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A S Z Ó D  V Á R O S  H A V I L A P J A

Tisztelt Aszódiak!
Az 1994. évi önkormányzati választásokon megvá

lasztott képviselők és a magam nevében megköszö
nöm a választáson való részvételüket, valamint, hogy 
szavazataikkal bennünket választottak Aszód város 
Önkormányzati Képviselő-testületébe.

9 új képviselő került a testületbe. Ez bizonyára új 
lendületet ad a testületi munkának, aminek egyetlen 
és alapvető célja városunk fejlesztése, a város polgá
rainak szolgálata.

Lehet vita azon, hogy pillanatnyilag, illetve távlatilag 
mi a jó a városnak, az ott lakó embereknek. Az is vita 
tárgya lehet és lesz is, hogy az egyes feladatokat mi
lyen sorrendben célszerű és szükséges megvalósíta
ni. Biztos vagyok abban, hogy egyik megválasztott 
képviselő-testületi tag sem politikai vagy személyes 
indítékokat helyez előtérbe, hanem az itt élő emberek 
érdekeinek messzemenő figyelembevételével hozza 
meg döntéseit. S amíg városunk fejlődése, gyarapo
dása érzékelhető, nem járunk rossz úton. Persze az 
utat néha keresztezhetik zsákutcába vivő ösvények. 
Azonban egy nyitott önkormányzati munka, az Önök 
állandó visszajelzései, jószándékú tanácsaik, javasla
taik garanciái lehetnek egy eredményes testületi ciklus
nak.

Bagyin József 
polgármester

ELŐFIZETÉS 
ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL 

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Előfizetési díj: 240.- Ft I évre.

Aszódi Tükör liirdetési díjak

Apróhirdetés 12.- Ft + 25%' AFA 15.- Ft
1/8 oldal 400.- Ft + 25%. ÁFA 500.- Ft

1/4 oldal 700.- Ft + 25% ÁFA 875.-. Ft
1/2 oldal 1500.- Ft + 25%, ÁFA 1.875.- Ft

1 oldal 3000.- Ft + 25% ÁFA 3.750.- Ft

Külön hetét 
(4 oldal)

6.000.- Ft + 25% ÁFA 7.500.- Ft

ASZÓDI TÜKÖR 
SZERKESZTŐSÉGE

Az új evangélikus gimnázium
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Hogyan tovább A.T.?
Az Aszódi Tükör decemberi számában a felelős szer

kesztő elbúcsúzott a laptól.
Munkáját értékelni nem lehetne feladatom, mégis 

megpróbálom.
Talán lehetne vitatkozni némely sorral, ami megjelent 

az utóbbi években, de a lap színvonalával nem.
Az általam előzőleg szerkesztett, inkább információs 

jellegű újságot irodalmi színvonalra emelte Asztalos Ta
más.

Ezt a tényt nem lehet elvitatni senkinek sem. a lap 
önmagáért beszél.

Kedves Aszódiak!
Olvassuk el újra Asztalos Tamás üzenetét!

„BIZALOMMAL A KÉZBEN”

Az Aszódi Tükör nevében eredményes munkál kívánok 
az elkövetkezendő négy nehéz esztendő munkáihoz váro
sunk választott Polgármesterének és Képviselő-testüle
tének.

Bízom benne, hogy jobban élnek majd a lap adta le
hetőséggel és a nyilvánosság szentségét munkájuk haté
konyabbá tétele érdekében használni fogják -  nagyobb 
mértékben mint elődeik.

Bízom továbbá abban, hogy komoly horderejű dönté
seik előtt tájékoztatják a lakosságot nehézségeikről, így

előzve meg rossz közérzetet, félreértéseket, a bizonyta
lanság ölén ringó bizalmatlanságot.

S végezetül bízom abban, hogy a kritikát nem táma
dásként kezelik majd, hanem a jobbító szándék áldozatát 
vállaló segítségként.

Asztalos Tamás 
felelős szerkesztő

ígérem Tamás, hogy élni fogok a lap adta lehetősé
gekkel. Én is rákérdezek az önkormányzati döntésekre, 
a hivatalok munkájára, a köz szolgálatára.

Az aszódi intézmények, művelődési közösségek hely
zetére. munkájuk megbecsülésére.

Talán kevesebb szubjektív szcnvedélyességgel (öre
gebb vagyok), nagyobb kompromisszumkészséggel, de 
hasonló következetességgel.

Az újság szerkesztését ideiglenesen vállalom, remé
lem lesz aki átvállalja a szolgálatot, úgy mint 1991-ben 
Asztalos Tamás.

Azt is remélem, hogy ezt abban a szellemben teszi, 
mint amit ez az írás tartalmaz, és amid idéz.

Dinnyés László 
mb. szerkesztő

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK

A CD COM BT
számítástechnikai tanfolyamokat szervez 
az aszódi 2.sz. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

-  PC alapismeretek (DOS, Norton)
+ Szövegszerkesztés (Word 5.5) (30 óra)

-  WINDOWS alapismeretek 
+ Szövegszerkesztés (WinWord) (30 óra)

-  WINDOWS alapismeretek 
EXCEL táblázat és adatbázis kezelés (30 óra)

A tanfolyamok kezdési időpontja (minimum 10 fő jelentkezése esetén):
1995. február 1-től folyamatosan

Tanfolyam díja: témakörönként 6000.- Ft

ÉRDEKLŐDNI LEHET: a 2.sz. Iskolában: Molnár Józsefnél, 
a Papírboltban: Radyk Györgynél (Aszód, Kossuth u. 66.) Ugyanitt AT 386, 

AT 486 számítógépek kedvezményes áron megvásárolhatók!
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Elkezdődött egy újabb négyéves ciklus

1994. december 21-én megtartotta alakuló ülését az újonnan 
megválasztott képviselő-testület.

A polgármester, alpolgármester és a képviselők letették az 
esküt, majd átvették a megbízóleveleket. Az ünnepi pillanatok 
után megkezdte munkáját a testület.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai: 
polgármester: Bagyin József 
alpolgármester: dr. Bodó Zsolt
képviselők: Bagyin István, Búzás Pál, Chugyik János, Frajna 

Miklós, Hegyesi Sándor, Hónig Antal, Jordán Imre, Koncz István, 
Kovács Tamás, Kvaka István, Pachert Károly, Tolmácsi Miklós 

A polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testület tag
jai az alábbi esküt tették le:

Én..............  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztár
sasághoz, annak népéhez, hű leszek, az Alkotmányt és az al
kotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati 
titkot megőrzőm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiis
meretesen járok el, ás a legjobb tudásom szerint, minden igye
kezetemmel Aszód javát szolgálom.

A képviselő-testület az alakuló ülésén megválasztotta a tes
tület mellett működő bizottságokat is. A testület 6 bizottságot 
működtet. A bizottságok elnöke és tagjainak több mint a fele 
-  az önkormányzati törvény alapján -  képviselő. A testület az 
egyes bizottságok nem képviselő tagjainak delegálását még nem 
zárta le.

Pénzügyi Bizottság: 
elnök: 
tagok:

Nem képviselő tagok: 

Ügyrendi bizottság:

Chugyik János 
Hegyesi Sándor 
Kovács Tamás 
Pachert Károly 
dr. Bucholcz Lászlóné 
Katona Lászlóné

elnök: Tolmácsi Miklós
tagok: Hónig Antal

Kvaka István
Nem képviselő tag: dr. Kovacsik Erzsébet

Oktatási és Művelődési Bizottság:
elnök: Koncz István
tagok: Frajna Miklós

Pachert Károly 
Tolmácsi Miklós 

Nem képviselő tag: Kovács Dczsőné
Telepiilésfejlesztési B izottság:

elnök:
tagok:

Nem képviselő tagok:

Népjóléti Bizottság: 
elnök: 
tagok:

Nem képviselő tagok:

lakásügyi Bizottság: 
elnök: 
tagok:

Nem képviselő tagok:

Pachert Károly 
Chugyik János 
Kovács Tamás 
Hegyesi Sándor 
Bártfai László 
Kustra László

Kvaka István 
Bagyin István 
Búzás Pál 
Hónig Antal 
Jordán Imre 
Balogh Jánosné 
Buzásiné Szcntiványi Aliz 
Kovács Fercncné 
Papp Józsefné

Búzás Pál 
Bagyin István 
Jordán Imre 
Stiindl Gábor 
Urr László

Önkormányzati hírek

Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. január 
11-én tartotta első ülését, melyen az alábbi napirendeket tár
gyalta meg:

1. napirend:
A képviselő testület 1995.1. félévi munkaprogramjának meg

vitatása.
A képviselő-testület a munkaprogramot megvitatás után egy

hangúlag elfogadta.

2. napirend:
1995. évi koncepció megvitatása
A képviselő-testület Aszód város Önkormányzatának 

1/1995/1. 11/ÖR. sz. rendeletét Aszód város 1995. évi költség- 
vetési koncepciójáról jogérvényesnek mondta ki.

A testület -  a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján -  a taka
rékossági szempontokat is figyelembe véve -  az 1994. évi pénz- 
maradványból 6 millió Ft. működési hitel visszafizetését mondta ki.

3. napirend:
Nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díj ügye
A képviselő-testület a bérlemények bérleti díjának emelésé

hez szükségesnek mondja ki a jelenleg érvényben lévő bérleti 
szerződések felülvizsgálatát. Felkérte a Pénzügyi Bizottságot és 
az Ügyrendi Bizottságot, hogy a bérleti szerződéseket vizsgálja 
át, majd legyen javaslatot az emeléssel kapcsolatban.

4. napirend:
Ideiglenesen felszabaduló pénzeszközök hasznosítása.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján, a Pénzügyi Bi

zottság javaslatára az ideiglenesen felszabaduló pénzeszközök 
hasznosítására 30 napos államilag garantált kincstárjegy vásár
lási lehetőségét mondta ki. Kimondta, hogy a pénzeszközök 
lekötése nem veszélyeztetheti az intézmények finanszírozását. 
A kincstárjegyek vásárlásáról a polgármester tájékoztatást ad a 
képviselő-testületnek.

5. napirend:
Zeneiskola igazgatói állásának pályáztatása.
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közokta

tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (8) bekezdése, va
lamint a Kjt. 23.§ . (2) bekezdése alapján az aszódi Zeneiskola 
igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírását mondta ki. Uta
sította a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

A munkaprogramban szereplő napirendek után tárgyalta a 
képviselő-testület az egyéni, személyes kérelmeket. Ezen belül 
döntött a testület jövedelempótló támogatás elutasítása elleni 
fellebbezés ügyében, telekvásárlási kérelemben, gázberuházásra 
való csatlakozás összegére kért részletfizetési kérelmekben, il
letve gázberuházási összeg bérleti díjból történő lelakás ügyében.

