcsár 
Valéria társszerzőkkel. Régi 
aszódi vagyok, de csak a 
könyv olvasásakor jöttem rá, 
milyen keveset is tudtam szü
lővárosomról. Tudom, Aszta
los úr ma sem tétlenkedik, kü
lönböző szakkönyvek írásával 
telik nyugdíjas ideje. 
Nyugdíjazása után méltó utó
dot hagyott városunkra. Fia, 
Asztalos Tamás vette át mun
káját, mint múzeumunk igaz
gatója. Tudom, és biztos va
gyok benne, hogy édesapja 
nyomdokain fog haladni és ő is 
tovább fogja vinni e szép mun
kát, szaktudásával, a munka 
szeretetével, múzeumunk fej
lődésére és városunk kulturális 
felemelkedésére. Mint édes
apja, munkatársait ő is szere
tettel és megbecsüléssel irá
nyítja mindennapi munkájuk 
során.
Szeretnék sokunk nevében is 

köszönetét mondani Asztalos 
Istvánnak a sok évtizedes 
munkájáért, mit városunk kul
turális felemelkedéséért vég
zett. Városunk emlékébe arany 
betűkkel írta be a nevét. Kí
vánunk neki még sok- sok évet 
szerettei és a mi körünkben.

H. Zsemberovszky Erzsébet
nyugdíjas

Rácz Zoltán 
A szerző felvétele

Fedinecz Atanáz kiállítása 
a múzeum Galériájában

A Petőfi Múzeum millenniumi kiállítássorozatának nyitá
nyaként Fedinecz Atanáz képeiből nyílt tárlat. A megnyitón 
dr. Asztalos István nyugalmazott múzeumigazgató méltatta 
az alkotó életútját. (A festőművészről készített portrénkat 
lapunk következő számában olvashatják.)
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MÓNI FOTO
Vállaljuk: esküvői fo tózást műteremben, 

parkban, szertartásokon, és igény szerint NAGY 
esküvői fotóalbumban veheti át fényképeit. 

gyerm ekfotózást műteremben vagy otthon, 
a megszokott környezetben.

Új fényképezőgépek érkeztek! Már 3.190,- Ft-tólí 
A  legújabb Walt Disney-mesekazettákkal 

várjuk Kedves Vendégeinket!

Illatszlrtár

lú sv é tis
ty'ÓMdéfdMggcdc, ÍocLo£cÁí>£mJc 

nagy t/álal ztékbaa!

©illatszerek ©parfümök
©finomkozmetikumok ©pohár- és étkészletek

az igényes vásárlóknak!

fflinclkét/ üzletiwA&en/ szeteielteb  m y u h /(® nöíiel!

A szód , K ossuth Lajos u . 38. Tel: (28) 400-957 
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 J

Új vezetésse l újra k inyitott a

Aszódon, a Falujárók útja 20. szám  alatt. 

Kínálatunk:
görög  és m agyaros ételkülönlegességek , 

A m stel csapolt sör

Vállaljuk: esküvők, csa lád i és baráti 
társaságok  rendezvényeinek teljeskörű  

lebonyolítását

RENDEZVÉNYEKRE KÜLÖNTERMET 
BIZTOSÍTUNK

K özétkeztetés: hétfőtő l péntekig  
N yitvatartás:

hétfőtől szom batig: 11.00-22.30 óráig  
vasárnap: szünnap

15 fő feletti aszta lfog la lásn ál vasárnap is  
állunk a vendégek rendelkezésére.

A sztalfoglalás: 06-30-9408-492

M indenkit szeretette l vár 
Radics József étterem vezető

kiadványszerkesztés 
újságírás' H H  H M

■ ^ A  MINŐSÉGŰ HOLLAND ÉS < 

.„^„-T R U H A C ZA K Ó K  BLÉZEREK 

DZSEKIK) DARABÁRON KAPHATÓK

ASZOD, MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ÁPRILIS /9-ÉN 9- 16- IG
a Lakótelepi 

Zöldség-gyümölcs 
Vegyesbolt

(a festék- és tapétabolt mellett),

amely friss áruválasztékkal, 
kedvező árakkal és bő kínálattal várja 

kedves vásárlóit.

Aszód,
Falujárók útja 5. 

Tel: 401-693

videofilmkészítés digitális utómunkával 
álló- és mozgóképek digitalizálása, CD-re

fiz 
fiszódi

Torreno rogzuese Tükör
csak az egyik referenciánk.
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Aszód,'Kossuth L. u. 1. Nyitva: Kedd-Péntek: 8-17, Szombati!8-12

s mC2@S3
w

.Cső1

ballonkabátok 
blézerek 

rövidujjú pólók
strech anyagú, fiatalos nadrágok 

$  négy új modellel 
férfi öltönyök háromféle fazonban, 

mindenféle méretben 
gyermek öltönyök húsvétra, 

ballagásra

oM inden ^Kedves tyásá/dőnknak
kellem es húsvéti ünnepeket kívánunk!

C b tí)

gyermektől - felnőttig

Gála Ruházati Bt.

Nálunk mindent megtalál!

Gála Divatház
Aszód, Kossuth L. u. 1.

Gyöngy Űzletház
Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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Sárbogárdi

Petőfi-iskolák találkozója

Március 16. és 19. között ti
zenötödik alkalommal került 
sor Sárbogárdon a Petőfi ne
vét viselő középiskolák orszá
gos találkozójára. Mindenki 
örömére valamennyi - össze
sen 14 ilyen iskola van - Petőfi 
nevét viselő intézmény bene
vezett a találkozóra, s a talál
kozókon szokásos vetélkedők
re.

