
KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT!
Városunk minden pedagógusának, az oktató-nevelő intézmények 

valamennyi munkatársának kívánunk 
a Pedagógusnap alkalmából további 

sok szép iskolaévet, az áldozatos munkához erőt, egészséget!

^  Jobbágy Károly

Az elhagyott 
repülőtér

(...Hát maga?
-  Az Atomkutató Intézetben dolgozom 
... TV-riporter vagyok... Filmrendező 
lettem. Most jöttem haza amerikai 
tanulmányutamról...
-  És a tanár úr? Még mindig 
a gimnáziumban?
-  Én még mindig ott...)

...Mert minden évben egy napon 
felbőgnek a friss motorok. 
Próbálkozások, monoton 
fárasztó léggyakorlatok 
után

mind repülésbe fog; 
billeg a beton kikopott 
kockáin, aztán nekivág.

Egyre kisebb a távozó gép 
s törpül a lent maradt világ.

Te, kócoshajú, ifjú pilóta!
Te, magabiztos, nótákkal teli, 
robbanó-szavú, türelmetlen.
-  mi lesz belőled odafenn? 
Fáradhatatlan felderítő?
Soha nem látott tájakon 
szemed elsőként tekint széjjel? 
Vagy te leszel, ki először lép 
a Mars forró köveire?
Mi leszel?

Új gépek dübörögtetője?
Új tenger boldog hírnöke?

Új égbolt feltérképezője?
S onnan fentről lenézel-e 
az elhagyott repülőtérre, 
ahol jövőre, egy napon 
megint bőgnek friss motorok.
Újabb év s pengő szárnyakon 
egy még frissebb raj kanyarog. 
Sapkadobáló ujjongásuk 
rezegtetik a levegőt, 
s leírnak még egy utolsó kört 
a vén repülőtér fölött,

mely csak marad, lent, változatlan, 
örökké egy azon alakban, 
évről-évre megkopottabban, 
röpíteni kész új csapat 
fiatal, fényes madarat.
Fiam,

ki sokszor mulatsz rajtam, megrögzött 
szokásaimon;
Te hetyke lány 

a nagy zsivajban, túlzsúfolt 
utcasarkokon,
nézd meg jól fáradt arcomat!
-  Nem látod rajta önmagad?
Nézd meggyöngült két szememet
-  kisért és figyelmeztetett -
s azt, melyről hitted, nem mered 
elhagyni, 

biztató meleg 
tenyerem, 

repülőtered!
Felismered?
Négy évig nézted:

Villámlik már ez a szem, avagy simo
gat?
Radar-ernyőd volt ez a szempár, 

jósolt felhőt, viharokat.
Adtam szádba új szavakat...

Tartottalak, aztán titokban

-  mint ki fióka-madarat röptét -  
zárt markom szétnyitottam, 

mondtam:
Szállj! Próbáld! Erős vagy már. 

Elkaplak, hogyha elfáradtál.
Ne így! Ne úgy! No, most jó! Látod?...
S veled szálltam át -  nem világot! -
csak az iskola udvarát,
körözve, -  tanár és diák -
bukva ... szárnyalva... s szólva rád
biztattalak:

-No! Újra hát!...
Felszálltál. Nekem mi maradt? 
Mindig a megszokott szavak, 
az a marok égboltdarab, 
mely néha fényes, meghasad, 
máskor, mint elcsókolt vasak 
a hangok tompán konganak.

Hogy untam sokszor. Vágytam én is 
más tájakat és új eget.
Akartam elrepülni én is 
(köröztem itt már eleget!) 
de éreztem, hogy nem lehet.
Sorsom maradni késztetett.

Te, aki szállsz fejem felett, 
ne felejtsd el az első leckét, 
a riadt, kezdő éveket.

S míg téged világűrbe von 
korunk süvítve, -  gondolj majd rám, 
ki akkor is ott, lenn leszek még, 
ott az iskolaudvaron 
Számon kopott szavak kopognak, 
s rovom a kört, a megszokottat.

S mert az idő nem szekér, vénhedt, 
hanem rakéta, felragad, 
ha találkozunk 

-  megtörténhet -  
billentsd meg majd a szárnyadat.
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EMLÉKÉT NE TÖRVÉNY ŐRIZZE, 
SZÍVEKBEN ÉLJEN!

Egy születésnapra emlékezve

1896. június hó 6-án született NAGY IMRE, a Ma
gyar Népköztársaság miniszterelnöke, mely tisztséget 
kétszer látta el.

Egyike hazánk mártírjainak -  történelmünknek szá
mosabb a mártírja, mint a hőse. Nagy Imre hős is 
volt. Nem amikor csonttá soványodva végighallgatta 
ítéletét, és azt mondta “nem kérek kegyelmet”. Nem 
akkor volt hős, hanem amikor megkísértették, hogy 
visszaveszik a “csapatba”, csak mondja már ki, hogy 
ezerkilencszázötvenhatban ellenforradalom  volt -  
még követ is lehetett volna Törökországban, vagy 
miniszter egy ideig. Hisz az akkori első ember, aki 
vállalta ezeket a mondatokat, az is volt elvtársi bör
tönben, meg a helyettese is a szociáldemokrata, de 
nem, O nem vállalta!

Nem csoda, hogy ezek után még “Mariska néni” is 
azt mondta sorsáról: “Maga kereste magának a bajt” .

így is lehet fogalmazni és érezni.
(Mariska néni az az idős asszony, aki lekísérte a 

párt volt főtitkárát a lépcsőn 1985-ben, a kongresszus 
után.)

Nagy Imréné Égető Mária “Maca néni” nem kísér
hette lépcsőjéhez férjét. Még a sírjához sem mehetett

ki soha.
A börtön udvarán kaparta el Magyarország minisz

terelnökét, kátránypapírba csavarva, arccal a föld fe
lé.

“...Utolsó kívánsága az akasztás előtt az volt, hogy 
fenntarthassa szemüvegét.
Amikor összerándult a teste (és előrezökkent a halál
ba), a fémkeretes, könnyű üveg (betonra hullott és 
megrepedt), ha látni akarsz, vedd föl, tedd fö l és te
kints a repedt világba... ”

(András Sándor)

Soraimat innentől már csak azoknak írom, akik fel
vették gondolatban a kettérepedt szemüveget.

Kérem, hogy azok se olvassák tovább a megemlé
kezést, akik számára “vörös” volt -  mert az volt a bi
tó alatt is. Ez nem rendkívüli eset.

Tíz Intemacionáléra való kommunista politikus jö 
hetett volna össze azokból, akiknek a szeme meg
akadhatott utolsó perceikben az ítéletvégrehajtók 
vöröscsillagos sapkáján.

Fura fintora e véres történeteknek (történelem 
nek?), hogy az a forradalmár, aki a VCS-ot a mun
kásosztályjelvényévé tette, nem így halt meg. Őt jég
csákánnyal verették agyon Mexikóban. Imre bácsi is 
láthatta a csillagot, egy dologban mégis más volt a 
sorsa. Őt saját tetteiért, elveiért végezték ki.

A vád ugyan hazug volt. A “muszkavezetők” vádol
ták hazaárulással a haza hű fiát, de már nem verették 
addig pribékekkel, míg be nem vallotta, hogy kém, 
meg gyilkos, meg ami kell. Mint Lenin munkatársai, 
meg Rajk és társai.

Lapozhatnak azok is, akik árulónak tartották Nagy 
Imrét. Mert az árulók azok voltak, akik bevérezték, 
bemocskolták, lealjásították a kereszténység meghir
detése óta legnagyobb szellemi vállalkozását az em
beriségnek, a szocializmust.

Századik születésnapjára szobrot állítanak Pesten 
Nagy Imrének a Vértanúk téren.

Kedves Olvasóm, ha arra jár az utad, és az álldo
gáló cvikkeres öregembert ott látod bronzba öntve, 
próbáld megkeresni a magad szemüvegét is, ehhez a 
mostani világhoz.

(A szoborhoz csak gyalog vezet út.)

Dinnyés László
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E M LÉ K E ZÉ S B A N K  LÁSZLÓRA
Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy elhunyt Bank László, nyugállományú alezre
des, a Petőfi Múzeum munkatársa. Szerkesztőségünk a ravatalnál elhangzott gyász
beszéd, amit Széles Elek alezredes mondott el, valamint dr. Asztalos István, nyugal

mazott múzeumigazgató méltató írásának közlésével búcsúzik Bank Lászlótól.

Tisztelt Gyászoló Család!
Hozzátartozók, Barátok, Ismerősök!
Mély megrendüléssel állunk Bank László nyugállo

mányú alezredes úr ravatalánál.
Mindannyiunknak, akik itt állunk, őszinte fájdalom 

hasított a szívébe a hír, mely gyorsabban szárnyal, 
mint a leggyorsabb madár, hogy Bank László alezre
des úr, mindannyiunk kedves Laci bácsija eltávozott 
közülünk.

Egy érzés követel magának elsőbbséget, a vesztes 
fájdalma.

Búcsúzni nehéz, az utolsó szó mindig fájdalmas és 
lesújtó. Most mégis búcsúzni kell.

A születés az élet kezdetét, a halál a végét jelenti. A 
kezdet és a vég között az élet van a maga szépségével 
és gondjaival.

Mielőtt utolsó útjára kísérnénk Laci bácsit, nem 
mulasztjuk el, hogy ne emlékezzünk a szeretett férj
nek, apának, nagyapának, dédapának, volt munka
társnak és barátnak az életére, tevékenységére.