A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester bejelen
tését, mely szerint az Aszódi Tükör ideiglenes szerkesztői mun
káját Dinnyés László végzi. A képviselő-testület felhatalmazta 
a Művelődési és Közoktatási Bizottságot, hogy a lap további meg
jelentetésével kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket, feladatokat 
végezze el, és javaslatukat terjesszék a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Papföldi út -  Régész út közötti terület megvásárlása érdekében 
a szükséges előkészítő munkákat végezze el, és erről adjon je
lentést a következő testületi ülésen.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.
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Mit hol talál a Polgármesteri Hivatalban? 
Kik segítenek ügyeinek intézésében?

FÖLD
SZINT

helyiség
száma

Helyiség
megnevezése Munkatársak Az irodában intézendő lakossági ügyek

5. ügyfélszolgálati
iroda

Aranyos Judit 
igazgatási előadó

Ráczné Faddi Erika 
igazgatási előadó, 
anyakönyvvezető

-  lakcímbejelentések, változások -  útlevél
-  állampolgársági ügyek
-  vállalkozói igazolványok kiadása
-  jövedelempótló támogatás
-  hatósági bizonyítvány -  marhalevél kiadása
-  hagyatéki ügyek intézése
-  betegbiztosítási igazolvány kiadása -  talált tárgyak
-  mezőgazdasági ügyek -  anyakönywezetós
-  szabálysértés

6. Adóügyi iroda

Huszár Mihályné 
adóügyi előadó

Soós Istvánná 
adóügyi előadó

-  helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, 
vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó)

-  gépjárműadó -  jövedéki engedélyek kiadása
-  HTO nyomtatványok igénylése, leadása

Kovács Béla 
kereskedelmi árellenőr

-  kereskedelmi és árellenőrzés

Ruszkai János 
falugazdász

(lásd a megjelent újságcikket!)

10.
Érdekvédelmi

iroda
Kovács István 

hivatásos pártfogó
fogadóóra: SZERDA 14-16-ig

Kustra Lászlóné 
felügyelő

állami gondozott gyermekek ügyeinek intézése, 
nevelőszülői jelentkezés, nevelőszülői ügyek 
fogadóóra: SZERDA 9 -1 1-ig

Gáspárné Csókás Rita 
vöröskeresztes

körzeti vöröskeresztes tevékenység

EMELET

20. Pénztár
Szilveszter Károlyné 

pénzügyi előadó
PÉNZTÁRI ÓRÁK 

MINDEN NAP 8-11-IG

27. Titkárság
Laukó Józsefné 

szervezési előadó
-  általános bejelentések, tájékoztatás, 

információ, jegyzőkönyvek

28.
Polgármesteri

iroda
Bagyin József 
polgármester

Fogadóóra: minden hétfőn 16-18-ig

29. jegyzői iroda
Kissné Kulybus Gizella 

jegyző
Fogadóóra: minden nap ügyfélfogadási időben

31. Szociális ügyek

Kiss Lászlóné 
szoc. ügyi előadó

Bócsai Tiborné 
gyámügyi előadó

-  átmeneti segély, rendszeres szociális segély
-  közgyógyellátás -  közlekedési támogatás
-  hadigondozás -  bevonulási segély, katonai családi 
segély -  vakjáradék -  rehabilitációs járadék
-  átmeneti és rendszeres nevelési segély
-  gyermekvédelmi támogatás
-  étkezési térítési díjak -  gyámügyi hatósági ügyek

32. Műszaki iroda

Kiss János
építéshatósági előadó 

Szabó József 
közterületi ügykezelő 

Ondrik Jánosné 
ügykezelő

Jánosi János építész

Építéshatósági ügyek

38.
Telek-lakásgazdál

kodás
Kondella Mihályné 

előadó

-  önkormányzati lakások -  telekértékesítés
-  kamatmentes szoc. pol. támogatás
-  nem lakáscélú bérlemények
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Miben segít 
a falugazdász?

1994. március 1-től működik hazánkban a falugaz
dász-hálózat. A Kormány célja a hálózat létrehozásával 
a kezdő vállalkozók, illetve a mezőgazdasági kisterme
lők segítése volt. 1995. január elsejétől a Kormány a 
hálózat működéséhez szükséges összeg 50%-át biztosít
ja, a további 50%-ot az önkormányzatoknak kell fedezni. 
Tekintettel arra, hogy egy-egy falugazdászhoz 3-4 tele
pülés tartozik, így a költségek megosztásával nem jelent 
túlzottan nagy terhet az önkormányzatoknak a falugaz
dász alkalmazása. Természetesen azokban, akik nem is
merik a falugazdász munkáját, feladatát, felmerülhet a 
kérdés: szükség van-e rá. írásomban elsősorban hozzájuk 
szólok.

Aszód város Pest megye 12-es körzetéhez tartozik, 
Kartal, Bag és Verseg községekkel együtt. Tekintettel a 
gazdák számára és a terület nagyságára, egy-egy telepü
lésre nagyon kevés idő jut.

Ezért a feladatot úgy próbálom megoldani, hogy nem 
csak a „hivatalos” fogadó órákon, hanem a hét minden 
napján, a nap minden órájában fogadom, ha szükséges, 
felkeresem a gazdákat.

Hogy hol és mikor tartok fogadó órákat, az a Polgár
mesteri Hivatalokban ki van függesztve.

G on d ola tok  
a n e v e lő sz ü lő sé g r ő l

Évtizedek óta mindig akadnak olyan családok, ahonnan az 
érvényben lévő Családjogi Törvény értelmében ki kell emelni 
a gyermeket, gyermekeket, mert nem biztosított testi, értelmi 
és erkölcsi fejlődésük. Nem ritka az sem, amikor a gyermekét 
az anya hagyja el.

A kiemelés állami gondoskodásba vételt jelent. Ilyenkor a 
három éven aluliak a megye illetékes csecsemőotthonába, a há
rom éven felüliek a megyei gyermek- és ifjúságvédő intézetbe 
(a továbbiakban GYIV1) kerülnek.

A GYIVl-ben csak átmenetileg tartózkodnak a beutaltak.
Pedagógiai, pszichológiai jellegű vizsgálat után egy szakértői 

csoport dönti el, ki kerüljön nevelőotthonba, ki nevelőszülőhöz.
A háború előtti évtizedekben a nevelőszülői elhelyezés volt 

a domináns. Az ötvenes évektől a nevelőotthoni, közösségi ne
velés kapott prioritást.

Ma is vita tárgya: nevelőszülő vagy nevelőotthon. Jobb-e a la
ikus nevelőszülő, mint a jól képzett pedagógus?

E kérdés eldöntése egy hosszú tanulmány témája lehetne.
Közel 14 évig voltam nevelőszülők felügyelője, ezért azt 

gondolom megbocsátható, ha a nevelőszülői gondozás mellett 
teszem le a voksot.

Ismereteim szerint, a környező településeken mindig többen 
akadtak olyan emberek, akik állami gondozottakat fogadtak csa
ládjukba. Vajon városunkban miért nincs hagyománya a nevelő- 
szülőségnek? Aki azt hiszi, tudom a választ kérdésemre, csalódik.

Gyermekkoromban nem egyszer fültanúja voltam, hogy azzal 
fenyegették a csintalan lurkókat: „viszünk a javítóba, ha rossz 
leszel” , Köztudott, hogy Aszódon építették fel az ország első 
javítóintézetét. Bevallom, én hosszú évekig féltem elmenni az 
intézet kerítése mellett.

Egyébként a törzshelyem a kartali Polgármesteri Hi
vatalban van, ahol mindig tudják, hogy hol tartózkodom. 

Címem: Ruszkai János Kartal. Bartók Béla u. 8/b.
És most lássuk a címben felien kérdésre a választ, 

illetve azt, hogy tulajdonképpen mi is a feladatom:

-  állattenyésztéshez, és növénytermesztéshez fűződő 
szakmai tájékoztatás,

-  elősegíteni a gazdálkodók és a szaktanácsadók közötti 
kapcsolat létrejöttét,

-  piaci információ,
-  termeltetés szervezése,
-  értékesítés szervezése,
-  kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
-  felnőttképzés (gazdatanfolyam) szervezése,
-  törvényekről, rcndcletckrőí tájékoztatás,
-  termelési tevékenységről faluszintű kimutatások

készítése,
-  információk a termelők szándékáról a várható 

termelésről,
-  aktuális hitel-információk,
-  helyi fejlesztési elképzelések véleményezése,
-  hitelkérelmek, pályázatok véleményezése,
-  agrártámogatási kérelmek ellenjegyzése,
-  szakmai tájékoztatás a környezetvédelemről,
-  kapcsolattartás a környezetvédelmi szervezetekkel.

Ruszkai János 
falugazdász

Több helybelitől hallottam, hogy „a lelencekkel, intézeti gye
rekekkel csak a baj van” . Az „intézeti” kategória pejoratív 
értelmet kapott a közludatban (rossz, nevelhetetlen, kezelhetet
len stb.). Kézenfekvőnek látszik az a gondolat, hogy a javító
intézetben élők megítélése miatt nem vállalkoznak az aszódiak 
a nevelőszülői feladatok ellátására.

Ma már komoly követelményeknek kell megfelelni azoknak, 
akik nevelőszülők szeretnének lenni. Ezek személyi és tárgyi 
követelmények.

Jelentkezni a nevelőszülői felügyelőnél lehet, aki későbbkör- 
nyezettanulmányt készít a családnál. Miután tisztázták közösen 
a motivációt, az elvárásokat, lehetőségeket, a jelölteknek egy 
pszichológiai beszélgetésen kell részt venni. Ezek után kerülnek 
fel egy várakozó-listára. A gyermekeknek keressük a legideá
lisabb nevelőszülőt, és nem a nevelőszülőnek-szőke, kék szemű 
kislányt.

Talán ijesztőnek tűnik, de szükséges ez a folyamat, hisz gyer
mekek életéről van szó és nem egy csomagról, amit leadunk 
valahol.

A nevelőszülő olyan helyettesítő személy, aki » meleg, csa
ládi otthon, a szeretet biztosítása mellett vállalja és támogatja, 
hogy a nála nevelkedő gyermek kapcsolatot tartson biológiai 
szüleivel. Ezt a legnehezebb a nevelőszülőknek elfogadni, de 
aki erre nem képes, sosem lehet igazán jó nevelőszülő.

Aki ezek után mégis úgy érzi, hogy szívesen vállalkozna erre 
a nehéz, de szép feladatra, keresse meg a Polgármesteri Hiva
talban szerdán délelőtt 9-11 óra között kolléganőmet Kustra 
Lászlónét, aki ez év januárjától a GYIVI aszódi körzetének 
nevelőszülői felügyelője.