Négy területen hirdettek versenyt a rende
zők. 3-3 fos csapatok között vetélkedő zaj

lott a költő életének, illetve munkássá
gának ismeretéből, valamint szava

lóversenyen mérte össze a csapa
tok 1-1 tagja tehetségét és felké
szültségét. A kötelező vers Petőfi 
A Tisza c. alkotása volt - a feladat 
meghatározásakor még nem tud
ták a szervezők, hogy a versnek 
különös aktualitása lesz március 
közepére ezenkívül még egy 
szabadon választott költeményt 
kellett elmondaniuk a verseny
zőknek ugyancsak Petőfi műve
iből.
Előre elkészítendő és határidőre 
beküldendő számítógépes grafi
kával, illetve a költő életéhez 
vagy munkásságához kapcsoló
dó képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, illusztráció,

szobor stb.) lehetett pályázni.
Számítógépes grafikából nem 

érkezett elegendő számú és szín
vonalú pályázat, ezért ebben a 
kategóriában nem hirdettek 
eredményt.
Háromtagú csapatunk (Gaspa- 

rik Gábor 11 .C, Prohászka Esz
ter 13.A és Tankó Ákos 12.A 
osztály) a vetélkedőben a közép
mezőny első felében végzett a 
jól felkészült csapatok között, 
viszont szavalásban Gasparik 
Gábor I. helyezést ért el, és 
ugyancsak I. helyezett lett Csibi

Júlia 12.B osztályos tanuló a 
képzőművészeti alkotások kate
góriában ihletett illusztrációival, 
amelyeket Az apostol c. műhöz 
készített.

Elmondhatjuk: nem mentünk 
hiába, nem jöttünk haza üres 
kézzel. A rendezésért elismerés 
és köszönet illeti a sárbogárdi 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Híradásipari Szakközépiskola 
tantestületét és diákjait. Találko
zás jövőre Budapesten.

Honig Antal 
kísérőtanár 

Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 

Kollégium

Csengey iskola

A millenniumi történelmi 
vetélkedősorozat legjobbjai

Gimnáziumi programkavalkád

Petőfi-nap, 
ezúttal színesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium évente megrendezi 
diákjai számára a Petőfi-na- 
pot. Ezen a napon iskolánk 
névadójára és volt diákjára 
emlékezünk. Számos program 
várja a diákokat a komoly 
műveltséget igénylő feladatok
tól kezdve a zenei versenyen át 
a sportvetélkedőig.
Idén március 17-én került sor 

erre a napra. Már a kezdet is el
térő volt az eddigiektől. Az igaz
gatóság az iskolarádión keresz
tül köszöntötte a tanulókat és a 
vendégeket, mindenkinek ered
ményes szereplést kívánva. A 
rádió egész nap működött, is
mertette a programokat és a 
helyszíneket, valamint zenét 
szolgáltatott.
Rengeteg lehetőség kínálkozott 
ezen a napon is a diákok szá
mára, hogy próbára tegyék tudá
sukat, ám örömmel vettük, hogy 
nagyon sok új és érdekes vetél
kedő jelent meg, amelyek emel
ték a nap színvonalát és felrázták 
álmos hangulatából a kissé már 
elszürkült rendezvényt.

Ilyenek voltak: Bolyai-előadás; 
tanárokról készült karikatúrák; 
angol énekverseny. A fordító
versenyek - mint mindig - most 
is az érdeklődés középpontjában 
álltak. Folyamatosan működött 
a “Pilvax kávéház”, ahol a diá
kok és tanárok finom házi süte
ményekkel csillapíthatták éhsé
güket.
Véleményünk szerint ez a Pe

tőfi-nap sokkal színesebb volt az 
eddigieknél, ami a diákok akti
vitásának is köszönhető. Remél
jük, hogy a következő Petőfi- 
nap is ilyen hangulatban fog 
eltelni.

Kiss Adrienn, Maksa Edina 
12.B osztály

Március 13-án délután került 
sor a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola könyvtárában a 
Millenniumi történelmi vetél
kedősorozat döntőjére. Ezt 
megelőzően a csapatoknak két 
fordulón kellett túljutniuk ja
nuárban és februárban.

A versenyzők elméleti és 
rajzos feladatokat kaptak, 
majd a döntőre általuk készí
tett tárgyakkal - jurta, korabeli 
férfi és női öltöztető baba - 
kellett nevezniük.
A Kommárné Geröcs Edit ál

tal összeállított döntőre nyolc 
csapat jelentkezett. A verseny
zőknek hamis és igaz állítások
ról kellett dönteniük, mozaik
képet kellett összerakniuk, ló
val és kutyával kapcsolatos 
közmondásokat gyűjteniük. A 
legnagyobb próbatételt a pász
toréletről szóló énekek, táncok 
előadása jelentette, de a gyere
kek ezzel is megbirkóztak.

A két korcsoportban a követ
kező eredmények születtek:

3-5.osztály

1. 5.z
2. 3.a
3. 5.a
4. 4.z

6-10.osztály

1.
2.
3.

speciális 8-9 
speciális 6-7-10 
7.a

4. 8.a

Az első helyezettek kirándulá
son vehetnek részt, a többiek 
oklevelet és kisebb ajándéko
kat kaptak. A vetélkedősoro
zaton jól éreztük magunkat, s 
reméljük, hogy a gyerekek 
több ismeretre tettek szert.

Vlsy GyOrgyné

Probocskai Erzsébet: Szerenád
Ablakomon kopogtat a Szél csendesen, 
elmondja, hogy rég szeretlek 
csak bevallani nem merem.

Szép szavakat billentyűzik ő 
gyengéden és kedvesen.
Ha továbbra is így kopogtat, 
elvesztem a fejemet.

Mit tegyek m ost?
Saját magamtól kérdezem.