Most idézzük fel Laci bácsi életének néhány emlé
kezetes pillanatát:

1929. november 26-án született Pesterzsébeten, 
munkáscsalád gyermekeként.

1944. áprilistól 1947-ig mint szerszámkészítő ta- 
nonc, majd mint segéd dolgozott az erzsébeti Fémáru 
Gyárban.

1948. április 15-én önkéntesként vonult be a Ma
gyar Néphadsereg állományába.

1948. április 15-től október 20-ig honvédként telje
sített szolgálatot, majd bevonult az akkori Kossuth 
Akadémiára hallgatónak. Tisztté 1949-ben avatták.

Avatása után, hosszú és eredményes tiszti pályája 
során többek között:

-  szakaszparancsnok volt Piliscsabán, majd Rútsá
gon,

-  1950-ben került Aszódra, ahol összekötő tiszt, 
zászlóaljtörzs beosztott, hadműveleti tiszt, majd 
hadműveleti főtiszti beosztásokat látott el,

-  1953-tól 54-ig B udapesten , m ajd 1954-től a 
Szovjetunióban folytatott tanulmányokat,

-  a tanulmányai befejezése után tiszti pályafutását 
Aszódon folytatta ezred törzsfőnöki beosztásban,

-  1959-ben parancsnok helyettessé nevezték ki,
-  1960-tól 3 évig a Zrínyi Miklós Katonai Akadé

mián tanult és készült fel magasabb beosztás ellá
tására,

-  az akadémia elvégzése után Nagyatádra került 
parancsnok helyettesi beosztás ellátására,

-  1968- bán visszakerült Aszódra ezredparancsnoki 
beosztásba.

1977. augusztus 1-jével került Hatvanba a műszaki 
ezredhez más beosztásba, ahol 1981. szeptember 1- 
ig -  rokkantsági nyugállományba történt vonulásáig 
teljesített szolgálatot.

Tisztelt Gyászolók!
Bank László nyugállományú alezredest a Magyar 

Honvédség Humán Főcsoportfőnök élettevékenysége 
elismeréséül a Magyar Honvédség halottjává nyilvá
nította.

E nehéz és változatos szolgálata alatt mindig segí
tette, támogatta őt felesége, aki hűen kitartott mellet
te, jóban rosszban egyaránt.

Gondos, családját szerető apa és következetes, el
kötelezett katona tulajdonságai ötvöződtek benne. 
Következetesen dolgozott, s ha kellett, tanult, hogy 
az élet által vele szemben támasztott követelmények
nek mind igényesebben eleget tudjon tenni.

Mindig igyekezett maximálisát teljesíteni, ezt alátá
masztja a 13 kitüntetése és számtalan dicsérete is.

Milyen ember is volt Ő?

Mindannyiunk Laci bácsija alapvetően víg kedélyű 
ember hirében állt, nagyon szerette a viccet, a tréfát, 
ám ennek ellenére szigorú és igazságos katonát is
mertünk meg benne. A munkájában nem tűrte a lazí
tást, keményen dolgozott, s ezt követelte beosztottai- 
tól is.

Munkája mellett nagy gonddal és szeretettel végzett 
tudományos munkát a történelemkutatás területén.

A II. világháború -  különösen Aszód és Hatvan
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környéke eseményeinek felkutatásával és megírásá
val foglalkozott. Nyugállományba vonulása után aktí
van dolgozott és tudományos kutató munkát végzett 
az aszódi Petőfi Sándor Múzeumnak.

Életében mindig tele volt ambícióval, új elképzelé
sekkel. Ennek most már vége. Nincsenek többé ál
mok, tervek, ambíciók.

Fáj tudomásul venni az elmúlást, de ez az élet rend
je. Bevégeztetett egy izzig-vérig katonaegyéniség 
élete, aki mindig is a hazáját szolgálta.

Mély megrendüléssel állunk most itt, hogy lerójuk 
kegyeletünket az elhunyt hamvainál.

Itt vannak fájdalomtól meggyötört családtagjai, ro
konai, volt munkatársai, beosztottai, barátai, ismerő
sei, akik most örök búcsút vesznek tőle.

Búcsúzik kedves, szeretett felesége, akivel közel 40 
évig éltek meghitt, boldog házasságban.

B úcsúzik gyerm eke: Em ese és István, unokái: 
Emese, Tamás, György, Réka,

-  menye: Krisztina és veje: József
-  öccse: József és családja, Borbála Edit és a gyere

kek.
Búcsúznak a volt munkatársak, barátok, ismerősök.
Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok, Ismerősök!
A fájdalomtól meggyötörve mégsem szabad meg

állni. Erőt kell merítenünk a folytatáshoz, tovább kell 
vinni az elkezdetteket. A mélységes fájdalomból fel
emelt fejjel tekintsünk a jövőbe, vigyük tovább azt, 
amit Laci bácsi elkezdett.

Valósítsuk meg az általa eltervezett, de elvégezet- 
len vágyait, érjük el kitűzött céljait, hisz 0  is ezt sze
retné és tenné.

Most a megvalósítás ránk vár. így őrizhetjük meg 
Őt legjobban emlékezetünkben, s így fejezhetjük ki 
iránta tiszteletünket.

Tisztelt Bank László nyugállományú alezredes Úr!
Nyugodjál békében!
Emlékedet kegyelettel megőrizzük.

***

Az író-alkotó emberek emléke a haláluk után sem 
megy feledésbe, hiszen műveik -  mégha szerények is 
-  beépülnek az emberiség kultúrájába, s hírük, nevük 
évtizedeken, évszázadokon át hirdeti az egykor élt al
kotó tehetségét, szorgalmát, másokat is gyarapítani 

• törekvő, elismerésre méltó szándékát.
Ilyen szorgalmas kutató, író-alkotó em ber volt 

Bank László barátom is, akivel az 1970-es évek kö
zepétől kerültem szorosabb, munkatársi kapcsolatba. 
Érdeklődése a hadtörténet felé vezette, amelynek mű
velésével előtte a Galga vidéken senki sem foglalko
zott. Katonai hivatása indította meg ezen a pályán és

az elmúlt két évtizedben ambíciója a Pest-Heves- 
Nógrád térség legism ertebb hadtörténészei közé 

emelte.
Érdeklődése kezdetben a második világháború tér

ségi hadi eseménye felé fordult és e témakörben két 
tanulmánya is napvilágot látott (Felszabadító harcok 
a gödöllői járásban -  Múzeumi Füzetek 12. sz. -  
1978.; Harcok, hősök, hamvak -  Múzeumi Füzetek 
29. sz. -  1984.) Figyelme később a Galga vidék más, 
jelesebb hadi cselekedeteire is kiterjedt, e témákról 
szintén megjelent két tanulmánya (Adatok a Galga 
vidék 1848/49-es szabadságharc történetéhez -  Mú
zeumi Füzetek 14. sz. -  1979.; Kuruc seregek a 
Galga mentén -  Múzeumi Füzetek 19. sz. -  1981.) 
Kéziratban m aradtak fenn az 1241/42-es mongol 

pusztításról, a török kor hadvonulásairól, az 1919-es 
Magyar Tanácsköztársaság hadi eseményeiről, a helyi 
csendőrségről írott kisebb tanulmányai.

Hadtörténet kutatói tevékenysége mellett külön kell 
szólni térképészeti munkásságáról is. A Petőfi Múze
um tudományos kiadványsorozata, a Múzeumi Füze
tek köteteinek a tucatjait az ő (kutatásaira épülő) tér

képtervei, térképrajzai illusztrálták. A múzeumnak 
1984-ben megnyitott állandó kiállításán látható mint
egy 30 különböző térképvázlat és ábra szintén az ő 
vázlatai alapján készültek.

Élete utolsó éveit kitöltötte az a nagyszabású kuta
tó-, gyűjtő- és feldolgozó munka, amely kiterjedt Pest 
megye mind a 183 településére. A l i  világháborúban 
elesett katonák, haláltáborokban és hadifogságban el
pusztított, a háború helyi katonai eseményeiben meg
haltak neveit és adatait gyűjtötte össze és dolgozta 
fel. Mintegy 16000 személy adatait tartalmazza az a 

kézirat, amelynek megjelentetésén e sorok írója és a 

Petőfi Múzeum igazgatósága évek óta fáradozik, saj
nos eddig sikertelenül. E hatalmas anyag méltó emlé
ket állít a II. világháborúban meghaltaknak, akik kö
zött a szerző nem tesz különbséget, humánus szemlé
lete alapján ugyanis minden elhunyt áldozat, a sem
mit meg nem oldó, számára az emberi őrületet meg
testesítő háborúnak a szerencsétlen áldozatai.

Bank László fontos és m aradandó helytörténeti 
(hadtörténeti) munkássága mellett ne feledkezzünk 
meg a katonai szolgálata utáni másfél évtizedes mú
zeumi és levéltári gyűjteménykezelői tevékenységé
ről sem. A Petőfi Múzeumban és a Pest Megyei Le
véltár aszódi fiókjában eltöltött éveiben új munkatár
sakat, új barátokat talált, akikkel közösen végezte ál
dásos munkáját Aszód városáért, a magyar kultúráért 
és tudományért.