Gondolataimat egy Seneca idézettel zárom:
„A: önifi ember sohasem lehet .boldog.
Aki igazán clni, akar, éljen fitosért."

Nvemeczné Andó Edit 
GYIVI tnupkatár$a
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N A G Y S Z Ü N E T  A 2. sz. Á ltalános Iskola rovata

Tankönyvbemutató és karácsonyi ajándékvásár

Magyarországon jelenleg 75 kiadó ad ki -  jelentős részük 
terjeszt is -  tankönyveket.

Az 1991-es kormányhatározattal végleg eldőlt, a tan- 
könyvkiadás piacosodik.

Az új tankönyvek szebbek, sokszínűbbek, tartalmilag válto
zatosabbak, mint a régi tankönyveink. Az alapjában pozitív vál
tozás számos probléma forrása is egyben. A könyvek „arzenál
jában”  egyre nehezebben igazodnak el a pedagógusok, sokszor 
-  mivel kevés lehetőség van a kiadványok megismertetésére -  
döntésképtelenné válik. A fővárosban létrejött tan
könyvbemutató helyek, illetve a minisztériumi támogatással el
küldött ingyenes példányok sokat segítenek. Könyvtárunk kép
telen valamennyi megjelenő új tankönyvet megvásárolni. A pi
acosodás és az infláció hatására az utóbbi néhány évben mintegy 
6,5 szeresére nőttek a tankönyvek árai. Megnehezítve ezzel a 
szülők anyagi helyzetét.

Kétnapos rendezvényünk szakmai része ezen a gondon kívánt 
enyhíteni. Iskolánk valamennyi tantermét megtöltötték a meg
hívásunkra eljött cégek. Ötvenhat tankönyvkiadót meghívni le
hetetlenség lett volna, de a legjelentősebbek itt voltak árukíná
latukkal és könyvvásárlási lehetőségeikkel. Részese volt a be
mutatónak a könyvkiadás két legjelentősebb kiadója a Nemzeti 
Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó.

Az egyik teremben berendezett nyelvstúdiót láthattak az ér
deklődők. A TANTÁL Kft. segíteni szeretne az iskolánknak, a 
tanároknak a nyelvoktatásban, ezért a korszerű nyelvi laborok 
és multimédia rendszerek több változatát ajánlja az iskoláknak.

TANTÁL NL PC-24 számítógép vezérlésű nyelvi labor ru
galmas lehetőséget biztosít az oktatónak tanulói csoportok és 
párok kialakításában. A tanár a számítógép monitorán végezheti 
el a kapcsolásokat „mouse” segítségével. A szemléletes ábrá
kon nyomon követheti a rendszer állapotát. A nyelvi labor bő
víthető multimédia alkalmazású számítógépes hálózattal. Ily 
módon több oktatási feladatra alkalmas a rendszer: nyelvoktatásra, 
számítógépes oktatásra, interaktív tanulásra és gépírásoktatásra.

A kiállítás fénypontja a CD COM BT által bemutatott három 
számítógép volt, mely nyitástól zárásig állandóan üzemelt. Nem 
csak a gyerekek, hanem a felnőttek is élvezték a technika eme 
vívmányát. Azt a sokféle lehetőséget, melyet e gépek nyújtanak, 
csodálat övezte. A felnőttek láthatták, hogy az iskolánk számí
tástechnika fakultációra járó tanulói milyen biztonsággal kezel
ték a rejtélyesnek tűnő eszközöket. A BT széles körű program

választékot kínált. A sok játék-program mellett felhasználói és 
oktató programok is voltak, melyek közül a legnagyobb sikert 
a „csodálatos állatvilág” c. program aratta, mely CD lemezről 
mutatta be az állatvilágot szöveges adatokkal, színes képekkel 
és az állatok élethű hangjával.

Látható volt, hogy ezek az eszközök a közeljövőben az éle
tünk szerves részévé fognak válni.

CARTO STIEFEL FALITÉRKÉP KIADÓ Kft. egy egész 
tantermet megtöltött színes iskolai falitérképekkel, oktatótáb
lákkal, oktatási segédeszközökkel.

Valamennyi térkép fóliabevonattal behúzott, speciális filctol
lal írható, lemosható, nemcsak szemléltetésre, hanem tanulói 
munkáltatásra is alkalmas. Vízálló szintetikus papírra készülnek, 
szakíthatatlan és plasztikus színtartó képességűek, lécezéssel, 
akasztóval vannak ellátva.

Iskolabútor bemutatót is tartott a helyi Ferromechanikai Szö
vetkezet. Új típusú iskolapadjai, székei, könnyűek, színeiben 
szemet vonzóak, megtörik a hagyományos iskolai barna színű 
bútorokat.

1994. december 5-én és 6-án 200 meghívott iskola pedagó
gusait vártuk rendezvényünkre és a rendkívül csúszós időjárás 
ellenére sokan megnézték kiállításunkat és éltek a vásárlási le
hetőséggel. Nemcsak szakmai részlege volt rendezvényünknek, 
hanem lehetőséget adtunk a helyi vállalkozóknak termékük áru
sítására. Köszönjük, hogy eljöttek és ha csak egy kicsit is, mi 
is viszonozhattuk jószándékú, gyakori anyagi segítségüket.

Egyedi készítésű ajándékok vására is volt. Tanulók, szülők, 
tanárok saját készítésű tündérkéi, dínói, edényfogó kesztyűi ke
lendőek voltak. Csigákból, kagylóból készült ékszerek, batikolt 
pólók, bőrből készüli karperecek, láncok nagy része gyermekek 
által készültek.

A csuhából, szalmaszálból készült karácsonyfadíszek pilla
natok alatt elfogytak. A szőnyegszövő nemcsak az erre az al
kalomra elhozott áruját adta el, hanem szép számú megrendelést 
is kapott. Fazekastermékekhől sem volt hiány.

Aki itt vásárolt, ezen a két napon, bizonyára örömet szerzett 
karácsonyra szeretteinek.

Siker volt? Jövőre is megrendezzük? Tantestületünk vélemé
nye szerint: igen.

Hasznos volt pedagógusnak, szülőnek, tanulónak egyaránt.
Köszönet a szervezési munkáért, tevékeny részvételért az is

kola valamennyi dolgozójának.

Jeney Lászlóné 
igazgató
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MIKOR KEZDJÜNK NYELVET TANULNI?
Igazán örömmel lettem eleget Kovács Dezsőné óvodavezető kéré

sének, hogy próbálkozzunk meg egy óvodai német nyelvű játszóház 
létrehozásával. Izgatott és érdekelt a feladat: mennyire fogékonyak a 
gyerekek az idegennyelv iránt, hogyan tudják elfogadni, elsajátítani 5-6 
éves korban az anyanyelvről eltérő teljesen más hangzású dalokat, já
tékokat. Számomra az eredmény meglepően sikeres volt. A kis óvodások 
hamar beleszoktak az újfajta elfoglaltságba, szívesen és örömmel vettek 
részt a játszóházban. A kezdetnek folytatása lett. és most már 3. éve 
.játszom" együtt a II. sz. óvodában a leendő iskolásokkal. Német nyel
vű dalok, mondókák, versek, körjátékok, az egyszerűbb, könnyebben 
kiejthető szavak, különféle cselekvések megismertetése, tulajdonképpen 
az alapok gond nélküli elsajátítása a cél. És ami -  tapasztalatom szerint 
-  pedagógiailag is alapvetően pozitívuma a játszőháznak. hogy azok a 
gyerekek, akik a II. sz. Általános Iskolában kezdik meg az általános 
iskolai tanulmányaikat, rögtön és kihagyás nélkül folytathatják a nyelv- 
tanulást. Könnyen, észrevétlenül veszik és sajátítják el az új ismereteket, 
partnerei az órán, a foglalkozáson a pedagógusnak, bátrabban szólalnak 
meg. Az 1. osztályban temiészetesen nincs követelmény a gyerekek 
részéről. Játszunk, énekelünk, rajzolunk, egyszerű mondatokban beszé
lünk. ismerkedünk a nyelvvel.

Örömmel hallom vissza a szülőktől, hogy otthon ismételgetik, mon
dogatják, énekelik a tanultakat. Nem probléma itt még az, hogy nem 
tökéletes a kiejtés, bőven lesz ideje megtanulni. A cél I-II. osztályban: 
az idegennyelv, jelen esetben a német nyelv megszerelése, termé- 
szetessé válása.

A jelenlegi tanév első féléves munkája alapján úgy érzem, ezt sikerült 
minden gyermeknél elérnem.

Pardy Lászlóné 
(2.sz. Általános Iskola)

MIT HOZ A JÖVŐ?
A 2.sz. Ált. Iskola tanítói lelkesen tervezgetik, készülődnek az 1995- 

96-os tanévre.
A többéves tapasztalatainkat felhasználva, az új pedagógiai elvekkel 

megismerkedve választjuk ki a leghatékonyabb módszereket.
Minden lehetőséget megragadtunk arra. hogy megismerkedjünk a 

különböző tankönyvekkel. Budapesten megnéztük a bemutatót, konzul
táltunk a kiadókkal. Iskolánk vásárt és kiállítást szervezett. Szakmai 
tanácskozás után döntöttünk úgy, hogy az első osztályos tanulók a Ro- 
mankovics tankönyvcsaládból -  elemző-összetevő módszer -  tanulják 
meg a betűvetés és az olvasás csodálatos tudományát. Az alsó tagozat 
minden tantárgyát az Apáczai Kiadó szép. színes, tartalmas tan
könyveiből fogjuk tanítani. így biztosítjuk a fokozatosságot, az egy
másra épülést. Időben felkészülünk a NAT új, korszerű kihívásaira.

Szerencsés helyzetben varrnak a leendő első osztályos gyennekek szü
lei, mert választhatnak a különböző módszerekkel dolgozó iskolák között.

Azokat a szülőket, akik a 2.sz. Ált. Iskolát választják gycmiekük 
második otthonául, megnyugtathatjuk, hogy megkülönböztetett szere
tettel és alapos szakmai felkészültséggel várjuk, neveljük gyermeküket.

Itábosik Dezsőné 
alsós szak.vez.