Nem emlékszem, hogyan történt,
De ő bejött a réseken,
Átölelt és lehelete behálózott teljesen.
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Visszatekintő

K arnevál;
r

Általános
Nagy sikerű farsangi mulat

ságot szervezett a II. számú 
Általános Iskola február 26- 
án. A karneválnak a Fiúnevelő 
Intézet tornaterme adott ott
hont.

L e lk e s  iz g a lo m m a l és 
kitartóan készültek a jelmezek, 
és nagyon várták már a gyer
mekek a farsangot. Várakozá
son felül volt az is, hogy isko
lánk csaknem valamennyi ta
nulója jelmezbe bújt, és meg
mutatta magát, élvezve a fel
hőtlen szórakozást.
A karnevál - mint mindig - a 8. 
osztályosok  nyitó táncával 
kezdődött. Brindzám Szabó 
Andrea betanításában a Gyer
tyafény keringőt adták elő a 
tánchoz illő méltósággal. Ezt 
követte a maskarások felvonu
lása. Szebbnél szebb érdekes 
jelmezt láthattunk, és hozzá 
igényes felkészítő munkát 
mind a pedagógusok, mind 
pedig a szülők részéről. Az al
só tagozatosok bemutatkozá
sában megelevenedett Hófe
hérke és a hét törpe meséje, 
megsokasodott a nagy ho-ho- 
horgász, felvonultak a szorgal
mas matrózok szigorú kapitá
nyukkal, itt volt a nemzeti vá 
lógatott focicsapat a lelkesen 
drukkoló lányokkal. Volt tör
pe, gomba, kutyus, Süsü, a sár
kány, varázsló és tündér, eljött 
Hamupipőke és Anasztázia 
hercegnő is. A felső tagozato
sok részéről nagy sikere volt 
Xénának és egy örömlánynak, 
aki mellesleg fiú volt. Volt tök- 
filkó,. Jedi lovag és bátor har
cos is.

Csoportos jelmezzel készült 
az 5-6-7.osztály, és bizony a 
szülőkből álló zsűri nehezen 
tudott dönteni. Az ötödikesek 
részéről egy török hárem ele
venedett meg, a hatodikosok a 
nyarat idézték a Pa-Dö-Dö Itt a 
nyár című számával. A hetedi
kes lányok a Hello Dolly cimű 
musicalből a tánckamak öltöz
tek, és Louis Amstrong vezeté
sével tánccal köszöntötték 
Dollyt. A hetedikes fiúk egy

r

II. számú Általános Iskola

Nyitottság, rugalmassági II. számú 
Iskolában
hangulatos ír kocsma részeg 
tengerészeit mutatták be szin
tén tánccal. A délután folya
mán volt tombolaárusítás, nye
reménysorsolás értékes tár
gyakkal, gyümölccsel, tortá
val. A szülők jóvoltából és se
gítségével büfé is működött. 
Nagy sikert aratott a disco is.

Ezúton szeretnénk köszönetét 
mondani azoknak, akik segít
ségükkel hozzájárultak a sikeres 
rendezvényhez, adományaikkal 
lehetővé tették a gyermekek 
ajándékozását, jutalmazását: 
Fiúnevelő Intézet, Polgárőr cso
port, Miklós házaspár, Szülői 
Munkaközösség és a szülők, 
Élelmiszerbolt (Fiiszár Tibor- 
né), Élelmiszerbolt (Rácz Tibor- 
né), Gála Divatáru, Korona Cuk
rászda, Lakótelepi játékbolt, 
Óra-ékszer Hatvan, Szamosvöl- 
gyi Bt., Könczöl Bt., Ital disz
kont (Fodor Miklós), Lakótelepi 
Papír-írószerbolt, Arany Sün - 
Gödöllő, Juhász Pétemé, Le- 
hoczki Mihály, BÉÉ Élelmiszer 
Bt., II. számú Általános Iskola 
KÖK szervezete.

Az idei március 8-a kettős 
ünnep volt a II. számú Álta
lános Iskolában. A hagyomá
nyos nőnapi megemlékezés 
mellett nyílt napot szerveztek 
a pedagógusok, hogy mi, szü
lők betekinthessünk a min
dennapimunkába.

Édesanyaként izgatottan ül
tem be az első osztályba. Nem 
a feleléstől féltem, csak jó  ér
zés volt feleleveníteni a “nem
rég” átélt iskolai éveimet. A 
kisdiákok játékos, változatos 
feladatokkal utaztak Számor
szágba, ahol Rózsika tanító né
ni igyekezett minden gyerek
nek aképességeibekmegfelelő 
feladatot adni. A jutalom még 
igen ösztönző a kis nebulók
nak, a piros pont szinte boldog
gá tette az arcokat. Felszaba- 
dultságuk a magyarórán to
vább fokozódott, mert a játé
kosság itt is jelen volt, az olva
sott mesét játszották el. Izga
tottságukat ügyesen kezelte a 
tanító néni, a bátorítás mind
végig jellem ezte tanítását. 
Tanítványai számára szinte ju 
talom volt, hogy nekünk, szü

lőknek előadhassák a március 
15-ei műsort. Ügyesen, bátran 
játszották el a Toborzás című 
jelenetet, és a táncot is öröm
mel járták el. Jó volt látni, 
hogy játékos körülmények kö
zött tanultak meg tanulni.

Magdi néni németóráján sem 
voltak fáradtak. A rengeteg 
éneklés, mondókázás élvezetes
sé tette számukra az idegennyelv 
elsajátítását.