A.I.
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TÖREDÉKEK A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETÉBŐL
(Válogatás a m illecentenárium alkalm ából)

V. rész: Károly Róbert és Nagy Lajos kora
1301-ben meghalt III. András magyar király s ezzel kihalt 

az Árpád-ház férfiága. A több mint három évszázados sike
rekkel és kudarcokkal fémjelzett korszakot az interregnum 
(királyközi vagy király nélküli) időszak váltja fel, amely azért 
is érdekes, mert az 1301-1308 közötti években, nem egy, de 
három királya is volt országunknak, de egy sem törvényes. Az 
Árpád-dinasztia távozása után több, leányági leszármazott is 
bejelentette igényét a magyar trónra, de megfelelő támogatás 
hiányában illetve nem a Szent Koronával történő koronázás 
miatt, ezek érvénytelenek maradtak (Károly Róbertét először 
1301. május 13-án, Vencel cseh trónörököst 1301. augusztus 
27-én, Ottó bajor herceget 1305. december 6-án koronázták 
királlyá.) A trónutódlás körül kialakult bonyadalom tovább 
nehezítette Magyarország politikai és gazdasági helyzetét, 
amely a XIII. sz. végén amúgy is gondokkal küszködött. Vé
gül a zűrzavaros állapot egy kompromisszummal ért véget: 
1308. decemberében a magyar fourak királlyá választják Ká
roly Róbertét (V. István dédunokája).

A királyi hatalom azonban a koronázáskor csak puszta áb
ránd lehetett a fiatal uralkodó számára. A gazdasági és politi
kai funkciók a tartományurak (oligarchák) kezében voltak, 
akik több vármegyényi területre is kiterjesztették befolyásukat 
s “kiskirályként” az ország tényleges urai. Ismertebbek közül 
néhány név: Csák Máté, Aba Amádé, Borsa Kopasz, Kám 
László. Károly Róbertnek először velük kellett leszámolnia s 
ez nemcsak a saját helyzetének megerősítését segítette, de az 
ország érdeke is ezt kívánta.

1311-ben a kassai polgárok megölték vidékük tartomány
urát, Aba Amádét s ezzel kezdetét veszi a kiskirályok elleni 
küzdelem.

1312. június 15-én Aba Amádé gyermekei Csák Mátéval 
szövetségben Rozgonynál megütköznek a királyi csapatokkal, 
akiket a szepesi és a kassai polgárok támogatnak. Az ifjú ki
rály győz s ezzel tekintélye is erősödik. A következő években 
lassan felszámolja az oligarchák hatalmát, s az ország egye
düli uralkodójává lesz. Még Zách Felicián, királyi család elle
ni merénylete érdemel említést 1330-tól (leánya meggyalázá- 
sa miatt akart bosszút állni Zách), de ezt a király keményen 
megtorolta. Ennek az eseménynek állít emléket a festészet 
eszközeivel Madarász Viktor: Zách Felicián című képe, 
amely a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg. A le
győzött fourak helyébe új, eddig még ismeretlen személyisé
gek emelkedtek az ország főméltóságai közé. így Nekcsi De
meter, Szécsényi Tamás, Nagymartom Pál nevét említhetjük 
többek között. Néhány család felemelkedése is (Garai, Lackfi, 
Drugeth) e korszaknak köszönhető.

Károly Róbert gazdaságpolitikai intézkedései is említést ér
demelnek, hiszen ezek következtében válik országunk a tér
ség egyik legjelentősebb gazdasági hatalmává. Ebben a mun
kában jelentős szerepet vállalt az előbb említett Nekcsei De
meter, aki a király tárnokmestere volt. A király gazdasági ren
delkezései elsősorban az ország bevételei (ezek egyben a kirá
lyi jövedelem forrásai is) növelését segítették. A regálé jöve
delmek (a királyi felségjog alapján szedett) voltak ezek közül 
a legfontosabbak: bányamonopólium, pénzverés, vám, kama
ra haszna.

Károly Róbert hadseregét a bandériumok (magánföldesúri 
csapatok és a vármegyei nemesi zászlóaljak), a várkatonák, a 
könnyúlovas kunok és a zsoldoskatonák alkották.

Külpolitikai törekvései közül külön kiemelést érdemel az 
ország gazdasági- politikai kapcsolatainak erősítése Csehor
szággal és Lengyelországgal. Ennek jegyében került sor 
1335-ben a visegrádi királytalálkozóra, melyen Károly Róbert 
mellett Luxemburgi János cseh és III. Kázmér lengyel király 
vett részt. Döntően a három ország külkereskedelmét támoga- 
tandóan (Bécs árumegállító jogának megléte miatt) Bécset el
kerülő szárazföldi kereskedő utakat jelöltek ki, Krakkón ke
resztül a Balti-tenger irányába, illetve Brünnön át az Északi- 
tenger irányába. Megállapodás született arról is, hogy III. 
Kázmér halála után, Károly Róbert vagy fia örökli a lengyel 
trónt. Károly Róbert következetes döntései nyomán a XIV. sz. 
közepén a kor európai elvárásainak is megfelelő, gazdaságilag 
és politikailag stabil állam formálódott a Kárpát-medencében, 
amelynek élére az első Anjou uralkodó halála után fia, I. 
(Nagy) Lajos (1342-1382) került. Apjától eltérően (hűen pél
daképéhez, a macedón Nagy Sándorhoz) uralkodásának jelen
tős részét külföldi hadjáratokkal “színesítette”. A királyságá
nak négy évtizede alatt mindössze három év volt olyan, ami
kor nem vezetett hódító háborút. Támadásainak elsődleges 
célpontja, a család büszkeségének (Nápoly-trónja) visszaszer
zése illetve becsének, András herceg gyilkosainak megbünte
tése volt. Ezen törekvések, elsősorban a nagy földrajzi távol
ság, valamint a pápa és Velence ellenállása miatt kudarcra 
voltak ítélve. Sikeres hadjáratot vezetett Velence ellen a 
dalmácia városokért (Spalato, Raguza, Zára), melyek a ma
gyar király fennhatósága alá kerültek. Külpolitikai sikereit 
erősíti, hogy 1370-ben III. Kázmér halála után lengyel ki
rállyá választják, így perszonálunió (a két országot a király 
személye köti össze) jön létre Magyarország és Lengyelor
szág között. Belpolitikai intézkedései közül a legnagyobb je
lentőségű az Aranybulla 1351-es felújítása, módosítása. Ma
gyarország későbbi történetét jelentősen befolyásoló törvé
nyek születtek a felújítás kapcsán: az ősiség törvénye a neme
si végrendelkezés módját szabályozza, s többek között meg
tiltja, hogy a birtokot valaki eladhassa, más módon elidegenít- 
hesse. A kilencedtörvény egységessé teszi a jobbágyok terheit 
s ezzel a jogilag egységes jobbágyság létrejöttét segíti. Az 
“egy és ugyanazon szabadság” elve minden nemesnek azonos 
jogokat és kiváltságokat biztosít. Ez a köznemesi fejlődését 
segíti döntően. Gazdasági intézkedései közül kiemelkedő ke
reskedelmet és várost támogató politikája. Számos város ka
pott kiváltságot. Többek között Kassa, Pozsony, Kolozsvár.

Uralkodása tovább erősítette Magyarország tekintélyét, or
szágunk Európa jelentős hatalmai közé emelkedett.

A TÉMÁHOZ FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM:
1. Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában 

Magyar História, Gondolat, 1987. 283. p.
2. Dünnerth Dezső: Az Anjou-ház nyománban Panoráma 1982. 542. p.
3. Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig 

Ikva 1990. Korszerű történelem... sorozat 104. p.
4. Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig 

Háttér Lap- és Könyvkiadó 1990
Magyarok Európában I. 288. p.

5. Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi 
Zrínyi Kiadó 1988. 296. p.

6. Kristó Gyula: A rozgonyi csata 
Akadémiai Kiadó 1978. 111. p.

7. A magyarok krónikája Officima Nova 1995. 816. p.
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1<AlAtií>ozÁs történelmi vÁrosAitikbAti 5.
Mohács -  Szigetvár -  Siklós J

Kirándulásunk következő színhelye az a tájegység, 
ahol elsősorban a XVI. és XVII. sz. törökellenes küz
delmeinek emlékeivel ismerkedhetünk meg.

M O H ÁCS

Dél-magyarországi, Duna menti város. Már a XI. sz.- 
ban egy a pécsváradi apátságban kelt alapítólevél a mai 
nevén említi azt a települést, amely a középkorban a pé
csi püspök földesurasága alá tartozott. 1526. augusztus 
29-én itt szenvedett vereséget II. Lajos magyar király és 
Tömöri Pál kalocsai érsek által vezetett magyar sereg I. 
Szulejmán török szultán csapataitól. (A csata részletes 
ismertetésére, előzményeinek és következményeinek ér
tékelésére a “Töredékek a magyar nép történetéből” c. 
sorozat VII. részében visszatérünk. (Ma a csata helyszí
nén kopjafákkal szegélyezett emlékmű látható, amely az 
önálló magyar államiság XVI. századi végnapjait juttat
ja eszünkbe. II. Lajos halálának helyszínén, a Csele-pa- 
tak mellett található a király emlékműve, amelyet 1864- 
ben állítottak fel. A városban megtekinthető a Kanizsay 
Dorottya Múzeum, ahol “A mohácsi csata emlékkiállí- 
tás”-sal ismerkedhetünk meg. A múzeum névadója 
Perényi Imre nádor felesége, a mohácsi csata után fia 
holttestét keresve, saját embereivel temettette el az üt
közet halottait. A történelmi nevezetességek mellett még 
külön említést érdemel a XVIII. század második felében 
épült (barokk stílusban) római katolikus templom illetve 
a görög keleti szerb templom. Ugyancsak a barokk stí
lus jegyeit őrzi a Püspöki templom valamint a Püspöki 
kastély is, ahol ma gimnázium működik. A mohácsi 
szokások tavasz-ünnepét juttatja eszünkbe a Kóló téren 
1967-ben felállított totemoszlopra emlékeztető Busó
szobor.