Cél: az é let és az anyaság 
tiszte lete

Megalakult a Nagycsaládosuk Egyesülete Aszódon is
1987. októberében megalakult Budapesten a Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete, a NOÉ.
Célja: a) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házas

ságért és a jövő generációkért érzett felelősség erősítése.
b) értékfelmutatás, azaz azoknak a sajátos, elsősorban erkölcsi 

értékeknek bemutatása, amelyeket a nagycsaládok képviselnek,
c) a nagycsaládoknak egymást ismerő és segítő közösségekké 

szervezése,
d) a nagycsaládok érdekeinek képviselete és szolgálata, hogy 

a jelenlegi hátrányos megkülönböztetések csökkenjenek.
Az elmúlt év novemberében városunkban is megala kult a 

Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete.
Vezetője Balázs Józsefné, alelnöke Hajdú Pálné, titkára Bu- 

zásiné Szentiványi Aliz.
Az egyesület jelenleg 35 családból és 6 pártoló tagból áll.
Tagjai azok lehetnek, akik

A BIZONYÍTVÁNY ÉS A 4. OSZTÁLY
Remélem, hogy jó lesz a bizonyítványom. Így szeretnék örömet sze

rezni a családomnak. Nagyon szeretnék már ötödikes lenni, azért, hogy 
én is felsőtagozatos legyek. Bár a negyedik osztály is nagyon jó. Kedves 
a tanítónéni, jó barátaim vannak. Nem szeretnék másokkal tanulni, játszani. 
Vannak olyanok is, akik egy kicsit rosszak, de azért kedvelem éket. Mát 
énszerinlem -  nem-nem mégsem tudom megmondani -  hogy jót vagy 
rosszal csináltam többet. Nagyon jó a negyedik osztály az alsótagozat, 
utolsó éve. Érdekeseket szoktunk tanulni. Amikor nagyobb volt a hó, Éva 
néni tanítónéninkkel kimentünk csúszkálni, hógolyózni.

Nehéz lesz-e a felső tagozat, én azt nem tudom, de azt tudom, hogy 
ha jól tanulunk, hamar elrepül az ötödik is.

Bányánszki fiából* 
4.u.

Jó bizonyítványt szeretnék, de ahhoz még pár tantárgyból javítani 
kellene. Második félévben németből nagyon szorgalmas leszek. Ha jó 
bizonyítványt kapok, akkor anyuék boldogok lesznek. Sokat fogok a 
második félévben tanulni. Környezetből szerintem ötöst fogok kapni. 
Csaba biztos, hogy jó tanuló lesz. mert a tanítónéni mindig megdicséri.

Juhász Ákos
4.0.

Várod-e a félévet? Ha várod, akkor jó tanuló lehetsz. Nem tudom, 
hogy vagy vele. de én várom a félével. Nehogy azt higgyétek, hogy jó 
jegyeim vannak. Nem! Szeretem a félév előtti izgalmat, lapozgatni az 
ellenőrzőmet, számolgatni a kapott jegyek átlagát és egyre nagyobb és 
nagyobb izgalom tölt el.

Remélem, hogy soha nem fog velem előfordulni, hogy ne várnám 
a félévet, mert az azt jelentené, hogy nagyon gyengén állok, elégségesek 
a jegyeim. Szóval tanuljatok!

Kovács Richárd 5,b.

VÁROD-E A FÉLÉVET?
Itt a nyakunkon a félév. Jó bizonyítványt várok, de nem a legjobbat.
Iihhez egy pár tantárgyból még javítani kellene. Lehet, hogy az 

akaraterőm kevés? Megígérni könnyű, hogy többet teszek. ígéretemet 
megtartani nagyon-nagyon nehéz.

Truzsi István 4,o.

Itt a félév vége. Várom a bizonyítványt. Igaz ebben a félévben egy 
kicsit szétszórt vagyok, de igyekszem jól tanulni.

A félévben néha máshol jártak a gondolataim, de a jövőben igyekezni 
fogok a dolgokra figyelni. A bizonyítványt várom, remélem sok ötös 
lesz benne. Sokat tanulok a jó  bizonyítványért. Igyekszem jól megcsi
nálni a dogákat. felmérőket. Otthon sokat segítek. Tesóm kedves velem, 
segítőkész, persze szoktunk verekedni. Szüleim sokat dolgoznak. Igyek
szem ötösre alakítani a félévi bizonyítványt. A negyedik osztályban 
sok jóbarátom van. Éva néni is kedves. Én sokat szeretnék kihozni 
magamból.

Vénig Zoltán
4.0.

saját háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek 
vagy nevellek fel,

az egyesület céljával cs feladataival azonosulva, legjobb tudásuk 
és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában,

készek a közgyűlés által megszavazott családonkénti tagsági 
díjjal az egyesületet támogatni.

Az első program -  kicsik és nagyok örömére -  egy jól sikerült 
Mikulás-ünnepség volt.

A januári összejövetelen a tagok megkapták a tagsági iga
zolványukat. Ekkor került szétosztásra az Obernburg testvérvá
ros által adományozott ruhanemű. Ezúton is köszönetét mon
dunk érte.

Februárban dr. Pálhegyi Ferenc családszociológus lesz vendégünk.
A soron következő programokról a Tükörben mindig tájé

koztatást adunk.
Azok a nagycsaládosok, akik nem tudtak az egyesület meg

alakulásáról és szeretnének belépni, keressék az egyesület el
nökét (Bethlen G. u. 52) vagy titkárát (Rákóczi u. 12.).

Várjuk a pártoló tagok jelentkezését is.

Nyemeczné Andó Edit 
pártoló tag
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HÍREK az evangélikus gimnázium életéből

1994. szeptemberétől újra van városunkban Evangélikus 
Gimnázium! Eredményes tárgyalások után vált lehetővé, hogy 
az 1991-ben megfogalmazott szándéknyilatkozatból kibonta
kozzék az alapítólevél és a működési bizonyítvány. A környék
beli falvakból, városokból és Pest megye távolabbi helységeiből 
is jöttek fiúk és lányok, hogy evangélikus gimnazisták legyenek. 
A hatosztályos és a négyosztályos gimnázium első osztályaiban 
59 gyermek tanulja mindazt, amit egy hasonló korú gimnazis
tának tanulnia kell az iskolában.

Az első tanév 2-2 napos táborozással kezdődött. Albertirsán 
voltak együtt egy-egy osztály tanulói, hogy az ottani gyülekezeti 
vendégház otthonos körülményei közölt kezdjék el az osztály
közösséggé formálódást az osztályfőnökeik társaságában.

Sajnos, iskolaépülete még nincs az Evangélikus Gimnázium
nak! Az Önkormányzat határozata alapján -  a megállapított bér
leti díj fizetése mellett -  az l.sz. Általános Iskola és a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola épületében kapott he
lyet a két osztály. Ezért van az, hogy aki a városban délelőtt 
11 óra tájban a főutcán közlekedik, egy nagyobb csoportot lát 
vándorolni, gondoljon arra, ezek az evangélikus gimnazisták! így 
a tanórák az ebéd után folytatódnak a gimnázium épületében.

Nagy élmény volt diákjainknak, amikor október utolsó nap
jaiban Bonyhádra utazott egy autóbusznyi csoport, hogy talál
kozzék a többi 7 evangélikus gimnázium tanulóival. Összemér
hették tudásukat, ügyességüket is több vetélkedőben, ahol di
cséretesen helyt is álltak.

Tanáraik, akiktől sokat tanulhatnak tudás, pontosság, szorga
lom, emberség, erkölcsi tisztaság és megbízhatóság terén, a szo
kásosnál is nehezebb feltételek mellett végzik munkájukat. A 
gimnázium a szó igazi értelmében a nulláról indult! A szűkös 
keretből kezdtük megvásárolni a nélkülözhetetlen felszerelést: 
térképeket, táblákat, segédkönyveket, kísérlethez szükséges esz
közöket. Hozzákezdtünk könyvtárunk újraélesztéséhez: leltárba 
vette könyvtárosunk az első könyvajándékot is, melyet Buda
pestről kaptunk és hoztunk el, közel 300 kötet könyvet.

A gimnázium igazgatója, a fizika és a kémia tanára Egerből 
utazva látja cl munkáját igen magas színvonalon, pontosan. Óra

adóink hasonló odaadással dolgoznak a matematika, magyar és 
az idegen nyelvek oktatásában. A két osztályfőnök pedig sose 
számolja az iskolában töltött óráit, helytállnak a tanulószobán 
és a kollégiumi munkában is. Havonta megtartott tanári érte
kezleteik színvonalas szakmai értekezések, igen jó közösségi 
szellemről tanúskodva.

A gimnázium minden tanára már az új tanév előkészítéséért 
fáradozik. Az őszi hónapokban összegyűjtött jelentkezési lapok 
alapján január 14-re hívtuk össze a jelentkezőket felvételi vizs
gára és elbeszélgetésre.

Újabb falvakból jöttek gyerekek -  szüleikkel együtt -  erre a 
napra Aszódra. Ez is jelzi, hogyan terjed a jó hír azok között a 
szülők közölt, akik megérzik az újban a több és más lehetőségét!

Izgatott gyermekarcok maradlak meg a felvételi vizsgát vég
zők előtt, akiken látszott, hogy értik, milyen sok múlik a vála
szukon. Hallottunk egészen egyszerű választ arra a kérdésre: 
miért szeretnél evangélikus gimnazista lenni? -  így: evangélikus 
vagyok! De ugyanerre a kérdésre kaptunk olyan választ is, mely 
jelzi: otthon erre a kérdésre is készültek! Komolyan írták az 
írásbeli munkát a gyerekek, természetesen ki-ki azt írta, amit' 
tudott és ahogyan tudta. Tudjuk, minden ilyen vizsgán többen 
vizsgáznak, nemcsak a gyermek... Hamarosan mindenki kéz- 
hezkapja: szeptembertől evangélikus gimnazista lesz-e?

Pedig fontos ez mindenki számára azért is, hiszen tavasszal 
kezdődik az iskolaépítés! Az Evangélikus Egyház legfőbb dön
tési fóruma elrendelte az építkezést. A tervek készülőben van
nak. Az iskola makettjét pedig sokan megcsodálták már. Be
mutattuk a felvételi vizsgán is. A pénzügyi fedezetet biztosította 
a Kormány. Reméljük, hogy 1996. szeptemberében teljes szép
ségében és használhatóságában a diákjaink kedves iskolájává 
válhat az új épület az evangélikus templom mögötti területen.

Tanárok, Diákok, addig is áldásos és eredményes munkát 
kívánunk...

Detre János 
evangélikus esperes
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RENDHAGYÓ DICSÉRET
Végtelen szomorúsággal kezdték meg az óvodai éle

tet a Szent Imre úti óvoda pedagógusai és kicsinyei.
Az történt ugyanis, hogy a szeretet ünnepére való 

tekintettel valaki, vagy valakik levágták a mésszel be
festett, s így a havas fákat idéző fenyőfák legszebb, 
közel két méternyi hosszúságú tetejét. A könyörtelen 
fűrész sok apróság hétköznapi örömét, az igazi szere- 
tctbc vetett hitét törte ketté. A vezetőóvónő könnyekkel 
küzködve mesélte, miként táncolták körbe még a szünet 
előtt az ominózus fákat a gyerekek, a havas telet, a

karácsony ünnepét idézve. Még azt is tudni vélik, hogy 
ki tette, tehette, hiszen az elkövetők rokonságából az 
egyik gyermek búsan említette: nekik milyen fenyőfá
juk volt otthon.