Figyeltem, milyen követelmé
nyeknek kell eleget tenni az 
elsős gyermekeknek, akik az 
akadályokat gördülékenyen 
kezelték, alkalmazkodva a ta
nító nénik és társaik elvárásai
nak. A szülő-tanár közötti 
őszinteség eddig gyümölcsöző 
volt, ami tovább bátorít, hogy 
gyermekem érdekében fenn
tartsam a pozitív hozzáállást és 
bíztassam a többi szülőt is, 
hogy merjük elmondani prob
lémáinkat, segítséget kérni a 
szakembertől ugyanis nem 
szégyen!

Kissné Bánkuti Csilla 
édesanya

Körzeti Kazinczy Szavalóverseny Aszódon

“Szólj! ’s ki vagy, elmondom”
“Kazinczy Ferenc és társai a 
magyarságért, a függetlensé
gért is harcoltak, hiszen ebben 
az időben az irodalom volt a 
nemzeti érzés egyetlen kifeje
zési lehetősége”.

E szavakkal köszöntötte a 
m eg je len t tanu lóka t Visy 
Györgyné, a Csengey Gusztáv 
Általános iskola könyvtáros 
tanára. Immár ötödik éve jön
nek szép számban a környék 
iskoláiból a vállalkozó kedvű, 
szépen beszélni szerető, tudó, 
akaró fiatalok. Vajon ezek a 
gyerekek az úgynevezett hét
köznapokban is így vigyáz-nak- 
e “ékes, fényes” anyanyelvűnk
re, mint tették most? Nem vé
letlen a kérdés, hisz egyre ke
vesebb a követendő példa.
A magyar szinkronról az a vé
lemény, hogy jobb, mint az

eredeti. Igen ám, csakhogy a 
divatot követve a filmekben is 
felgyorsult a tempó, összemo
sódott, felismerhetetlen be
szédhangok teszik “modernné, 
maivá” az alkotást.
Ezért az öröm, hogy ez a ver

seny él és virul. Az ország is
koláiban rendszeresen gyűlnek 
össze a versenyzők, hogy 
Kazinczy Ferenctől Péchy Blan
káig ők is őrzői legyenek ékes, 
fényes anyanyelvűnknek.
Az idén annyi szépen beszélő 

gyermek jött el, hogy igen ne
héz volt kiemelni a még szeb
ben beszélőt.

A regionális fordulón térsé
günket Nagy László 7. osztályos 
tanuló, a kistarcsai Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola tanulója 
képviseli. Gratulálunk neki!

Dúzs Márta

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki a Kossuth La
jos utca 62. szám alatti szolgá
lati lakás, valamint a II. számú 
Általános Iskola szociális 
blokk tetőszigetelés felújítá
sára.

Az elvégzendő munkákra vo
natkozó kivitelezés feltételei
ről a GAMESZ vezetője ad 
tájékoztatást. Helyszíni szem
le igény szerint.

A pályázatokat zárt boríték
ban a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjének kell leadni a meg
jelenéstől számított két héten 
belül. A pályázatokat a közbe
szerzési bizottság bontja fel, 
és javaslata alapján a követ
kező ülésen a képviselő-tes
tület bírálja el.

v _______________________ y
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Egy kis nyelv elés

Agyafúrt szélhámos
Szép magyar nyelvünk bővel

kedik érdekességekben. Ezek 
közé az érdekességek közé so
rolható a címbeli két szó is. Bár 
eredetük, mostani jelentésük tel
jesen eltérő, mégis nehézség nél
kül összekapcsolhatók.
Ha fellapozzuk a Magyar Értel

mező kéziszótárt, az alábbiakat 
találjuk:
Agyafúrt: a szó melléknévként 
fordul elő nyelvünkben, jelen
tése: ravasz, furfangos; 
Szélhámos: egyrészt mint mel
léknév szerepel, jelentése: má
sok félrevezetéséből hasznot hú
zó, illetve megbízhatatlan, nagy- 
zoló személy, másrészt mint fő
névjelenik meg “szélhámos em
ber”, tájnyelvi alakként “lógós 
ló” értelemben.

Agyafúrt szavunk viszonylag 
későn bukkan fel az írásos em
lékekben, bár 1538-as előfordu
lása előtt is ismertnek kellett len
nie, mert eredetét már az ókor
ban is alkalmazott koponyalé- 
keléses gyógymóddal hozzák 
összefüggésbe. Késői Írásos fel
bukkanása valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy elsősorban 
világi témájú szövegekben for
dulhatott elő, s ezek korai előfor
dulása, illetve megmaradása na
gyon esetleges.

Az 1538-as előfordulás még 
őrült, bolond jelentést takar. 
Nyilván ez a jelentés utal arra, 
hogy azok koponyáját lékelték 
meg, azok agyába “kukkan
tottak” bele, akiknek valami ko
moly panaszuk volt a fejüket il
letően. A koponyalékelés után 
életben maradottak közül sokan 
értelmes, esetenként nagyon is 
értelmes emberként éltek to
vább, s talán innen magyaráz
ható az 1616-os előfordulás, 
mely már ravasz jelentéssel bír.
A szélhámos szó első tagjának 

hangalakjával becsap bennün
ket, ugyanis semmi köze az elő
tagnak a levegő mozgására utaló 
szél szóhoz. Első írásos emlé
künk 1613-ból való, jelentése 
szélsőséges. 1784-ben szélső 
hámba fogott (1) jelentésben is 
(ez még mind melléknév), il
letve 1881 -ben csaló jelentésben 
már főnévként is előfordul.

Mind a Magyar értelmező ké
ziszótárban, mind A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szó
tárában (TESz) talált jelentések 
arra utalnak, hogy széhámos 
szavunk létrejötte a ló fogato
lásával, azaz fiatal ló szoktatási 
céllal történő hámba fogásával 
kapcsolatos. A szoktatási céllal 
hámba fogott ló még nem jö
hetett szóba igazán a hasznos 
munkánál, így munkaerejére 
még nem számítottak teljes mér
tékben, ugyanakkor a “szélsősé
ges” jelentéssel is kapcsolatba 
hozható, hiszen valójában szé
len, oldalt helyezkedett el.