SZIG ETVÁR

Baranya megye legnyugatibb pontján terül el ez a kis
város. Környéke már a honfoglalás előtt is lakott volt. A 
római korban Limosa néven castrum (katonai tábor) állt 
itt. A vár a XV. sz. első felében épült az Almás-patak vi
zének mesterséges árokba vezetésével (így keletkezett a 
“sziget”), s a környező mocsárok feltöltése után kelet
kezett részen. A tragikus végű mohácsi csata után a vár 
és a település Török Bálint tulajdonába került. Ő építtet
te meg azt a 160 m hosszú cölöpökre épült fahidat, 
amely a várat a várossal kötötte össze. A várat a kor 
egyik legtekintélyesebb erődjévé alakította. A vár törté
netének és a magyar középkori történelemnek az egyik 
legjelentősebb csatája 1566. augusztus 7. és szeptember

7. között zajlott le. A vár kapitánya Zrínyi Miklós 
(1508-1566) horvát bán és 1563-tól a dunántúli főkapi
tány is. Az I. Szulejmán vezette többszörös túlerőben lé
vő török sereg ellen a kapitánnyal az élen a várvédők 
hősiesen helytálltak s valamennyien hősi halált haltak. 
Zrínyi Miklós és katonái tette nem volt hiábavaló. Erről 
XIII. Lajos francia király miniszterelnöke Richelieu bí
boros így ír: “Csodára volt szükség, hogy a Habsburg 
Birodalom megmeneküljön, és ez a csoda Szigetváron 
történt meg. Itt dőlt el az a kérdés, hogy a kereszt vagy 
a félhold nyomja-e rá Európa nagy részére évszázadok
ra a bélyegét.” A vár és környékének megtekintése után 
érdemes sétát tenni a város központjában, ahol a XVI. 
sz. második felében épült, eredetileg török dzsáminak, 
később barokk stílusban átalakított római katolikus 
templom, valamint egy gyönyörű klasszicista lakóház, 
valamint a Zrínyi-emlékmű látható.

SIKLÓ S

Történelmi és műemléki nevezetességeiről ismert dél
baranyai város. A XIII. század második felében már írá
sos nyomai vannak a településnek. így Kán család, 
majd Garai család is magának mondhatja a környék 
földjeit. A ma látható (a Tenkes kapitánya c. népszerű 
televíziós sorozatból is ismert) vár a XV. században 
kapta meg végleges formáját. 1401-ben Garai Miklós a 
későbbi nádor itt tartotta fogságban öt hónapon keresz
tül Zsigmond királyt. A török uralom alatt a vár meg
őrizte épségét, s ez ritkaságszámba ment a magyar erő
dök között. Később a Batthyány család tulajdonaként a 
környék meghatározó jelentőségű központjává lett. Ma 
a várban nemcsak a történelmével kapcsolatos kiállítás 
látható, hanem egyéb ipartörténeti (varrógép, legyező) 
érdekességek, látványosságok is. A település nevezetes
sége még a XVI. sz. végén épült plébániatemplom.

Koncz István

Az összeállítás a Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára sorozat és 
a Magyarország c. panoráma útikönyv felhasználásával készült.
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KALANDOZÁS TÖRTÉNELMI VÁROSAINKBAN
A májusi fejtörő megoldásai (Esztergom-Visegrád):
1. a) Arany János: Zách Klára

b) Károly Róbert
c) Képes krónika

2. a) Mátyás
b )  reneszánsz
c) Bibliotheca Corviniana

3. a) Hild József
b) Bakócz Tamás
c) Liszt Ferenc

4. a) Babits Mihály
b) Nyugat
c) Jónás könyve

A JÚLIUSI FEJTÖRŐ KÉRDÉSEI
1. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós önfeláldozásával a leg
nemesebb hazafiság jelképévé vált, hiszen maroknyi sere
ge élén, a siker legkisebb reménye nélkül szembeszállt a 
hatalmas török sereggel.

a) Melyik évben történt Szigetvár eleste?
Zrínyi Miklós, a költő és a hadvezér a Szigeti veszedelem 
című művében állított örök emléket azonos nevű ősének.

b) Mi az alkotás műfaja?
A költő másik, hazafiságra buzdító munkája Az török áfi- 
um ellen való orvosság címet viseli.

c) Mi az áfium szó jelentése?

2. A Zrínyi család tagjainak nagyszerű cselekedetei több 
XIX. századi magyar művészt is alkotásra ihlettek. Korá
nak romlottságát mutatja be egy írónk a szigetvári hősök 
mesébe illő felébresztésének segítségével Új Zrínyiász cí
mű munkájában.

a) Ki a regény szerzője?
A mellékelt kép Zrínyi Miklóst ábrázolja. A portré alkotó
ja a magyar történelmi festészet meghatározó alakja, leghí
resebb képe a Hunyadi László siratása.

b) Ki ez a festőművész?

A Csongor és Tünde szerzőjének Zrínyi című verséből va
ló az alábbi idézet:
“De ölel a haza, s mond örömében sírva fiának,
Mi pedig áldva fűzünk szent emlékedre borostyánt,
És az idő röptét terhes bánattal elállván,
Kérdjük óhajtva: vezér költőt ád-e még hasonlót 
Hozzád, haj! te korán elírígylett fénye szemünknek! ” 

c) Ki a vers írója?

3. MOHÁCS EMLÉKE A MAGYAR MŰVÉSZETI AL
KOTÁSOKBAN
A mohácsi csata háromszázadik évfordulóján egy elmélke
désben így ír a Parainesis szerzője:
“Minden kő, régi tettek helyén emelve, minden bokor, régi 

jámbor felett plántálva, minden dal, régi hősről énekelve, 
minden történetvizsgálat, régi századoknak szentelve: 
megannyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhet
ni. ’’

a) Ki az idézet írója?
A mellékelt kép címe: II. Lajos holttestének megtalálása. 
Alkotója a magyar történelmi festészet másik nagy művé
sze.

b) Ki ő?
“Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntelek,
Nemzeti nagylétünk temetője, Mohács!”
Az idézet a XIX. század első felének jeles drámaírójától 
származik. A művész halála után a barátai egy olyan, róla 
elnevezett társaságot alapítottak, amely a magyar irodalmi 
élet fejlődését segítette hosszú évtizedeken át.

c) Ki volt ez a drámaíró?

4. REJTVÉNYBEN REJTVÉNY
Közismert Petőfi-versek címét kell válaszul beírni az aláb
bi (lásd a következő oldalon!) rejtvény vízszintes soraiba. 
A megfejtés után a bekeretezett függőleges sorban egy ne
vet olvashatunk.
a) Melyik ez a név?
b) Milyen szerepet töltött be ez a férfi a mohácsi csatában?
c) Mi lett ugyanitt a sorsa?
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1. A szabadságharc idején irt lelkesítő költeménye

2. Az első, nyomtatásban megjelent verse

3. A feleségéhez szóló egyik legismertebb alkotása

4. A választási kudarc után írt elbeszélő költeménye

5. Az utolsó verse

6. Március 15-én gyakran idézzük

7. Petőfi legtöbbször így kívánt szólni

8. A költő szerint a magyar nemes típusa

9. Barátja kisfiához írt költeménye

A megfejtéseket június 21-ig kérjük leadni a Városi 
Könyvtárban! A helyes megfejtést beküldők között kisor
solunk egy főt, akit meghívunk júliusi kirándulásunkra, 
útiköltségét térítjük.

Reméljük, hogy a nyári szünetben is sokan vállalkoznak 
a játékos fejtörésre.

Péter Sándor né

1.
2.

4.
5.

7.
8.
9.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYTÖRTÉNETI
PÁLYÁZATRA

A HONFOGLALÁS EMLÉKBIZOTTSÁG A 
VÁROSI KÖNYVTÁRRAL KÖZÖSEN A 

MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN 
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
HIRDET AZ ALÁBBI TÉMÁKBAN:

1. Ősi mesterségek településünkön
2. Adomák, történetek városunk múltjából
3. Névkutatás: -  Hely-, dűlő'-, utcanevek,

-  család- és ragadványnevek

A pályázat célja: Az idős generációkban 
felhalmozódott tudás, ismeretek átörökítése, városunk 
múltjának, hétköznapi életének kutatása, rögzítése az 
utókor számára.
Pályázni lehet min. 4 oldalas (max. 20 oldalas) pálya
munkával (géppel vagy kézzel írott) műfaji megkö
töttség nélkül (tanulmány, riport leírás stb.)

DÍJAZÁS:
I. helyezés: 10.000 Ft
II helyezés: 7.000 Ft
III helyezés: 5.000 Ft

Pályázat leadásának határideje:
1996. szeptember 30. (hétfő)

Pályázat leadásának helye: Városi Könyvtár 
A legsikeresebb pályamunkákat folyamatosan 

megjelentetjük az Aszódi Tükörben!

ILYENNEK LÁTOM VÁROSOMAT

f o t ó p á l y á z a t
A HONFOGLALÁS EMLÉKBIZOTTSÁG A MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET,
amelynek témája: Ilyennek látom városomat.

A pályázat célja a kisváros mindennapi életének, hangulatának bemutatása, egyes események, pillanatok
megörökításe.

Pályázni lehet max. 3 darab, legalább 13 x 18-as méretű színes, vagy fekete-fehér fotóval,
vagy 3 darabból álló fotósorozattal.