S ezt a gyermeket magam most felmentem, sőt meg
dicsérem. Hiszen kijelentésével önkéntelenül is szé
gyellő magát. Még azok helyett is. akiknek ezt kellene 
tennie.

K.I.Cs.

KARÁCSONYI LEVÉL
Kedves obernburgi óvodások, óvónők!

Nagyon nagy örömet okoztatok nekünk a sok szép 
játékkal és ajándékkal.

A csodálatos játékokat karácsonykor kapták, meg a 
csoportok. Természetesen minden csoportban nagy volt 
az öröm a gyönyörű játékok láttán.

Minden nap sok-sok szeretettel gondolunk rátok, 
mert nagy örömmel használjuk azokat az óvodai esz
közöket, festékeket, ceruzákat, színes papírokat, ame
lyeket az obernburgi polgármester úr adott át ittjárta- 
kor.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az obernburgi dele
gáció felkereste óvodánkat. Külön örültünk annak, 
hogy a testvérvárosi delegáció egyik tagja óvónő volt, 
Andrea Kroth, akivel külön is módunk volt beszélgetni 
az ottani óvodák működéséről.

Nagyon szeretnénk, ha az óvodák közötti kapcsolat 
keretében sok hasonló tapasztalatcserére kerülhetne sor 
itthon és odakint.

A legközelebbi viszontlátásig sok szeretettel üdvöz
lünk mindenkit, fogadjátok szeretettel ünnepi jókíván
ságainkat!

Baráti üdvözlettel:

az 1. sz. Óvoda óvónői és gyermekei

Vendégségben a Teátrum
Gyorsan repül az idő. Most volt karácsony, utána szil

veszter, ma pedig már jócskán 1995-ben taposunk! így 
év elején tele vagyunk friss emlékekkel, ki vidámmal, 
ki keserűvel.

Lelki szemeim előtt vidám és kellemes emlékként ele
venedik fel múlt év december 17-e. Hideg szombat dél
után volt, jól esett a KÖNYVTÁr hívogató melege, jól 
esett, hogy várnak minket, a TEATRISTÁKAT! Azokat, 
akik vállalták, hogy a könyvtár legifjabb olvasóinak ked
veskednek egy kis műsorral így karácsony előtt. Időt 
szakítottak -  amiből manapság sosem elég -  , ki isko
lából, ki munkából, ki a hétvégi nagy rohanásból jött a 
helyszínre. A könyvtárban nagy volt a sürgés-forgás:az 
utolsó dekoráció is a helyére került, a karácsonyfa épp 
egyszerűségével hódított meg mindenkit, a sok ajándék 
mind azt jelezte, itt komolyan készülnek valamire. Kis 
emberkék érkeztek, apró fejek kandikáltak be kíváncsian 
az ifjúsági olvasóterembe... és akkor kinyílt az ajtó. Min
den telelett gyerckhanggal. A vártnál is többen érkez

tek. Elkezdődött a műsor. Balogh Dániel, Dúzs Márta, 
Győrfi János. Juhász Edit. Odler Zsolt. Szilágyi Ramóna. 
Tóth Andrea, Tóth Attila és Varga Mária verssel, mesé
vel, énekkel, gitárzenével tarkított előadását minden ki
csi figyelemmel nézte és hallgatta. Talán éppen azért, 
mert ilyen ajándékra is nagy szüksége van a gyerekek
nek, mindenkinek. Az a melegség, ami ott mindenkit 
átjárt, legalább egy évben egyszer adassék meg! Nyitni 
kell. megnyílni a másik ember felé!

A KÖNYVTÁR hídja legyen az ÖNÖKÉ is! A KA
MARATEÁTRUM hídja épüljön, fejlődjön. Tanúság
ként levonható: létezik még együttműködés! Azt hiszem, 
mindkét fél szívesen vállal sok ilyen kellemes, közös 
estét!

Nagy köszönetét érdemelnek: Sáhóné Bordás Éva 
könyvtárvezető és családja, a könyvtár minden dolgozó
ja, a TURMIX diákújság szerkesztői, a Kamaratcátrum 
Aszód 1994 fent említett tagjai, azok a kedves emberek, 
akik valamilyen formában támogatták az ünnepséget. Le
gyen még sok hasonló hangulatú ünnepünk!

Egy Teatrista
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DEBATE -  DISPUTA -  VITA Aszódon
November 11-13-án barátságos vitára hívták az aszódi 

Petőfi Gimnázium csapatait, Pécsre.
A versenyvitát az Egyesült Államokban fejlesztették 

ki. Ott már nagyon magas a színvonala. Mi, aszódi gi- 
misek tavaly nyáron a Soros Alapítvány jóvoltából 10 
napos táboron vettünk részt Tatán, ahol megismerked
tünk a vita lényegével.

Két csapat (három-három tagú) vitatkozik a verseny- 
vitán. Az állító csapat a tételeimben feltett problémára 
érvrendszert állít fel, és próbálja bebizonyítani azt, hogy 
a tétel igaz.

A tagadó csapatnak meg kell döntenie ezt az érvrend
szert, s amely csapat meggyőzőbben érvel, az lesz a 
győztes.

Szigorú szabályok szerint megy a vitázás. Meghatá
rozott idők vannak, amik alatt ki lehet fejteni gondola
tainkat. Először az állító egyes (Ai) beszél, és elmondja 
az állítok érvrendszerét. A rendelkezésre álló idő 6 perc.
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Ai beszéde után T3 (tagadó 3) kérdezhet Ai-től
Ilyenkor furfangos kérdéseket lehet feltenni, az ellen

felet meg lehet zavarni, ha nem figyel eléggé.
A kérdezési idő 2 perc. Tagadó 1 következik, tagadja 

az állítok érveit, és elmondja a tagadó érvrendszert.
A3 szintén kérdezhet tőle. (Az ábrán végig lehet kö

vetni).
A2 és T2 már csak 5 perccel rendelkezik, mindketten 

reagálnak az ellenfél érveire, és erősítik saját érvrend
szerüket. A 3. tag dolga, mindkét csoportban: reagálnak 
az ellenfél érveire (ez nagyon fontos) és összefoglalják 
saját érvrendszerüket. A tagadó kezében nagyon jó adu 
van, ő beszélhet legutoljára a vitában, s meggyőzheti a 
bírókat a tagadő csapat igazáról. Ugyanis minden vitában 
vannak bírók, akik lejegyzik, hogy minden érvre érke
zett-e reagálás, és eldöntik, hogy melyik csapat nyert.

Már több versenyen részt vettünk az aszódi Gimnázi
umból. Tatán 2. helyezést ért el egyik csapatunk. Deb
recenben elsőt. Pécsett is jártunk (ebben az évben két
szer) tavasszal és most novemberben is; augusztusban 
pedig Miskolcon.

Rengeteg témáról lehet vitatkozni:
Néhány tételmondat: Az euthanázia megengedhető.
A szexuális nevelést be kell vezetni az iskolákban.
Az abortusz gyilkosság.
Nem szabad legalizálni a kábítószereket.
A sajtószabadság egy szép álom.

A halálbüntetést vissza kell állítani Magyarországon.
Láthatjuk, hogy közéleti témákról is folyik a vitatko

zás. A vita célja, hogy bepillantást nyerjünk, mi, fiatalok 
a közéletbe, s magunk is önálló véleményt alakíthassunk 
ki a mellette, -  ellene érvekből. A vita önbizalmat is ad, 
s megtanuljuk gondolatainkat világosan elrendezni, ki
fejezni. a másik emberre odafigyelni, s válaszolni érveire.

A vitában fontos szabály, hogy estik és kizárólag a 
megadott időben lehet felszólalni, a csapat egyes tagja
inak. Ez türelemre nevel, mert nem szólhatunk bele más 
beszédébe.

November 11-13-án Pécsen jártunk tehát.
Itt két tételről vitáztunk:
„Ha békét akarsz, készülj a háborúra"
„Csak a felnőtt szava számít"
Mindössze nyolc csapat vitázott, 2. és 3. helyezést 

értünk el. Az iskolánknak 3 csapata van. kettő a negye
dikesekből, és egy a hatosztályosok (másodikosok) kö
zül.

A vita során új barátságokra is szert tehetünk.
Mi. aszódiak a miskolciakkal, pécsiekkel, debreceni

ekkel (és még sokan másokkal) vagyunk igen jó kapcso
latban.

Ha nincs vita, akkor is összejövünk több napra, jókat 
bulizunk, szórakozunk.

Még a legfontosabbról nem is szóltam!
Óriási köszönettel tartozunk Koncz István tanár úrnak, 

aki az egész vitát szervezte, és velünk jött mindenhová, 
kitartóan, lelkesen.

Ha nincs Koncz tanár úr, nincs vita, ha nincs vita, 
nincsenek új barátaink sem. S a „vitások” nem ková- 
csolódnak össze ennyire. Mert észre lehet venni, hogy 
mennyire jó a kapcsolatunk, összeköt bennünket a viták 
élménye, és a rengeteg szórakozás is.

Fontos, hogy ennyire összetartunk, s ez is Koncz tanár 
úr érdeme!

Köszönjük szépen!

Kolesza Edit
Petőfi Sándor Gimnázium 

4/b oszt. tanuló

VISSZATEKINTŐ
Miről írt az Aszódi Tükör 1994. 1. számában?

5. oldal:
A D1GITEL-2001 RT. igazgatósága Tisztelt leendő 

előfizetőit tájékoztatta tevékenységéről:

Idézek: .Sajnos vannak olyanok is. akik nem bízván 
bennünk, tamáskodva követik nyomon az eseményeket, és 
hangot adnak „rossz Hőérzetüknek". de higgyék el, egy 
ilyen hatalmas beruházást megvalósítani csak töretlenül 
erős hittel, a siker elérésének megingathatatlan szándé
kával lehet."

Hát nem csodálatos?
Akit mindez nem elégít ki, szedjen digitáliszt....

(szerk.)