Az agyafúrt szélhámos pedig a 
szélsőséges ravasz, különlege
sen furfangos ember megjelölé
se lehet, aki ezt a ravaszságot, 
furfangosságot rossz cél érdeké
ben alkalmazza. Kerüljük őket!

- g - l

Kicsik, nagyok a színpadon

Aszódiaknak az aszódiaknak

Ismét nagy sikert aratott a március 17-én megrendezett Aszó
diak az aszódiaknak című gálaműsor, amelyen városunk vállal
kozó szellemű polgárai lepték meg egymást színvonalas pro
dukciójukkal. Képünkön a Hagyományőrző csoport tagjai a 
Fonóban című műsorukat adják elő.

Rácz Zoltán felvétele

Gyermeknapi készülődés
r

Árusok figyelmébe!
Aszód város oktatási és közművelődési intézményei 
2000. május 27-én gyermeknapot rendeznek a II. sz. 
Általános Iskola területén és környékén.

Árusok, vásárosok jelentkezését várjuk. Kézműves 
mesterek előnyben! Érdeklődni lehet a 400-009-es, 
vagy a (20) 9743-040-es telefonszámon.

Aszódi nyugdíjasok 
a Parlamentben

Nemrégiben egy szép napot 
töltöttünk Budapesten. A nagy 
utat különbusszal tettük meg. 
A fővárosba érve a csoport ket
tészakadt: fürdőzőkre és a Vá
rosligetben sétálni kívánókra. 
A megbeszélt találkozó után a 

Parlamentbe mentünk, ahol 
egy fiatal hölgy vezetett körbe 
bennünket, miközben egy kis 
országházi történelmet mesélt 
nekünk. Megtekintettük a ko
ronázási ékszereket is, amely
re két, mozdulatlanul őrt álló 
katona vigyázott.
E szép napért köszönettel tar

tozunk Budainé Erzsiké néni
nek.

Masznyik Károly

H elyő rség i K lub

Dunai Tamás 
Aszódon

Budapest és Párizs között cím
mel Dunai Tamás színművész 
lép fel április 27-én 18 órakor a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban.

A neves vendég nemcsak iro
dalmi összeállításával kedves
kedik az érdeklődőknek, hanem 
szaxofon és klarinétjátékával is. 
Jegyek 300 Ft-os áron (diákok
nak, katonáknak 200 Ft) április 
10-től kaphatók a Vécsey Ká
roly Helyőrségi Klubban, a Vá
rosi Könyvtárban és az előadás 
napján a helyszínen.

Könyvutalvány egy jó  lépésért

Sakkparti a Fámában
Új kezdeményezése van a 

Fáma könyvesboltnak, ezúttal 
egy nem mindennapi sakkpar
ti formájában.
A kirakatban elhelyezett sakk

táblán a vásárlók játszanak egy
mással. Minden boltba betérő 
vevő léphet egyet a bábukkal,

aszerint, hogy a fehér vagy a fe
kete oldal következik. Aki az 
utolsó lépést teszi meg (mattot 
ad), egy ötszáz forint értékű 
könyvutalvánnyal lesz gazda
gabb. Fontos tudni, hogy nem le
het ingázni az utca és a köny
vesbolt között.
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e ltá v o lítá s á n a k  
kóros követkexm éngei
Előző írásaim egyikében már 

említettem a tejfogak szuvaso
dásával kapcsolatban, hogy 
számos nemkívánatos mellék
hatást okozhat, ha a gyerme
kek természetes fogváltásába 
beleavatkozunk, vagyis a tej
fogat idő előtt távolítjuk el.
Azért írok most bővebben er
ről a témáról, mert munkám 
során nap mint nap találkozom 
ezzel a problémával.
Sok szülő olyan kéréssel for

dul hozzám, amikor kicsinyé
nek tűrhetetlenül fáj a tej foga 
vagy esetleg emiatt feldagad 
az arca, hogy húzzam ki a 
problémát okozó fogat. Olyan
kor is kértek erre, amikor a tej
fog teljesen elszuvasodott és 
csak a gyökere volt már meg.
Pedig a gondot okozó tej fogat 
is csak akkor szabad kivenni, 
ha más módszerrel már nem 
lehet a tüneteket megszüntetni.
Ha a fog váltódása várhatóan 

fél éven belül bekövetkezik, 
már nem okozunk számottevő 
kárt a maradó fog növekedé
sében. Minden egyéb esetben 
mérlegelni kell, hogy mivel 
okozunk nagyobb bajt, ha ki
vesszük vagy ha bennhagyjuk 
a fájós tejfogat.
Ha a szuvasság eléri a fogbelet, 
akkor az befertőződik és elhal.
Ez a folyamat a gyökérhártyára 
is átterjed: ekkor szokott a kis
gyermek arca bedagadni. Sajnos 
sokszor a szülő csak ekkor veszi 
észre, hogy baj van, a gyerme
kek ugyanis - félve a fogorvosi 
beavatkozástól - korábban nem 
szólnak, hogy fáj a foguk. Bár a 
feldagadt ábrázat valóban ijesztő 
látvány, a tejfog fogbelének fel
tárása - ami az ideg elhalása kö
vetkeztében teljesen fájdalom-

mentes - után a duzzanat és a 
gyulladás egy-két nap után meg
szűnik. Tehát nem feltétlenül 
kell a fogeltávolítást választa
nunk, ami lélektani szemponto
kat figyelembe véve is fontos, 
hiszen a foghúzással hosszú idő
re elvehetjük gyermekeink ked
vét egy újabb fogorvosi beavat
kozástól.