DÍJAZÁS:
I. helyezés: 8.000 Ft
II helyezés: 5.000 Ft
III helyezés: 3.000 Ft

Minden résztvevő millecentenáriumi emléklapot kap.
A beérkezett pályaműveket kiállítás keretében bemutatjuk!
Pályázat leadási határideje: 1996. szeptember 23. (hétfő)

Pályázat leadásának helye: Városi Könyvtár
A pályázatra beérkezett anyagot a Honfoglalás Emlékbizottság által felkért szakmai zsűri bírálja el.

Eredményhirdetés: 1996. október 23-án.
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Városunk képviselő-testülete az 1996. március 6-i 
ülésén tárgyalt az 1996. évi víz-csatornadíj hatósági 
ármegállapításáról. A napirend tárgyalásánál jelen 
volt Ritecz György a Viziközmű Kft. igazgatója is. A 
11 település vízellátását biztosító, önkormányzati tu
lajdonú kft. által benyújtott számítások alapján a tes
tület az alábbi víz- és csatornadíjakat fogadta el:

6 m3/2 hó 66 Ft/m3 + ÁFA
6 m3/2 hó felett 92 Ft/m3 + ÁFA

(Ezt a vízdíjat fizetik a közületek fogyasztásától 
függetlenül.) Csatornahasználati díja:

lakosság részére 35 Ft/m3 + ÁFA
közületek részére 74 Ft/m3 + ÁFA

2. A testület megállapította az intézményekben fize
tendő nyersanyagnorma alapján fizetendő új téríté
si díjakat.
A norma emelése éves szinten 10%, melyet az in
tézmények a térítési díjakban 1996. április 1-től ér
vényesítenek.

3. A továbbiakban a testület az önkormányzat fenn
tartásában m űködő intézm ényeknél b iztosított 
munkahelyi étkeztetés igénybevételének szabályai
ról alkotott rendeletet.

4. napirendként a városatyák jóváhagyták az 1996. 
évi pénzügyi tervet. Az Aszódi Tükör áprilisi szá
mában teljes terjedelmében megjelent városunk 
idei költségvetése.

5. A házi gyermekorvosi körzet számítógép vásárlási 
kérelmét a testület támogatta.

6. Az 1995. évi pénzmaradvány felosztásáról döntött 
a továbbiakban a testület.
A képviselő-testület az alábbi feladatok elvégzésé
re kívánja az 1995. évi pénzmaradványt felhasz-
nálni:

GAMESZ
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
Szállítói követelés 1.152 e Ft
Kötelezettségvállalás 1.112 e Ft 2.264 e Ft
Személyi kiadás 650 e Ft
TB járulék
Lakóházkezelés köt. váll.

277 e Ft

(Kossuth L. út 93.) 947 e Ft
Ifjúsági klub köt. váll. karbantartás 900 e Ft
Parkrend. szerszámvásárlás, fakivágás 442 e Ft
Raktárkészlet beszerzés 400 e Ft
Közvilágítás energiatakarékos felújítása 1.500 e Ft 

7.380 e Ft

RENDELŐINTÉZET
13. havi illetmény 1.186 e Ft

TB járulék 504 e Ft
Munkaadói hozzájárulás 50 e Ft
Szállítói követelés 276 e Ft

2.016 e Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
Közös épületben lévő Zeneiskola,
könyvtár, műv. ház felújítás befejezése 20.000 e Ft
1848-as emlékmű felújítására támogatás 100 e Ft 
Kamatmentes kölcsön (Kikillai) 30 e Ft
Szennyvízcsat. hálózat befejezése 
(Városréti út) 3.612 e Ft
Szabadság tér közműveinek kapcsolódó 
felújítása 2.900 e Ft
Régész-Papfoldi út beép. vázlatterv 263 e Ft
Tanuszoda világítás karbantartás 194 e Ft
Képviselők tisztelet díja (elmaradt 1 havi) 70 e Ft 
Személyi kiadás 200 e Ft
TB járulék 8 5 e F t
Polgármesteri Hivatal épületének karbantartási 
maradványa 550 e Ft
Polgármesteri Hivatal épület karbantartása 
ÁFA 137 e Ft
Vállalkozói számítógép program 60 e Ft
Számítógép tartozék, rendszer mód. 40 e Ft
Egyben kiadások HOR-BER Kft. 3.100 e Ft
függő kiad. rend. (volt KV. Üzem tartozása) 
Gimnáziumnak átad. pée.
(áll. tám. norm.) 459 e Ft
Vállalkozási eredményből 
Mentőállomás részére deffibrillátor 
vásárlás támogatása 104eF t
Pénzmaradványból 50 e Ft

32.142 e Ft

7. A szociális igazgatás és eljárás helyi szabályairól 
szóló rendelet m ódosításáról döntött a testület, 
amelynek értelmében:
A jövedelempótló támogatás összegének megálla
pítása a kérelem benyújtását követő naptól kerül 
megállapításra.
A munkanélküli részére kifizetett jövedelempótló 
támogatás összegének visszaigénylése a megállapí
tott naptári napokra történik.

8. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az ideiglenesen felszabaduló pénzeszközöket
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az OTP aszódi fiókjánál rövid távon lekösse. A 
pénzeszközök lekötése nem veszélyeztetheti az ön- 
kormányzat és az intézmények gazdálkodását.

9. Tájékoztatót hallgattak meg a városatyák a Város
szépítő Egyesület és a Polgármesteri Hivatal mű
szaki irodájának közös munkáiról, amelyek a kö
vetkezők:

-  A zsidó temető és a Schossberger mauzóleum mű
emléki rekonstrukciójának befejezése

-  A városi temető ravatalozójának újjáépítése
-  A Szabadság tér kialakításának első üteme
-  A Berek szabadidő-parkká történő alakítása
-  A ‘48-as emlékmű felújításának befejezése
-  A “virágos ablakok Aszódon” - akció bonyolítása

10. A testület rendeletet alkotott a lakosság tüzelő
olaj-vásárlásához való hozzájárulásról és a tüze
lőolajról más fűtési módra áttérő háztartások egy
szeri támogatásáról.

A testület a továbbiakban foglalkozott a március 
15-i ünnepségek előkészületeivel, az Elektromos 
Gyűjtemény elhelyezésével, az épülő Szent István 
patika telkének intézményi területté nyilvánításá
val, a befizetett telefon-hozzájárulások visszatérí
tésének szüneteltetésével, valamint meghallgatták 
a jegyző tájékoztatóját a lejárt határidejű határoza
tokról.

Városunk képviselő-testülete 1996. március 27-én 
elfogadta az 1995. évi gazdálkodásról szóló beszá
molót és a könyvvizsgálói jelentést (GORDIUSZ 
AUDIT RT. - Fekete Iván). A zárszámadást az 
Aszódi Tükör májusi számában olvashatták az ér
deklődők.
Az Elektromos Gyűjtemény a megszüntetett tűzol
tóság épületében kerül elhelyezésre, az ez évi köz
üzemi díjakhoz a testület 20.000 Ft egyszeri támo
gatást biztosít.
A testület tárgyalta (és elnapolta) az evangélikus 
gimnázium építésének megkezdéséhez szükséges 
területre vonatkozó tulajdonközösség megszünteté
sét, illetve területcsere lebonyolítását.
A testület tudomásul vette, hogy a cégbíróság ok
irata alapján az URSUS Bt. kültagként tagja lett a 
PERGAMEN TEXT Bt.-nek, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a PERGAMEN TEXT Bt. székhelyét a Kos
suth L. u. 2. sz. alatti helyiségbe helyezze át.
A testület elfogadta az 1996. márciusi közmeghall
gatásra készült írásos anyagot, kéri a bizottságok 
vezetőit, hogy az 1995. évi munkáról adjanak a

közmeghallgatáson rövid tájékoztatót.
A képviselő-testület rendeletet alkotott a zajárta
lom elleni védekezésről, amelyet teljes terjedelem
ben közlünk.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
16/1996. (III 27.) ŐR. SZ. 

RENDELETE 
A ZAJÁRTALOM ELLENI 

VÉDEKEZÉSRŐL

Aszód Város Képviselő-testülete a lakosság nyugal
mának fokozottabb védelme érdekében az 1990. évi
LXV tv. 16. §. (1) bekezdése, az 1991. évi XX tv. 85.
§ (1) e.) a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983.
(V. 12.) MT. sz. rendelet 27. §., valamint a 4/1984. (I.
23.) EÜM. sz. rendelet alapján a zajártalom elleni vé
dekezésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

!.§ •
(1) A rendelet hatálya kiterjed Aszód Város közigaz

gatási területének belterületére.
a. ) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egysé

gekben, közösségi létesítményekben, ze
nés szórakozóhelyeken történő zeneszol
gáltatásra, hangosító berendezés üzemben 
tartására.

b. ) A lakásokban fenntartott rádió, televízió,
magnetofon, és egyéb hangosító berende
zés üzemben tartásával kapcsolatos indo
kolatlan zajokozásra.

c. ) A gépjármüvek (munkagépek, tehergép
járművek, személygépkocsik és motorke
rékpárok) üzemben tartásával kapcsolatos 
zajkeltésre.

(2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmé
nyek, berendezések rendszeres vagy alkalmi mű
ködtetésekor és a hangosító berendezések szabad
ban, vagy zárt térben való működtetésekor is.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a városi ünnepsé
gek, rendezvények során alkalmazott hangosítás
ra, a városi hangosbemondón történő hírközlések
re és hirdetésekre, valamint családi házaknál meg
tartásra kerülő lakodalmi rendezvényekre.