V___________________________________ >
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AZ ÁLLAMI KÖZÉPISKOLA
Az 1985-ös közoktatási törvény hatására különböző 

kísérletek indultak el az oktatási intézményekben. A 
helyzet 1990-ben már annyira sokszínű, de egyben átte
kinthetetlen lett, hogy szükség volt egy újabb közoktatási 
törvényre. Ez és az önkormányzatokról szóló törvény 
szerette volna hosszú távra biztosítani, hogy minden gye
rek a képességeinek és a szülői elvárásoknak megfelelő 
nevelési- oktatási intézménybe kerüljön. A törvényalko
tók fontos szerepet szántak a helyi kezdeményezéseknek, 
a térségi igény, a térségi összefogás gondolatának; va
lamint külön hangsúlyt kapott az a régen hangoztatott, 
de eddig be nem tartott elhatározás, hogy a gyerekeknek 
tizenhat éves korukig iskolába kell járniuk.

Az új közoktatási törvény új feladatokat ad a környék
beli általános iskoláknak és a gimnáziumnak is. Okos 
elhatározással össze kellene hangolnunk az oktatást. A 
jelenlegi finanszírozási rendszerben megvalósíthatatlan, 
hogy minden kis iskola tízosztályos képzést indítson, 
hiszen az utolsó osztályokban alig marad gyerek, ennek 
megfelelően a fejkvótából nem lehet megoldani az iskola 
méltó fenntartását. Különösen nagy gond ez olt, ahol 
szegény az önkormányzat.

Össze kellene hangolnunk a környékbeli általános is
kolák és hatosztályos gimnáziumok oktatási tervét is. Az 
elmúlt másfél év azt bizonyította, hogy -  bár anyagilag 
rosszabbul jártunk, hiszen a 14 év alatti tanulók után 
kevesebb pénzt kapunk, mint a gimnazista korúak után 
-  érdemes volt beindítanunk ezt a képzési formát. A

gyerekek számára nem jelentett törést az iskolaváltás, 
sőt, a kezdeti büszkeségük -  a „gimnazisták lettünk” 
érzése -  igen erős lendületet adott az induláshoz. Nagyon 
jó a munkához való viszonyuk: megértették, hogy ered
ményt. jó jegyet, tartós tudást csak erőfeszítéssel lehet 
elérni. Nevelési szempontból szerencsés, hogy a kamasz
kori változásokon egy már kialakult óvó közösségben 
esnek át.

Tudjuk, hogy az első osztály 4,27% osztályátlaga az 
általános iskolás kollégák jó munkájának is köszönhető. 
Ezt az cgyüttműködélst kellene tudatosabbá tennünk.

Az Aszódi Önkormányzatnak a költségvetési hiány 
fedezésére szánt 25 millió Ft állami támogatásért cseré
ben le kell mondania a térségi feladatokat ellátó. Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola fenn
tartásáról, ennek következtében gimnáziumunk a Megyei 
Önkormányzathoz kerül. Ez a tény részben elszomorító, 
hiszen egy város működésének minőségét jelzi, életét 
jellemzi, hogy hogyan segíti, támogatja, építi a gyerme
kei nevelésén, neveltetésén keresztül a jövőjét; részben 
azonban reménnyel is eltölt bennünket. Abban bízunk, 
hogy újra indíthatunk szakköröket, hogy megfelelő cso
portbontásban taníthatunk egyes tantárgyakat, hogy szer
tárainkat és oktatási segédeszközeinket felújíthatjuk... 
szóval tisztességesen teljesíthetjük vállalt feladatainkat.

Frajnu Miklós 
igazgató

EGY DÖNTÉS HÁTTERÉRŐL
Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak- 

középiskola területi feladatokat is ellátó intézmény. Az is
kolába közel 50 településről járnak a tanulók.

A középiskola költségvetése a tanulók száma alapján szá
mított fejkvótából és a város önkormányzata által biztosított 
mintegy 3,5 millió Ft-os támogatásból tevődik össze. Bár a 
középiskola igyekezett a különféle pályázatokkal, szakkép
zési támogatásokkal növelni bevételi forrásait, költségvetése 
már egyre kevésbé tudja biztosítani az igényes oktató-nevelő 
munkához szükséges feltételeket.

Ekkor merült fel a középiskola tantestületében annak le
hetősége, hogy kezdeményezi az önkormányzatnál a közép
iskola megyei fenntartásba való átadásának mérlegelését.

Városunk költségvetése -  a normatív finanszírozás fonák
ságaiból következően -  az utóbbi két évben úgy alakult, 
hogy csak pótlólagos állami támogatás igénylésével tudta a 
város működtetni az alapellátást nyújtó intézményeit.

A középiskola visszaadásának gondolatát felerősítette az 
a tény is, hogy a más településeken korábbiul a megyéhez 
már átadott intézmények jobb anyagi helyzetbe kerültek, 
mint a helyi önkormányzatok által fenntartott középiskolák. 
(Korábban egyébként a nem alapfeladatot ellátó intézmé
nyek, így a középiskolák is, megyei fenntartásban működ
tek.) Az önkormányzat tehát pusztán önzésből vagy presz
tízsből nem kívánta a középiskolát a jobb anyagi kondíciók 
elérésétől megfosztani, így még az elmúlt év decemberi ülé

sén -  elfogadva a középiskola kérését -  döntött úgy, hogy 
átadja a megyének az intézményt működetésre.

Ezt a döntést alátámasztotta, sőt egyértelműsítette az 
1995. évi költségvetési törvény, amely a működési hiányt 
kiegészítő pályázat benyújtásának feltételeit tovább szigorí
totta az előző évekhez képest.

A hátrányos helyzetű település pályázat benyújtásának 
feltételei között szerepel többek között az is, hogy a területi 
feladatokat ellátó intézményeit -  a mi esetünkben a közép
iskolát -  a megyéhez kell visszaadni annak az önkormány
zatnak. amelyik a pályázatot benyújtja. Önkormányzatunk a 
hiányos költségvetés miatt kénytelen megpályázni a pótló
lagos állami támogatást.

így teljes az a megállapítás, hogy városunknak a költségve
tési hiány fedezetére szánt 25 millió Ft-os álhuni támogatásért 
cserébe sajnos le kell mondania jelenlegi középiskolájáról.

Természetesen nehéz szívvel tesszük, de ez nem jelenti 
azt. hogy városunk önkormányzata a lehetőségeihez képest 
a továbbiakban nem fogja támogatni a középiskolát. Az ed
digiekhez hasonlóan a későbbiekben is segítjük az iskolát 
problémáinak megoldásában. Ezt biztosítja az is, hogy kép
viselőtestületünk tagja a középiskola igazgatója és egyik ta
nára. Közös munkánk sokat segíthet az iskola gondjainak 
orvoslásában.

Bugyin József 
polgármester
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GONDOLATOK ASZÓD LABDARÚGÁSÁRÓL
Felkértek, hogy írjak pár gondolatot Aszód labdarúgásáról. Aszód 

mindig nagy labdarugó hagyományokkal rendelkezett. A focival 
kapcsolatos gondolataimat megpróbálom a múlt, jelen és a jövő 
vonatkozásában papírra vetni.

A régmúlt időkről is csak az idősebb aszódi labdarúgók elbeszélése 
alapján tudok beszélni, mert akkor még nem is éltem és így nem állt 
módomban olyan nagyszerű futballisták játékában gyönyörködni, mint 
pld.: (és itt engedje meg a kedves olvasó, hogy a nagyszerű játékosok 
közül jó néhányat felsoroljak, mert szerencsére voltak sokan és talán 
egy-egy név olvastával a régi szép idők focijára nosztalgiával gon
dolnak vissza, felidézve a regi nagy meccsek történeteit)

Bányánszki bácsi (a Suta) Kaszás bácsi, Tégen Feri bácsi (a Ke
nyeres) Bagyin Józsi bácsi (a Konopiszka) mind ragyogó kapusok 
voltak. És itt hadd meséljek el egy idősebb játékostól hallott kedves 
kis történetet Bagyin Józsi bácsi (Konapiszka) egy Bag-Aszód mér
kőzésen egy óriási védést produkált, miközben elszakadt a nadrágja 
madzagja. Akkoriban még nem volt két nadrág a játékosokon és hogy 
nehogy lecsússzon róla, a labdát letette, hogy felfogja a nadrágot, ezt 
kihasználva az egyik bagi berúgta a bőrt a kapuba. Józsi bácsi nagyon 
mérges lett, elengedte a gatyáját ami lecsúszott Akkoriban a gyen
gébbik nem közül is elég sokan jártak mérkőzésre, úgyhogy lett nagy 
sikoltozás, és a rossznyelvek szerint ezután dupla annyi hölgy látogatta 
a bagi pályát.

Aztán a nagyszerű mezőnyjátékosok:
Dénes Pista bácsi, Rácz Jani bácsi (Apus), Tolmácsi Pál (Koka), 

Szászi István (Szatyor), Csobán Márton (GURU I.), Csobán Mátyás, 
Nagy Rezső (Piala), Juhász Gyula bácsi (a Zsebkendös), Búzás 
János (a Százlábú), Szászi András (Suuka), Gazsó Pál, Szűcs Tibor, 
Borbély Géza, Gabai János, Bagyin József (Sovány), Lipták József 
(Fabo), Koncz István (Tüdő, Pitesz), Bokodi Öcsi.

Ebben az időben két nagyszerű ember tett meg mindent Aszód 
labdarúgásáért: Magyar Kálmán bácsi és Fehér Bandi bácsi, akik 
pályamesterek voltak és felváltva látták el a sportelnöki teendőket. 
Akkoriban a fiatalok annyira szerették a focit, hogy AFLE (ASZÓDI 
FIÚK LABDARUGÓ EGYLETE) néven Budai Ferenc és Koncz 
István vezetésével önerőből külön csapatot szerveztek és később 
közülük sokan bekerültek a felnőtt csapatba.

Aztán egy fiatalabb generáció, akiket már kisgyermekként volt 
módom csodálni és edzéseken örömmel hoztam nekik vissza az 
elrúgott labdát:

Borbély Ernő, Ondrik Pál (Faber), a két fekete párduc Bobály István 
(Ityi), Torda István (Matyi), Kutnyik Karcsi (a félszeg, de botnbalö- 
vésű). Varga Pál, Murányi Miki, Kaspár Öcsi, Búzás Laci (Pecek), 
Lipták (puha vagy Fungi), Szászi László (Kis Szatyor), aki egy ke
mény meccsen egy összecsapás után, bekötött fejjel végighajtotta a 
mérkőzést, és győztünk!

És végül, de nem utolsó sorban az örök bohém Szászi (a Kupa), 
akiről két történetet szeretnek elmondani. Egyszeregy hazai mérkőzés 
előtt óriási eső zúdult a pályára. Az eső elállta után hatalmas tócsák 
borították a pályát A játékvezető alkalmasnak minősítette a talajt és 
elkezdődött a meccs. A Kupa bevezette a labdát a víztenger közeliébe 
és amikor az ellenfél lábujjhegyen meg akarta közelíteni, a labda mellé 
rúgva fröcskölte le a játékost Persze, hogy mindenki a hasát fogta a 
nézőtéren.