Miért fontos, hogy a tejfogak 
akkor kerüljenek ki, amikor an
nak itt az ideje? Egyrészt azért, 
mert elősegítik, hogy a maradó 
fog az állcsontban a megfelelő 
irányba növekedjen. Ahogy a 
maradó fog jön kifelé, a tejfog 
gyökere így szívódik fel fokoza
tosan. Eközben az állkapocs mé
rete a kellő mértékben nő, hogy 
elférjenek a tejfogakhoz képest 
nagy maradó fogak is. A tejfog 
tehát irányít és tartja a helyet a 
maradó fognak, hogy az ott búj
jon elő, ahol kell. Eközben a 
gyermek megfelelően tud rágni, 
ami a rágóizmok és az egész 
szájszerkezet kialakulásában 
fontos szerepet játszik.

Természetesen ha a tejfog 
olyan tünetet okoz, amit már 
nem tudunk kezelni, akkor a 
beteg fogat el kell távolítani.

dr. Masznyík Ildikó 
fogszakorvos

Tüdnivalók 
a ruhaárusításról

Az Aszód Körzeti Vörös- 
kereszt nevében szeretnénk a 
kedves olvasókkal közölni 
egy-két fontos dolgot a ruha- 
árusítással kapcsolatban.
A Vöröskereszt által végzett ru
haárusítást a város minden pol
gára igénybe veheti, tekintet nél
kül korra, nemre, ami azt jelenti, 
hogy az ajtón belépő embertől 
nem kéijük el a nyugdíjas szel
vényét, személyi igazolványát 
valamint vállalkozói engedélyét, 
illetve fizetési szalagját.

írom ezt azon indíttatásból, 
mely szóbeszéd szerint a hatvani 
turkáló tulajdonosa a Vöröske
reszt által ruhaárusításon vásá
rolja meg boltja ruhakészletét. 
A fenti hölgy valóban megjelent 
az árusításunkon, de mint ma
gánember vásárolt, és mint min
denki, felpróbálta a kiválasztott 
ruhaneműt. Ezt követően meg
kérdezte, hogy munkaszüneti 
napon is nyitva vagyunk-e, mert 
ez nemcsak neki és ismerősei
nek, hanem nagyon sok ember
nek jó  lenne. Segítőimmel meg
egyeztünk abban, hogy egy 
munkaszüneti napon nyitva tar
tunk azok számára, akik hétköz
nap nem tudnak betérni hoz
zánk. A hölgy megadta a tele
fonszámát, hogy értesítsük őt, 
amikor kijelöltük a rendkívüli 
nyitvatartás dátumát.

Á iL A ^m m rm i ü G Y fts?
Április 8-án 8 órától 
április 10-én 8 óráig 

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

Április 15-én 8 órától 
április 17-én 8 óráig 

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

Tel: 28 400-062

Április 22-én 8 órától 
április 25-én 8 óráig 
Dr. Németh M ihály 

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

Április 29-én 8 órától 
május 2-án 8 óráig 
Dr. M árton János

Galgamácsa, Kiskút u. 3. 
06 30 9229-420

A párbeszédet többen is hal
lották, köztük olyanok is, akik 
ismerték a hölgyet, és tudták, 
hogy mivel foglalkozik. Sajnos 
nekünk akkor nem szóltak, ha
nem elindítottak valamit, amit 
úgy hívnak, hogy pletyka. Csak 
másnap kérdezték meg tőlünk: 
tudjuk-e, hogy a vásárolni szán
dékozó hölgy viszonteladó, és az 
ismerőseit azért akarja magával 
hozni, hogy azok is feltölthessék 
a készletüket. Ezek után a hat
vani hölgyet visszahívtuk és el
zárkóztunk a vásárlásától. Saj
nos ezt a pletyka elindítói már 
nem hallhatták.

Sokan nem tudják, hogy a 
Vöröskereszt azért ámsít ruhá
kat, hogy a rá háruló költségeket 
ki tudja fizetni, és segíthessen a 
rászorulókon. A mostani akci
ónk bevételéből a szállítási költ
séget fedezzük, és a gyermekek 
nyári táborozását kívánjuk se
gíteni.
Természetesen a továbbiakban 

szeretnénk elkerülni az ilyen ese
teket, mert meggyőződésünk, 
hogy az alaptalan pletykák sem 
nekünk, sem elindítójuknak az ér
dekeit nem szolgálják, nem szol
gálhatják. A kérdés csak az, hogy 
milyen módszert alkalmazzunk. 
Mindenkit mi sem ismerünk. Ad
junk tagsági igazolványt a törzs- 
vásárlóknak vagy kérjünk igazo
lást, hogy a vásárló tényleg rászo
rul-e az általunk kínált ruhadara
bokra? Talán a rólunk rossz szán
dékot feltételező, a pletykát elin
dítóknak is jobban figyelmébe 
kell ajánlanunk a Vöröskereszt 
mottóját. “Segíts, hogy segíthes
sünk”. Mi ezt tesszük.

Gáspárné Csókás Rita 
a Körzeti Vöröskereszt vezetője 

és önzetlen segítői

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S z e n t  I s t v á n  P a t ik a
Minden p áro s  h é ten  ügyeletes 
Ügyelet: H étköznap 18 órátó l 20  óráig

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

V á r o s i  P a t ik a
Minden páratlan  h é ten  ügyeletes 
Ü g y e le t:  H étköznap 18 ó rátó l 20 óráig

S zom baton  8  órátó l 12 óráig  
V asá rn ap  9 .3 0 -tó l 1 1 -3 0 -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  e l.
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A 150 éves múlttal rendelkező kézi gyártású

- melyet kiváló minőségben gyárt és forgalmaz a GOLD ÍH0RELL0 Kit. - 
egész évben folyamatosan áll Tisztelt Partnereink rendelkezésére. 