(4) Az üzemi létesítmények és berendezések létesíté
sének, felújításának és üzemben tartásának, a köz
lekedési utak és létesítmények létesítésének és 
korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésé
nek zaj- és rezgésvédelmi szabályaira a 12/1983.
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(V. 12.) MT. sz. rendelet előírásait kell alkalmaz
ni.

Fogalom meghatározása
2. §.

(1) E rendelet alkalmazásában veszélyes mértékű az a 
zaj, amely meghaladja más rendeletben 4/1984. 
(I. 23.) EÜM sz. rend.) megállapított zajterhelési 
és rezgésterhelési határértéket.

(2) Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amely
re -  jellegéből adódóan -  határértéket nem lehet 
előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények 
között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel 
m egállapíthatóan emberek nyugalm át jelentős 
mértékben zavaija.

(3) Indokolatlan zaj okozás: minden olyan nem szük
ségszerű zaj okozása, mely mértékénél és eredeté
nél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarásá
ra.

(4) Tartós zaj: olyan zaj okozása, mely időtartamában 
és rendszerességében a lakók nyugalmát zavarja.

3. §•
(1) A rendelet alkalmazásában közösségi létesítmé

nyek:
a. ) művelődési ház, klub
b. ) bármely 20 személynél nagyobb befoga

dóképességű zenés, táncos szórakozóhely.
(2) Hangosító berendezés: folyam atos, ism étlődő 

hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő alkalmazá
sával, vagy gépi (technikai) berendezés által.

4. §.
(1) A zajterhelés az 1. sz. mellékletben meghatározott 

értékű lehet.
(2) A területi funkció meghatározásánál a városren

dezési terv előírásait és területi meghatározását 
kell alapul venni.

(3) A rendelet alkalmazásában a nappali időszak 06- 
22 óra, az éjszakai időszak 22-06 óra.

(4) A megállapított zajterhelési irányértékeknek, a la
kó- vagy intézményépület zajtól védendő homlok
zata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie.

(5) Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berende
zés -  szabadtéri táncos rendezvény, sportrendez
vény -  esetén a zajterhelési érték a Polgármesteri 
Hivatal külön engedélye alapján nappal 10 dB 
(A), éjjel 5 (A) értékkel meghaladhatja az (1) bek. 
szerint számítható irányértéket.

(6) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell 
venni a területi funkciót, a napszakot és mérlegel
ni kell a rendezvény jellegét.

(7) Abban az esetben, ha a zaj épületszerkezeteken 
k e resz tü l te rjed , irán y é rték k én t a M SZ 18. 
151/182. sz. szabvány 1. táblázatának határértékei 
mérvadók.

Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesít
ményekben

5. §.
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben, kö
zösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosí
tó berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani 
az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtar
tásával szabad.

6. §.
(1) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, kö

zösségi létesítményekben hangosító berendezést 
telepíteni és üzemben tartani zajvédelmi engedé
lyezés alapján lehet.

(2) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító 
berendezés telepítését és alkalmazását megelőző
en kell benyújtani.

(3) Visszatérően rendszeresen üzemeltetett hangosító 
berendezés engedélyezése iránti kérelemhez csa
tolni kell az akusztikai szakértő véleményét.

(4) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemelte
tett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés en
gedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a ké
relmező nyilatkozik az irány értékről.

7. §.
(1) Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, 

vendéglátó-ipari egységet, közösségi létesítményt 
(továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba 
venni csak a zajvédelmi előírások megtartása mel
lett szabad.

(2) Új létesítmény telepítése előtt az építtető tulajdo
nos köteles az akusztikai szakvéleményt beszerez
ni.

(3) Az engedély iránti kérelemben (a 6. §. (2). bekez
désében meghatározott kérelemben is) meg kell 
jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és 
befejezésének időpontját, valam int a zajkeltés 
módját.

(4) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési 
engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell be
nyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az 
akusztikai szakvéleményben (7. §. (2) bek.) előírt 
működési feltételeket és korlátozásokat.

(5) A létesítmény használatba vételi engedélye csak
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zajvédelmi engedély alapján adható ki.
(6) Új létesítmények esetén az akusztikai szakvéle

mény személyes nyilatkozattal nem pótolható.

Gépjárművek üzemeltetésének 
zajvédelmi előírásai 

8. §.

E rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott terüle
teken -  az átmenő forgalom és szükségszerűen közle
kedési cél kivételével -  gépjármüvet üzemeltetni csak 
e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott, ve
szélyes zajártalom elkerülésével szabad.

9. §•
Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendég
látó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél figye
lembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően 
hozzá tartozó gépjárművek zaj-kibocsátását.

Lakásokban, lakóterületeken alkalmazandó 
zajvédelmi előírások

10. § .

(1) Lakásokban (társasházi és családi házas épületek
ben) hangosító berendezést (rádió, televízió, mag
netofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni úgy sza
bad, hogy a zajokozás ne haladja meg az e rende
let 4. §. (1.) és (7) bekezdéseiben meghatározott 
határértéket és az e rendelet 2. § (2) bekezdésében 
meghatározott veszélyes zaj okozásával a környe
ző lakók nyugalmát ne zavarja.

(2) Tilos a hangosító berendezéseknek társasházi la
kásokban való, nyitott ablak melletti -  az éjszakai 
irányértéket meghaladó -  üzemeltetése.

(3) Tilos az éjszakai időszakban kéziszerszám gépesí
tett változatának használata.

Hatásköri szabályok
11. §.

A zajvédelmi előírásokkal kapcsolatos hatósági tevé
kenységet a Műszaki Iroda vezetője végzi:
-  engedélyezi a hangosító berendezések, üzembe he

lyezését,
-  a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet,
-  engedélyezi a rendelet hatálya alá tartozó hangosító 

berendezések működését,
-  indokolt esetben megvonja az engedélyt.

Szabálysértési rendelkezések
12. §.

(1). Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, aki:

-  az e rendelet 5-6. paragrafusaiban meghatározott

esetekben és a tevékenysége során hangosító beren
dezést engedély nélkül üzemeltet,

-  az e rendelet 5-6. paragrafusaiban meghatározott te
vékenysége során a hatóság által előírt zajterhelési 
értékét túllépi, vagy a 2. §. (2) bekezdésében meg
határozott veszélyes zajt kelt,

-  gépjárművet az e rendelet 8. §-ában meghatározot
taktól eltérően üzemeltet,

-  lakásokban, lakóövezetekben hangosító berendezést 
az e rendelet 10. §. (1) - (3) bekezdéseiben megha
tározottaktól eltérően üzemeltet, illetőleg a 10. §. 
(2) - (3) bekezdéseiben meghatározott tilalmakat 
megszegi.

(2) Egy éven belüli ismételt szabálysértés esetén az 
engedély visszavonható.

Záró rendelkezések 
13. §.

(1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Aszód, 1996. március 27.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

S.sz. Terület funkció Az egyenértékű A-hang
nyomásszint irányértéke 

dB

1. Lakó- és intézményterület
nappal éjszaka

laza beépítéssel 
2. Lakó- és intézményterület,

50 40

tömör, városias beépítéssel 
3. Ipari terület lakóépületekkel,

55 45

intézményekkel vegyesen 60 50

A testület a végelszámolás alatt lévő Pest megyei 
Vendéglátó-ipari Vállalattól -  hátralékos bérleti díj
ként -  600.000 Ft + ÁFA + perköltség 30 napon belü
li megfizetését kéri.
A testület a közutak mellett, valamint a közterülete
ken lévő vágásra érett fák kivágásával a beérkezett 
árajánlatok mérlegelése után Kollár László erdőmű
velő -  fakitermelő vállalkozót bízza meg. A szerző
désben ki kell térni a szakhatóságokkal történő terület
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biztosítására, a magánházak tulajdonosaival történő 
egyeztetésre, a munka elvégzése után a terület rendel
tetésére, az okozott kárért való felelősségvállalásra.
A testület nem támogatta a Galgavölgyi Regionális 
Víz- és Csatornam ű társulat kérelmét, melyben a 
Kondoros téren lévő irodahelyiség alatti terület meg
vásárlását kérte.
A testület nem támogatja -  a terület tulajdonrendezé
séig -  a WI-BO CINEMA GMK kérelmét, melyben a 
vásártér területén autópiac üzemeltetéséhez kértek 
hozzájárulást.
A továbbiakban a testület meghallgatta a lejárt határ
idejű határozatokról szóló jelentést, valamint a két 
ülés között tett intézkedésekről szóló beszámolót.