Aztán egy másik eset: Amikor a Kupa idősebb lett, hátra került 
centerhallba. Sokszor nehéz helyzeteket úgy oldott meg, hogy akkor 
adta haza a kapusnak (Fabernak) a labdát, amikor azt senki nem várta 
volna. Egy alkálóimnál az ellenfél szögletét úgy adta haza, hogy a 
labdát befejelte a pipába, és odaszólt a dermedten álló Fabemak, kissé 
selypítve. „Mi az Babely már ezt sem fogod?”

Ennek a generációnak az edzője Nagy Antal volt, a népszerű 
Toncsi bácsi, akit nagy tisztelet és szeretet övezett szurkolók és 
játékosok részéről egyaránt.

És egy újabb generáció, amikor Seres Gyula az Aszódon megfordult 
talán legnagyobb edző vezetésével egészen az NB III-ig jutott az 
aszódi gárda. Köszönhető volt ez még az akkori vezetés áldozatkész, 
odaadó munkájának, segítőkészségének, hogy az akkor még csak falu 
Aszódon egy ilyen jó gárda tudjon örömet szerezni a nemritkán 1000- 
3000 (Aszód-Bag) szurkolónak.

Akkoriban Kovacsik Elemér, Vári Zoltán, Gazsó Pál tettek meg 
mindent, hogy a csapat megállja a helyét a bajnokságban.

A sikerek egyik alapja, túl a játékosok tehetségén, hogy a csapat 
nagyobb hányada az IMl-ben és a PM-es Építőipari Vállalatnál 
dolgozott, így kis munkaidő kedvezménnyel megoldható lett, hogy 
az edzések és edzőmérkőzések látogatottsága közel 100%-os volt.

Pedig abban az időben mi játékosok ellenszolgáltatás nélkül tet
tük ki a szívünket a pályára lépőkért, és próbáltunk örömet szerezni 
magunknak a hűséges szurkolóinknak.

Akkortályt az alábbi játékosok miatt jártak szívesen a mérkőzé
sekre és szurkolók:

Karlovics István (Jasin), Vorberger, Lukácskó, Truzsi, Palik, 
Mudri, Ondrik P. (Kis Guru), Fözér Z. (Gatya) Stefkó, Pataki J., 
Magyar M., Huszár S., Raffai S., Katonás J., Karácsondi L„ Tur- 
csány J., Hasznos, Ondrik S. (Pipcc), Tégen F., Tukora Miklós, 
Maldrik. Turjanszki. Bures.

Az NB III-as korszak után hullámzott a csapat teljesítménye, 
felváltva játszott a körzeti és a megyei I. oszt. bajnokságban. Ebben 
az időszakban is voltak kiemelkedő tudású játékosok, néhány nevet 
hadd említsek közülük is:

Gcndur, Raffael, Magyar Kálmán, Szászi László (Lacika), Ondrik 
S., 'furcsán P., Szmorek, Parlagi, Kis Tóth. Zsemberovszki, Bo- 
rovszki, Ondrik P., Csányi, Krecsmarik.

ÉS A JELEN IDŐSZAK
Jelenleg az Aszód FC a körzeti bajnokságban szerepel. Az egye

sületnél négy csapat működik, a serdülő, az ifjúsági, a felnőtt és az 
öregfiúk csapata. Az elmúlt időszakban az egyre romló gazdasági 
helyzet is nagyban hozzájárult, hogy Aszód labdarúgása nem tudott 
olyan szintre emelkedni, ahogy azt a város focit szerető polgárai 
elvárnák.

A jelenlegi támogatás éppen hogy a működőképesség fenntartását 
biztosítja. Tehát nincs lehetőség kész, kiforrott játékosok megszer
zésére, mint pl.: Bag csapatának, lásd Mundi, Borgelya, Nagy P. 
stb., de a pénz fogytával tudjuk, milyen zuhanórepülést hajtanak 
végre.

A játékosállományunk egyetlen tagja sincs függő viszonyban az 
egyesülettel, amin azt kell érteni, hogy senkinek nem tudunk állást 
biztosítani, meccspénzt fizetni, mint pl.: a körülöttünk lévő kiscsapa
tok. így a nagyon nehéz megkövetelni a megfelelő cdzéslátogatottsá- 
got, ami pedig alapja a jó  szereplésnek.

Mindezeket tudomásul véve az FC elnöksége úgy döntött, hogy 
hosszabb távon gondolkodva egy főleg aszódi fiatalokra épülő csa
patot épít, ami remélhetőleg a későbbiekben meghozza a gyü
mölcsét.

A felnőtt és ifjúsági csapat heti négy edzéssel, ebből egy torna
termi január 15-én, megkezdte az alapozást, a serdülők később kap
csolódnak a munkába.

A felnőtt csapat irányítását az NB I-et (Eger) is megjárt Gcndur 
Tibor vette át, aki korábban már sikeresen focizott és edzósködött 
a csapatnál.

A legnagyobb feladat az ifjúsági csapat edzőjének. Turcsány Ist
vánnak jutott, mivel neki kell a labdarúgás szerctetét belenevelni a 
gyerekekbe és egy jó  kollektívájú ifjúsági csapatot összehozni. Az 
elnökség minden segítséget megad, és reméli, hogy az edző jó cin
ben tulajdonságaival és szakmai hozzáértésével megoldja ezt a ne
héz feladatot.

A serdülő csapat edzője. Nagy László nagyon jó  munkát végzett 
a gyerekeknél, akik nagyon megszerették és jó kollektívát alkotva 
sikeresen szerepelnek a serdülő bajnokságban.

A felnőtt csapat az alábbi játékoskerettel készül a bajnokságra: 
Kvaka, Kaszás, Szaló Sz., Szabó I., Nagy A., Nagy L., Csorna, 
Borissza, Lipták. Bartók, Király, Tukora G., Hidasi, Magori, Brat- 
kovics, Llrbaner.

Reméljük, hogy ha nem is rövid időn belül, de sikerül olyan 
csapatot kialakítani, amelyik sok örömet szerez majd azoknak a 
szurkolóknak, akik jóban-rosszban kitartanak a csapat mellett, pl.: 
Garczik Marci bácsi és felesége Zsuzsa néni. Varga Pali bácsi, 
Bányánszki bácsi. Nagy Jani bácsi (Szívós), Kaszás bácsi.

És mi is bízunk benne, hogy a játékosok a múlt hagyományait 
szem előtt tartva megtesznek mindent, hogy a csapat a városhoz 
méltó osztályban szerepelhessen.

Tukora János
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EGY KIS NYELVTAN

FELHÍVÁS!
TISZTELT POGÁROK: Bizonyára hallotak már a híres 

Gyurcsok Józsefről, a GYÓGYÍTÓRÓL, vagy ha ugytetszik 
mesterről, a messiásról.

Az ő és segítői gyógyítása után már sok sok ember gyó
gyultan távozott rtőllükAz emberek megsegítése érdekében 
indítok járatot 3. án. 6.án és a továbbiakban munkanapokon 
az igények szerint a gyógyítókhoz, tapasztalataim szerint 
személyautóval az ut 1000-1500 Ft-ot vesz igénybe A 
busszal vagy vonattal való közlekedés hosszadalmas és köl- 
ségesebb, mint igy lessz.

Az álltalam szervezett út költsége személyenként 500 FT 
ba fog kerülni előreláthatóan.

Az útra hét fős csoportokat szervezek.

Jelenlegi gyógyítások a mesternél.
1995 Jan 03 08 10 12 14 16 h
1995 Jan 06 08 10 12 14 16 h
Munkanapokon 08 10 12 14 166 h

Az indulásokat reggel 06 h kor kezdjük, majd a követke
zőt 10h30 perckor szeretném indítani. És ha belefér, délután 
fojamán még eggyet indítok.

Kérem önöket hogy a sok jelentkező miatt - indulási szán
dékát előre jelezni szíveskedjenek!

Jelentkezni lehet: (lásd a hirdetésen)

Tisztelt Sz.Sz!
N evé t- a felhívással ellentétben -  fedje jótékony homály. 

Azonban, ha már közszemlére tette sorait, szíves-örömest 
ajánlom ,A  magyar helyesírás szabályai” című kiadványt.

Üdvözlettel:
Kovács István tanár

A VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
FEBRUÁRI RENDEZVÉNYEI

Február 02 15.00 óra: NYUGDÍJAS KLUB összejövetele
Vendég: Bagyin József, polgármester

Február 15 15.00 óra: NYUGDÍJAS KLUB
Zenés, táncos farsangi klubest 

Február 24 20.00 óra: BLUESTÉLY
Vendég: Tengs-Lengs Blues Bánd 
Belépődíj: 150.- Ft

T A N F O L Y A M O K :
Minden hétfőn 17.00-19.00-ig: JAZZTÁNC TANFOLYAM 

Vezeti: Országh Zita

Minden csütörtökön 16.00-17.00-ig 
AEROBIC TANFOLYAM Vezeti: Hegedűs Beáta

A tanfolyamokra folyamatosan lehet jelentkezni!

ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNYEK:
Február 04. VADÁSZBÁL
Február 08. POSTÁS SZAKSZERVEZET ÉRTEKEZLETE 

Február 11. VADÁSZBÁL 
Február 18, KOMMENDÁNSBÁL 

Február 25. VÍZMŰBÁL

Sprechen Sie Deutsch?
A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

német nyelvtanfolyamot indít, kezdők részére.

A tanfolyam időtartama: 40 óra Foglalkozások ideje: 
hétfő -  csütörtök 18.00-20.00 óráig

Tanfolyam díja: 5.500.- F't + tankönyv költsége 
Induló létszám: minimum 10 fő 

Első foglalkozás ideje: 1995. február 20. (hétfő)

Jelentkezni -  a tanfolyam díjának befizetése 
mellett -  az első foglalkozáson lehet.

BIBLIÁRÓL A BIBLIÁBÓL
MINDENKINEK

Előadássorozat a testi és lelki egészségről

Előadó: Murányi József lelkipásztor
Helye: Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház

Időpont Téma
Február 1. 18.00 óra Barátunk-e az alkohol?

Utópia vagy valóság 
az örök élet?

Február 8. 18.00 óra Megváltoztathatók étkezési 
szokásaim?
Mit mond a Biblia, mikor 
van velünk Isten?

Február 15. 18.00 óra Bevegyem, ne vegyem....?
Mit mond a Biblia, 
tartogat meglepetést a jövő?

Február 22. 18.00 óra Alkohol és vagy gyógyszer? 
Mit mond a Biblia, meddig 
rohanjak és mikor álljak meg?