Termékünket családi eseményekre, nevezetes ünnepekre, munkahelyi 
szervezett egyéni vásárlásokra és üzleti ajándékozásra egyaránt ajánljuk.

0,5 kg-os kiszerelésben ára: 650,- Ft.
Megvásárolható: 2173 Kartal, Zrínyi u. 7.

Nagyobb tétel esetén házhoz szállítás!
Rendelésfelvétel: Benke Antalné 

Tel./Fax: 06-1-3889-470  
mobil: 06-30-9321-246

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben o lc só  ár, nagy választék!

Sima és  habosított, mintás é s  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka 

<=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
g lettelő  segédanyagok  

■4> Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

é  Diszperzit - Héra - Limit 
lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők 

■=t> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 
raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon  

bennünket!

06 60 412-473 
06 209 219-650 
06 209 455-564
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Labdarúgás

Bajnoki nyitány 
két vereséggel

A Bag II. elleni 2:2-es edző
mérkőzés után két vereséggel 
kezdte meg tavaszi bajnoki 
szereplését az Aszód FC lab
darúgócsapata. A Kerepes 
egy, a Galgamácsa három gól
lal terhelte meg együttesünk 
hálóját.
Jóval jobb eredményt értek el 

a serdülők és az ifik. A leg
fiatalabbak előbb a Kerepest 
verték meg 3:0-ra, majd a Kar- 
talt ütötték ki 11:1 -re. Az ifik 
mind a Kerepest, mind a Gal- 
gam ácsát2:1 -re győzték le. 
Nem megy viszont az öregfi

úknak. A Hévízgyörk ellen 
6:2, a Gödöllő ellen 9:1 arányú 
vereséget szenvedtek, míg a 
Veresegyház ellen 1:1 -re vé
geztek.

*

Március 25-én (szombaton) 
két egykori kiváló labdarúgó- 
Tóthlmre és Geri Csaba - szer
vezésében barátságos “Nosz
talgia focimérkőzésre” került 
sor az Aszód FC sportpályá
ján. A 70-es évek végén, illet
ve a 80-as évek második felé

ben volt aktív labdarúgók mér
kőzésén az idősebbek nyertek 
3:2 arányban.

*

Az áprilisi 
focimenetrend

Felnőttekés ifik: 
kezdés 14 és 16 óra

Április 9. Kartal-Aszód 
Április 15. Aszód- Bag II.

(ifi mérkőzés nincs) 
Április 23. SZABADNAP 
Április 30. Aszód-Mogyoród 

(kezdés 15, illetve 17 óra) 
Május 7. Szada-Aszód 

(kezdés 15,illetve 17 óra)

Öregfiúk kezdés: 17 óra 
Április 10. Pécel-Aszód 
Április 13. Aszód-Kistarcsa 
Április 17.

V ácszentlászló-Aszód 
Április 25. Aszód-Tura 
Május 1. Valkó-Aszód 
Május 8. Aszód-Isaszeg

Turcsán István

Tövis Cross

Terepfutás tombolahúzással
Meghívjuk Önt és családját a 

II. TÖVIS CROSS amatőr te
repfutóversenyre, amelyet Do- 
monyvölgyben rendezünk, 
2000. április 16-án vasárnap.

Start és cél: Tövis vendéglő (a 
strand mellett). Nevezés 9 órá
tól a helyszínen, rajtok 11 órá
tól. Nevezési díj: 14 éves korig 
200,-Ft, 14 év felett 450,-Ft. 
Azeredményhirdetésután tom
bolahúzást tartunk, amelyen 
min-den startszám részt vesz.

Versenyszámok:

-kb. 2 km, az első három 10 év 
alatti fiú és lány díjazásával 
-kb. 5 km, az első három 14 év 
alatti fiü és lány díjazásával 
-kb. 12 km, az első három férfi 
és női befutó díjazásával

(a pályák pontos hossza még 
kidolgozás alatt).
További információ Futapest 

Klub 061 479-0447; 06 309 
719712;28402120

Minden versenyzőt, érdeklő
dőt és szurkolót szeretettel kö
szöntünk:

Futapest Klub

Sportlövészet

A Március 15. Kupa volt a cél
Március 11-én a Vécsey Ká

roly Helyőrségi Klubban ren
dezték meg a Március 15. 
Kupa lövészversenyt, ame
lyen az alábbi eredmények 
születtek:

Gyermek kategória
1. Babinyecz László
2. Pánczél Balázs
3. Szászi László

Serdülő kategória
1. Suba László
2. Deme Tibor
3. Nemes András

Női kategória
1. Pánczélné Mária
2. SáraGábomé
3. Makkai Erzsébet

Férfi egyéni
1. Gasparik Gábor
2. Hegedűs Zoltán
3. Oláh Károly

Férfi csapat
1. Gösser (Deme Tibor, Gaspa
rik Gábor, Honig Antal Bálint, 
Blaubacher Péter)
2. Galga I (Hegedűs Zoltán, 
Zsíros László, Tarr Béla, Gaál 
Gyula)
3. Hóvirág (Stefanik István, 
Csűri Ferenc, Pála Sándor, 
Borbás János)

A  rendezők köszönik a segít
séget Sóvári Józsefnek, Erdősi 
Kálmánnak, Molnár József
nek, Kovács Péternek, Makkai 
Istvánnak, Jer mi Istvánnak, 
Búzás Jánosnak, Szűcs Tibor
nak, Mer tón Józsefnek, Kurucz 
Jánosnak és Tarr Bélának, 
akik 10 éve támogatják a 
rendezvényt. Külön köszönet 
Sztán Istvánnak, Bartha Já
nosnak, Szamosvölgyi István
nak, Drop Gábornak és Győrfi 
Jánosnak.