A képviselő-testület az 1996. április 29-i önkormány
zati ülésen tárgyalt az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok 
számára adható állami támogatás megpályázásáról.
A városi költségvetés ez évben 27 millió Ft hiányt 
tartalmaz -  a takarékossági intézkedések után -  a kö
telező önkormányzati feladatok ellátásához. Ezen 
összegre nyújtja be az önkormányzat a támogatási 
igényt.
Az evangélikus gimnázium építkezéséhez szükséges 
földterület egy része osztatlan közös tulajdonban van 
(önkormányzat és Deme János). Az önkormányzat te
rületarányos cserében állapodott meg Deme Jánossal, 
így az önkormányzat az evangélikus gimnázium ren
delkezésére tudja bocsátani a szükséges földterületet. 
Az Aszód, Kossuth L. u. 72. sz. alatti épület felújítá- 
sára-átalakítására nyolc érvényes pályázat érkezett. A 
közbeszerzési bizottság javaslata alapján a testület az 
ÉPKOMPLEX Kft. ajánlatát fogadta el. Az átépítés
1. üteme mintegy 20 millió Ft-ba kerül, várhatóan 
szeptember közepére készül el az épület első szintje.
A testület ismét tárgyalta a Galgavölgyi Regionális 
Víz- és Csatornamű Társulat Kondoros téren levő 
irodahelyisége alatti úszótelek értékesítésének ügyét, 
és a GRVCST-nél jelentkező vevő vásárlási igényét 
elfogadta. Az ingatlan vételárát 2.400 Ft + ÁFA 
összegben határozza meg a testület.
A Kossuth L. u. 12. sz. alatti üzlet bérlője -  a helyi
ség műszaki állapotát javító munkák és a külső hom
lokzat felújítása után -  kérte, hogy a ráfordítást bérle
ti díj beszámításával kompenzálja számára az önkor
mányzat. A testület a felújítási munka költségeit 
254.506 Ft összegben hagyta jóvá.
A testület módosította az egyes helyi közszolgáltatás
ok kötelező igénybevételéről szóló rendeletét:
- A  szemétszállítás minden utcában heti egy alka

lommal történik

-  A Kossuth L. utca teljes hosszában és lakótelepen 
hetente két alkalommal szállítják el a szemetet. A 

rendelet július 1-jén lép hatályba.
Az erről szóló részletes értesítés e számunkban olvasható! 

A képviselők 50.000 Ft támogatást ítéltek meg test
vértelepülésünknek, Nyárádszereda monográfiájának 

nyomdai munkáihoz. A kiskőrösi Petőfi Társaság ki
adványához (Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencé
ben) 30.000 Ft-tal járul hozzá a város.
A képviselő-testület a Kossuth L. u. 21. sz. alatti üz
lethelyiség bérleti jogviszonyát a lakástörvényben 

meghatározott legrövidebb határidővel felmondja, 

mivel a bérlő (INTERPIKK KFT.) a tulajdonos hoz

zájárulása nélkül a helyiség teljes egészét albérletbe 
adta, ezzel a jogszabályi kötelezettségét megszegte.
A városatyák a továbbiakban jelentést hallgattak meg 
a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta 
tett intézkedésekről.

***

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az önkor
mányzati ülésekről készült jegyzőkönyvek teljes ter
jedelemben olvashatók a Városi Könyvtárban.

Milyen egyszerű -  de mégis 
nagyszerű!

Történt, hogy május 23-án délután telefonon kértem 
tanácsot a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodá
sának vezetőjétől, Kondella Mihálynétól, melyet na
gyon udvariasan meg is kaptam, de le kellett volna 
mennem a Polgármesteri Hivatalba. Közöltem, hogy 
kórházi kezelés utáni állapotom ezt nem teszi lehető
vé. Ismét egy udvarias válasz. Azonnal küldök egy 
ívet, azt szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni. Én 
magam is megköszöntem a felvilágosítást arra gon
dolva, hogy majd a következő héten 24-én reggel a 
posta által kézbesítve már megkaptam az ívet és még 
aznap vissza is tudtam küldeni. Május 25-26-27.ün
nepnap, de június 1. és 2. munkaszüneti nap, és ennek 
ellenére június 4-én ismét a postán keresztül az ügy 
teljes elintézést jelző határozatot is megkaptam. Lé
nyegében 5 nap állt csupán rendelkezésére a Polgár- 
mesteri Hivatalnak az intézkedésre, de ezalatt ezzel a 
kis jelentőségű üggyel 5 személynek kellett foglalkozni 
a Polgármesteri Hivatalban.
Mit lehet ilyenkor mondani? Milyen egyszerűen lehet 
ügyeket elintézni jól és gyorsan.
Köszönet érte elsősorban az ügy előadójának 
Kondella Mihálynénak, de a Polgármesteri Hivatal
nak is, azt kérve, tartsák meg e jó  szokásukat az ügy
intézésben és a hozzájuk fordulók segítésében.

Dancs Antal
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Aszód Város Gazdasági Műszaki
Ellátó Szervezet
2170 Aszód, Szabadság tér 8.

É R T E S Í T É S
Értesítjük Aszód Város lakosságát, hogy 1996. június 1-től a képviselőtestület rendelete értelmében a heti kétszeri 

kommunális szemétszállításról heti egyszeri alkalomra térünk át.
A változást az indokolta, hogy a kétszeri szállítás alkalmával általában fél, illetve nagyon sok esetben negyed 

kukányi szemetet szállítottunk el.
A nagymérvű üzemanyagár emelkedés nem teszi lehetővé a gazdaságtalan szállítást, valamint a környező 

településeken mindenütt heti egy alkalom a szokásos szállítási ütem.
Az alábbiakban közöljük a szemétszállítási napokat körzetenként.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Kossuth L. u. Újtelep Csengey u. Kossuth L. u.
Lakótelep Madách tér Régész u. Lakótelep
Falujárók útja Liget u. Városréti u. Malom köz
Deák F. u. Mosolygó u. Érdi J. u. József A. u. -  Dobó K. köz
Iskola köz Kinizsi u. Papföldi u. Korén köz -  Múzeum
Széchenyi u. Baross út Ősz u. Petőfi u.
Szent I. u.
Miskolczi köz 
Berkes u.
Csendes u. 
volt Orosz laktanya 
Határ u. -  Jónásfalva 
Kender u. -  Szőlő u.

Baross tér Nyár u. 
Siklaki hegy 
Horváth I. u. 
Tükör u. 
Berek u. 
Öreghegy 
Kondoros tér

Ady Endre u. 
Dózsa Gy. u.

Egyben kérjük a város lakosságát, hogy az önkormányzat által biztosított szemetes edényeket (kukákat) a rendel
tetésének megfelelően hulladék elhelyezésre használják, ezzel segítve az e területen dolgozók munkáját, valamint a 
városkép rendezettebb megjelenését. Jövő évre tervezzük a szemétszállítás vetítési alapjának átdolgozását (nem 
szobaszám, hanem elszállított szemét mennyiség alapján) és ekkor már csak a szabványos szeméttároló edényben 
kihelyezett hulladékot fogja elszállítani a kezelő.

Kérjük a lakosság megértését, és egyben szíves közreműködésüket.

Tolmácsi Miklós 
GAMESZ vezető

A z  E le k t r o m o s  

G y ű j t e m é n y  ú j  h e ly e n !
Gimnazista koromban tanultunk egy francia verset, amelyik 

egy tapasztalatlan kisfiúról szól, aki héjastól harapott bele egy 
narancsba. Az édes és a keserű ízek keveredéséről számolt be 
édesapjának. Az apa közli gyermekével, hogy a narancsot meg
hámozva kell enni. Én is jelenleg “hámozgatom a finom naran
csot”. (A narancs héját el szokták dobni, ezért én sem foglalko
zom vele.)

Legelső feladatom az épület és környékének kulturált kiala
kítása. Eddig elkészültek az ajtózárak, a két épület között kerí
tés, a bejárati csengő.

Folyamatban van a külső- belső festés, mázolás, villanysze
relések, oldalsó ablakokra biztonsági rács, díszbokrok, virágok 
telepítése. Ezek is rövidesen elkészülnek.

Támogatóim: Az előző beszámolóban említettem, hogy az 
Önkormányzat bocsátotta az alapítvány rendelkezésére az épü
letet. Ezúton kérek utólagos elnézést, ha ezt a tényt -  mint a 
legfontosabbat -  nem kellő részletességgel és hangsúllyal 
emeltem ki. Az épületben víz, gáz, villany van. Ez az Elektro
mos Gyűjtemény részére nagyon pozitív adottság, de erre az 
évje az alapítványnak erre a célra tervezett anyagi fedezete

nincs. Az önkormányzat -  közismerten igen szűkös anyagi kö
rülményei ellenére -  20.000 Ft támogatást ígért a közüzemi dí
jak fedezésére. Úgy az épület használati jogát, mint a pénzbeli 
támogatást az alapítvány és a magam nevében is kiemelten kö
szönöm. Támogatóim között kell megemlítenem a Gameszt. 
Díjtalanul meggyalulták a kerítés deszkáit. Nem feledkezhetek 
meg az utca majdnem minden lakójáról sem, akikkel jó kap
csolatom és több mindenben közös ügyünk érdekében segítsé
gemre voltak és vannak. Tudják, amit a köz érdekében tesznek, 
az rájuk is visszahat.

Soraim befejezéseként szeretnék egy látszólag nem “szak
mába vágó” kérdéssel foglalkozni. Nyugdíjas társaim közül 
többen nagyon sokat foglalkoznak vélt vagy valós egészségi 
problémáikkal. Ez a befelé fordulás személyiség -  és egészség 
romboló. Kipróbált és garantáltan biztos gyógymódot tudok 
ajánlani. Ez a gyógymód a munkaterápia. A jókedvvel és vidá
man végzett munka sikerélménye személyiséget építő. Egész
ségmegtartó hatását érdemes kipróbálni! Szívesen állok bárki 
rendelkezésére. A “gyógyszerek” között nagyon széles skálán 
lehet választani. A “gyógykezelés” időtartama is lehet változó: 
1-2 óra, fél nap, többször rövidebb idő, stb. Minél előbb meg 
kell próbálni, biztos a siker. Kérem keressenek meg. Közös 
összefogással csodákat lehet teremteni!

K.N.K. ny. tanár
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r  HÁT VÉGRE 
ELKEZDŐDÖTT...

Hosszas kormányzati késlekedést követően, 1996. má
jus 20-án elkezdődött az aszódi evangélikus gimnázium 
építése. A költségek időarányos részét már megkaptuk. 
A beruházás versenyeztetése lezajlott. Május 6-án hirdet
ték ki a pályázat eredményét, amelynek értelmében a 
legkedvezőbb árajánlatot a kecskeméti DUTI SCHOLA 
cég tette, így ők lettek a generálkivitelezők.