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

S P O R T  S P O R T  S P O R T  S P O R T

FIATALOK ! FIÚK, LÁNYOK!

A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 
Házban működő Sakkcsapat és Tekeegyesület várja 

az e két sportág iránt érdeklődőket. 
Érdeklődni és jelentkezni az edzésnapokon lehet. 

Sakkcsapat: minden hétfőn 17.00 -  20.00 óráig 
(vezető: Stvorecz Gyula)

Tekeegyesület: minden szerdán 17.00-21.00 óráig 
(vezető: Bábosik Dezső)

LÁNYOK, FIGYELEM! A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház M A J O R E T T E csoportot szer
vez. Jelentkezési feltételek: -  betöltött 14. életév, -  160-170 cm-es testmagasság. Jelentkezni lehet

Nagy Andrásnál személyesen,
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IMATEREM A LAKTANYÁBAN

A kor követelményeinek megfelelően, a Honvédelmi Tör
vénnyel összhangban kerül kialakításra és átadásra alakula
tunknál ökumenikus istentiszteleti terem.

Helve: Aszód, Petőfi Sándor laktanya, Csapat Művelődési 
Otthon I. emelet

Ideie: 1995. február 14.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Köszönöm, hogy az önkormányzati választásokon szava
zataikkal támogattak, s ezzel lehetőséget biztosítottak szá

momra, hogy városunk önkormányzati 
képviselőtestületének tagja lehetek. 

Munkámmal igyekszem meghálálni a személyembe 
fektetett bizalmai.

Koncz István 
képviselő

P R O G R A M

1. Érkezés a laktanyába 9.00 órára
2. Tájékoztató 9.30-kor
3. Laktanya látogatás 9.40-11.15-ig

a) Gyengélkedő megtekintése
b) Legénységi körlet megtekintése
c) Ökumenikus istentiszteleti terem megtekintése
-  Szvorák Katalin előadóművész műsora
-  Imaterem felszentelése
d) A Galériában lévő Daru Kádas István 
festőművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Kocsis Mihály ezredes

4. Ebéd 11.30—12.30-ig
5. Aszód templomainak meglátogatása, beszélgetés a

Polgármesteri Hivatalban 12.30-14.00-ig
6. Az aszódi Fiúnevelő Intézet Imaszobájának

megtekintése 14.15-15.00-ig

A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

Kelemen István vezérőrnagy

Kovács Imre dantártábornok

Keszthelyi Ferenc püspök

Harmati Béla püspök

Ladocsi Gáspár dandártábornok 
Takaró Károly dandártábornok 
Fröchlich Róbert ezredes 
Kocsis István alezredes 
Borsos István alezredes 
Kocsis Mihály ezredes 
Tóth Ferenc plébános

Detre János esperes

Nagy Árpád kerületi esperes 
Pálos Frigyes prépost 
Huszta Csaba lelkész 
Bagyin József polgármester 
Jamrik László polgármester 
Szinyei András polgármester 
Szarka Attila igazgató

Tolmácsi Miklós

Dr. Horváth Anna 

Daru Kádas István

Budapesti Katonai Kerület 
Parancsnoka
Budapesti Katonai Kerület 
törzsfőnöke (PK.I.H.)
Vác Egyház megye 
püspöke
Evangélikus egyház 
püspöke
katolikus tábori püspök 
protestáns tábori püspök 
vezető tábori rabbi 
tábori esperes 
tábori esperes 
MH OKAK Parancsnoka 
Bag plébánosa, aszódi 
kormányzó
Aszódi evangélikus egyház 
vezetője
Galgahévízi plébános 
Hatvan plébánosa 
Aszód Baptista lelkész 
Aszód polgármestere 
Bag polgármestere 
Hatvan polgármestere 
Fiúnevelő Intézet 
igazgatója 
Aszód katolikus 
egyházközösség 
világi elnöke
Aszód evangélikus egyház
felügyelője
festőművész

M E G K Ö S Z Ó N  Ö M

Tisztelettel megköszönöm azoknak a választópolgároknak 
a támogatását, akik szavazatukkal lehetővé tették, hogy 
Aszód város Önkonnányzati Képviselő-testületének tagja le
hetek.

ígérem, hogy a választási programomban megfogalmazot
taknak igyekszem eleget tenni.

Kérem Önöket, hogy a testületi munka javítása érdekében 
javaslataikkal keressenek meg. Szívesen állok rendelkezé
sükre egyéni és közös gondjaik, -  amennyiben az az önkor
mányzat hatáskörébe tartozik -  megoldásában.

Köszönettel:

Búzás Pál 
képviselő

J

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Köszönöni, hogy az önkormányzati választéisokon 
szavazataikkal támogattak, s ezzel lehetőséget 

biztosítottak számomra, hogy városunk önkormányzati 
képviselőtestületének tagja lehetek.

Munkámmal igyekszem meghálálni a személyembe 
fektetett bizalmat.

Koncz István 
képviselő

I I
I Aszód Város Képviselő-testülete a még meglévő önkor- !
! mányzati tulajdonú építési telkeket az alábbiak szerint !

hirdeti meg, 360 Ft/m2-es vételárral,
1995. március 31-ig. J

AZ INGATLANOK ADATAI:
• Aszód, Városréti úton 21/122 hrsz. 985 m2

21/125. hrsz. 988 m2

; Aszód, Tél utcában 21/128. hrsz. 875 m2 ;
L...................................................................................... J

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

HÉTFŐ: 7 .30 - 12.00
12.30- 16.00 
ÜGYELET 18.00-ig

KEDD: 7.30-12.00

SZERDA: 7 .30- 12.00
12.30- 16.00

CSÜTÖRTÖK: 7.30-12.00

PÉNTEK: 7.30-12.00
12.30-15.30

SZOMBAT: 7.30-12.00
ÜGYELET
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KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Felnőttek farsangi bálja
az 1. sz. Napköziotthonos Óvodában 

február 18-án, 19 órától 
Zenét szolgáltat a REMIX együttes. 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

Az AMEDIK orvosszövetkezet bővítette 
szolgáltatását. Szombatonként reggel 8—11-ig 
dr. Horváth Péter belgyógyász angiológiai 
szakrendelést tart érbetegeknek, visszérprob- 
lémákkal, érszűkülettel, lábszárfekéllyel bajló- 
dóknak. Az első vizsgálat AMEDIK beutalóval 
kedvezményes.

Az Aszód FC elnöksége 
PÁLYAGONDNOKOT keres. 

Érdeklődni lehet: Tukora Jánosnál A szód. Ősz u. 8. 
az esti órákban, illetve hétvégén.

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖSZÖNETÉT FEJEZI 
KI AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK, AKIK 

SAJÁT KÖNYVEIKET AJÁNLOTTÁK FEL AZ 
ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSÁRA:

Csobán Pál, Búzás Sándorné, Dinnyés Lászlóné, 
Dr. Éliás Rozália, Dúzs Márta, Gerlach Kornélné, 
Bank László, Nagy Lajos Jánosné, Mayer Mónika, 

Mészáros Ferenc

LABDARUGÓ TEREMTORNA

Az ASZÓD FC fővédnökségével rendezték meg 1994. 
december 18-án az l.sz. Általános Iskolában a hagyo

mányos labdarugó tornát.
Az Aszód, a környékbeli, a hatvani és egy budapesti 

összesen nyolc csapat nevezett be a versenyre.

EREDMÉNYEK:
1. helyezés: Valentinyi Kerámia I.
2. helyezés: Valentinyi Kerámia II.
3. helyezés: Hatvan Haladás KFT.
Gólkirály: Mayer János

(Valentinyi Kerámia 1. csapat)

VASARNAPTAR
Az aszódi Vásártéren megtartandó országos állat- és 

kirakodó vásárok ezévi időpontjai:
Február 18. (szombat)
Március 18. (szombat)
Április 22. (szombat)
Május 20. (szombat)
Augusztus 19. (szombat)
Október 21. (szombat)
November 18. (szombat)

A vásárokkal kapcsolatos információ a GAMESZ- 
től kérhető (2170 Aszód, Szabadság tér 8.

Tel.: Aszód 3.).

SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS indul 

1995. Február 3-án (pénteken)
RENDEL: DR. JÁNOSI GÁBOR Cím: Aszód, Rendelő- 

intézet, Telefon: 06-20-353-948 
Rendelési idő: Péntek: du. 17.00-19.00 óráig

-  Ambuláns aranyér műtétek, végbélrákszűrés, vég- 
bélrepedés, sipoly kiirtás,

-  tágult viszerek, szemölcsök, bőrkeményedések, 
hegek, tetoválások eltávolítása,

-  benőtt körönt, lábszárfekélyek kezelése,
-  kása és zsírcsomó,
-  fitymaszűkület műtétek,
-  érszűkület műszeres vizsgálata, kezelése,
-  lágyék- és hasfal sérv vizsgálata.

Várom kedves betegeimet!

Dr. Jánosi Gábor

F A R S A N G  1995
Az aszódi 2.sz. Általános Iskola tanulóinak 

1995. február 11-én du. 3 órakor a 
Laktanya ebédlőjében rendezzük meg a 

FARSANGI KARNEVÁLT
Aki bármilyen támogatással)! ozzá tud járulni 

a rendezvény sikeréhez, kérjük juttassa el iskolánkhoz.

M E G K Ö S Z Ö N Ö M

Tisztelettel megköszönöm azoknak a választópolgároknak 
a támogatását, akik szavazatukkal lehetővé tették, hogy 
Aszód város Önkormányzati Képviselő-testületének tagja le
hetek.

ígérem, hogy a választási programomban megfogalmazot
taknak igyekszem eleget tenni.

Kérem Önöket, hogy a testületi munka javítása érdekében 
javaslataikkal keressenek meg. Szívesen állok rendelkezé
sükre egyéni és közös gondjaik, -  amennyiben az az önkor
mányzat hatáskörébe tartozik -  megoldásában.

Köszönettel:

Búzás Pál
képvisehi

Magyar Posta
MAGYAR POSTA RT. 

POSTAHIVATAL ASZÓD

NYITVA TARTAS:

minden hónap 1.-én és 2. hétfőjén: 8.00 -  17.00 óráig
pénztár: 8.00 -  16.30-ig

minden további hétfőn:

kedd -  péntek: 

szombat, vasárnap:

8.00 -  16.00 óráig 
pénztár: 8.00 -  15.30-ig

8.00 -  16.00 óráig 
pénztár: 8.00 -  15.30-ig 
Z Á R V A

.............. J
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Q Felelős kiadó: TYPOVENT Kft. □  Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 
□  Engedélyszám: ÜI/PHF/279/1989
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