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk 
alkalmi csokrok, sírkoszorúk 

készítését ingyenes 
kiszállítással.

Tel.: 06-28401-690

Két redőnyös ablak eladó. Telefon: 401 -801

Családi eseményeit örökíttesse meg videón! Minőségi felvétel, 
digitális utómunka, reális ár. Tel: 401 -498

A CEBA Kiadó 2000. karácsonyán megjelenteti az Aszód és a 
Galga mente című kistérségi kötetet. A színes kiadvány adattári 
és hirdetési mellékletébe reklámok leköthetők. Bővebb tájé
koztatás az Aszódi Tükör szerkesztőségének címén lehet.

Várjuk Olvasóink 
véleményét, 

észrevételeit, írásait!
Címünk:

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

E-mail:
raczz@mail.digitel2002.hu

mailto:raczz@mail.digitel2002.hu
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RáczJ. Zoltán:

Kővé vált szavak
Örömteli dolog, hogy ezúttal 

aszódi szerző könyvét ajánlha
tom kedves Olvasóinknak. 
Rácz J. Zoltán szobrász né
hány évvel ezelőtt megjelent 
verseskötete után most egy 
kisregényt is magába foglaló 
novelláskötetteljelentkezett.
A Kővé vált szavak történetei 

váltakozva szépek és kegyetle
nek, ironikusak és fájdalma
sak, derűsen vagy ellenkező
leg, happy end nélkül végződ
nek, esetleg éppen magát a be- 
fejezést is az olvasónak kell to

vábbgondolnia. Egyvalam i 
azonban közös bennük: igaz 
tükrei világunknak, még ak
kor is, ha az események egy 
része nem a valós időben já t
szódik. A néhol túlságosan is 
dokumentarista precizitást jól 
oldja a helyenként kesernyés 
humor, ám mégsem tudunk 
felhőtlenül nevetni, mert búj- 
kál bennünk a gondolat: ezek a 
történetek velünk is bármikor 
megeshetnek, mi is áldozatául 
eshetünk a bennünket körülve
vő világ gonoszságainak.
Az Üzenet című kisregényben

három űrhajó, a Santa Maria, a 
Mina és a Pinta űrhajó indul 
egy új világ felfedezésére. A 
tudományos-fantasztikus tör
ténet kellő feszültséget teremt 
ahhoz, hogy az ember ne tegye 
le a végkifejlet eljutásáig a 
könyvet. A befejezés - bár egy
két film élt már hasonló meg
oldással - ezúttal is megdöb
benti majd az olvasót, aki - ha 
eddig nem is, de ezt követően 
- biztosan elgondolkozik azon, 
miért is adta az író a művének 
a Kővé vált szavak címet.

R.Z.
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K osztolányi üezső  a hüsvétról
"Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe 
viszik a zavaros szagos vizet... ”

(Kosztolányi Dezső: Húsvét)
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Vízszintes: 1. Az idézet foly
tatásának első része (zárt be
tűk: O, T) 12. A nyomás mér
tékegysége 13. Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár röv. 14. 
Anya emlőiben képződő fehér 
folyadék 15. Áraszt 16. Rész
vénytársaság 17. Igás állat 19. 
Kiejtett betű 20. Magyar zenekar 
volt 22. Rosszra csábítás 25. Jód, 
oxigén vegyjele 26. Nagy edény 
29. Cigaretta márka 30. Nyere
ség hányad 34. Kálium 35. Az 
idézet második része 38. Szán
dékozik 41. Nincs jól megsütve 
42. Az idézet negyedik része 
45. Színes fém 47. Erre fele! 48. 
Visszafelé: kutyalak 49. Gumi 
fele! 50. VTE 51. Magyar Táv
irati Iroda 53. Orosz repülőgép 
típus 55. Kispatak 56. IEL 58. 
Ecetes lében pácolt hal. 
Függőleges: 1. Az idézet har
madik része (zárt betű: B) 2. 
Olajban sült lepény alakú 
tészta 3. Nem használ 4. 
^N itrogén 5. New ... 6.

Becézett Péter 7. Pipa közepe! 
8. Műszaki jelfogó 9. Oxigén 
10. Süti páratlan betűi 11. 
Szarvasmarha 18. Nagytes-tű, 
tompa agyú fantasy-lény 21. 
S z á m í t ó g é p e s ,  h á l ó z a t  
védelmé-re szolgál 23. Téli 
sport 24. Nagytömegű sós víz 
27. Esté! 28. Duplán: dob-féle 
31. Kevert elem! 32. Vérke
ringést vezető csőrendszer egy 
szakasza 33. Erszényes állat 
36. Kettős betű 37. Páratlanul 
varr! 39. Gyümölcs 40. Tévés 
csatorna ... Klub 43. Görög 
betű 44. Kártékony rágcsáló 
46. Eledel 52. Betűt vet 54. 
Nem régi 57. Sugár jele 59. Az 
út jele a fizikában 60. Olasz au-
tókjelzése. -szr-

*

A megfejtést április 25-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére (2170 
Aszód, Kossuth L. u. 72.)
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Előző rejtvényünk megfej
tése (Petőfi Sándor: A  Tisza
című versének folytatása):

“Annyi rosszat kiabáltok róla, 
S ő  a Föld legjámborabb 

folyója. ’’

A szerencse ezúttal Ondrik 
Gáborné (Rákóczi u. 21.), il

letve Agócs Istvánná (Széche
nyi I. u. 15.) kedves olvasóink
nak kedvezett.

Nyereményüket postán küld
jük el.
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