Az építési területet már átvette a cég, megkezdődött a 
felvonulási épületek kiszállítása és felállítása, valamint a 
földmunkák. A kivitelező vállalta, hogy a kész gimnázi
umi épületet 1997. augusztus 20-ra átadja, igy semmiféle 
akadálya nem lehet annak, hogy jövő szeptemberben 
már a modem, impozáns gimnáziumban, új otthonokban 
kezdhessük el az újabb tanévet.

így már csak a következő tanévet kell “albérletben” 
kezdenünk. Ez persze nem lesz könnyű, mert szeptem
bertől már hat osztállyal, több mint 150 diákkal fog mű
ködni iskolánk. Az intézményektől és a várostól kapott 
eddigi segítséget megköszönve, reméljük, hogy ezt az 
egy tanévet még sikerül egymást segítve zökkenőmente
sen végigcsinálni.

A kényszerhelyzet persze nem szoríthatja háttérbe a 
gimnázium maga elő tűzött oktatási-nevelési feladatait. 
Garancia erre a feltételek állandó bővülése, a szülők és a 
gyermekek érdeklődése intézményünk iránt, valamint az 
egyház segítő odafigyelése.

A lassan befejezéséhez közeledő tanévben is igyekez
tünk a tanulók ismereteit nemcsak tanórákon elmélyíteni, 
hanem a tanórán kívüli programokkal is igyekeztünk ne
velési céljainkat elérni, kiegészítő információkat közve
títeni, a tehetséggondozás különböző színtereit megte
remteni. A kémia-fizika és lézerszakkör jól illeszkedik 
az oktató-nevelő munkához, segíti a tanulók gyakorlati 
tudásának szélesítését.

A délutáni tömegsport összejövetelek, kosárlabda-, fo-

V___________ _ _____________

ci és sakkrangadók, valamint az úszás kedvelt elfog
laltságok, számuk évről évre nő.

Rendszeressé váltak a tanulmányi kirándulások. Igyek
szünk az osztályokat, kisebb közösségeket, csoportokat 
megismertetni hazánk legszebb tájaival. Legkiemelke
dőbb tanulóink külföldi tanulmányúton vettek részt az 
iskola finanszírozásában. 3 diákunk Finnországban, há
rom pedig Drezdában tölthetett hasznos és kellemes na
pokat. Az év végén pedig a 4 osztály 10-10 legkiválóbb 
tanulója hatnapos erdélyi körutazáson vehet részt. A sok 
lehetőség jól motiválja a diákokat a minél magasabb 
eredmények elérésére.

Iskolánk növendékei rendszeres résztvevői, sok eset
ben szereplői is lakóhelyük ünnepségeinek. Az egyházi 
ünnepeket az aszódi gyülekezettel közösen templomban 
tartjuk.

A sokrétű oktatási-nevelési céljainkat iskolánk négy 
főállású és tizenkét óraadó tanárának áldozatos munkája 
révén valósítjuk meg.

Reményeink szerint a jövő év augusztusában átadásra 
kerülő iskolánk még több lehetőséget nyújt majd a Galga 
menti és más vidékekről is hozzánk kerülő diákoknak 
személyiségük sokoldalú fejlesztésére.

dr. Roncz Béla 
igazgató

CHRISTIVAL ‘96
Komm, folge Jesus! (Gyere, kövesd Jézust!)

Harmadik alkalommal rendezték meg Drezdában a 
szélrózsa minden irányából érkezett 30.000 fiatal rész
vételével a keresztény ifjúsági találkozót. Ennek a hatal
mas rendezvénynek a missziós tevékenység a fő célja, 
amely főként Afrikára irányult. A magyarországi cso
port 42 fős volt, vezetője Marton Tamás, aki az Evangé
likus Egyház Ifjúsági Osztályának vezetője.

Szerda kora reggel indultunk Budapestről, és késő es
te érkeztünk meg. Az első “jó hír” az volt, hogy nem 
szerepeltünk a szervezők listáján, így csak 20 órás ké
séssel regisztráltak minket. Este a stadionban került sor 
a megnyitó istentiszteletre, ahol együtt énekeltünk és 
hallgattuk isten igéjét. Csütörtökön a missziós pavilo

nokban töltöttük időnk jó részét, ahol közelebbről meg
ismerkedhettünk az afrikai élettel, vallásokkal. A követ
kező napon “felfedeztük” a várost. A legnagyobb él
mény a Zwinger volt számunkra. Este a 20 ország kül
dötteinek részvételével zajló találkozón ismerkedtünk 
egyházaink életével. Szombaton a város különböző 
pontjain zajló Christival rendezvényeket kerestük fel, 
majd zenés istentiszteleten vettünk részt.

Vasárnap élményekkel gazdagodva indultunk haza, 
sok új ismerőssel a szívünkben.

Befejezésül egy dátum és egy helyszín, ahol ehhez ha
sonló élmények várnak bennünket: július 24-27-én kerül 
megrendezésre a Szélrózsa találkozó Váralján, ahová a 
szervezők szeretettel várnak mindenkit.

az Evangélikus Petőfi Gimnázium tanulói: 
Cserpák Izabella, Futás Edina, Szívós Dávid



ló A S ZÓ D I

^ A Páneurópa Aszódi ̂  
Körének hírei

Utolsó találkozónk április 10-én volt a Petőfi Sán
dor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola könyv
tárában.

A meghirdetett program szerint Csobán Pál tanár úr 
tartott nagyon színvonalas előadást a magyar honfog
lalás kérdésköréről, a honfoglalással kapcsolatos kü
lönböző irányzatokról és felfogásokról.

Váratlanul, a meghirdetett programtól eltérően ven
dégek is érkeztek az összejövetelre: Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség elnökének kíséretében vendégünk 
volt Bugár Béla úr, a szlovákiai Magyar Keresztény- 
demokrata Mozgalom elnöke, a szlovák parlament 
képviselője. Tájékoztatójában nagyon árnyaltan is
mertette a szlovákiai magyarság helyzetét, különös te
kintettel a nyelvtörvényre, a közigazgatási határok át
szervezésével kapcsolatos kérdésekre és a Magyar- 
Szlovák Alapszerződés egyes részeivel kapcsolatos 
háttérjelenségekre és magyarázatokra. Az előadásból 
kiderült, hogy a kérdések sokkal bonyolultabbak és 
fenyegetőbbek a szlovákiai magyarság szempontjá
ból, mint azt a hazai sajtó híradásai alapján sejteni le
het.

Szeretném kiemelni a találkozó nagyon közvetlen, 
oldott, baráti hangulatát, amely mind Bugár Béla, 
mind Halzl József tájékoztatására jellemző volt.

Halzl József úr jelenléte nem volt véletlen. Több 
volt ő ezen az estén, mint Bugár Béla kísérője. A Rá
kóczi Szövetség az aszódi és az Aszód környéki tag
jainak aktívabb összefogását, helyi vagy regionális 
csoporttá történő szerveződését szeretné elérni. Ter
mészetesen azzal a szándékkal kiegészítve, hogy a 
Rákóczi Szövetség várja minden, a Felvidék és a Kár
pátalja magyarságának sorsa iránt érdeklődést mutató 
polgártársunk alkalmi vagy rendszeres közreműködé
sét programjain, rendezvényein.

***

Üzenet tagjainknak és az érdeklődőknek: Követke
ző összejövetelünk időpontja: 1996. június 5. 17 óra, 
a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 
könyvtárában. Téma: a júliusi kárpátaljai kirándulás 
előkészítése és aktualitások. Várunk minden érdeklő
dőt.

Honig Antal 
a Páneurópa Aszódi Körének tagja

A VÁROSI NYUGDÍJASKLUB 
ÉLETÉBŐL

Klubunk létszáma jelenleg 70 fő. Havonta két alkalommal 
tartunk összejövetelt, ahol elbeszélgetünk, megvitatjuk gond
jainkat. Időnként meghívunk előadókat. így például dr. Bodó 
Zsolt igazgató-főorvos is járt nálunk. Sok hasznos tanácsot 
adott idős nyugdíjasainknak. Vendégünk volt dr. Molnámé, 
dr. Makkay Jolán főorvos asszony is, aki felajánlotta, hogy 
bárminemű panaszunk esetén nyugodtan fordulhatunk hozzá.

Nagy megtiszteltetés ért bennünket a farsangi bálunkon: a 
főorvos asszony eljött rendezvényünkre és együtt szórako
zott velünk. Köszönjük figyelmességét és irántunk érzett ro- 
konszenvét. A bálunkon tiszteletét tette a polgármester úr is, 
valamint Bangó Istvánná és férje. Jól esett, hogy meghívott 
vendégeink elfogadták meghívásunkat, s velünk együtt szó
rakoztak, töltöttek el néhány kellemes órát.

Klubunk kapcsolatot tart fenn a gombai nyugdíjasokkal. 
Sok közös élményben volt már részünk. Már a ráckevei 
nyugdíjasok is jó barátaink. Május 16-án, a mi korábbi ottani 
látogatásunkat viszonozva, vendégeskedtek nálunk a rácke
veiek. Az együtt eltöltött, jó hangulatú délután mindannyi
unk számára szép élmény marad. Köszönjük Drop Gábornak 
és csapatának a finom ebédet, a Helyőrségi Klub valamennyi 
munkatárásának a segítséget, a technikai előkészítést. Varga 
László szolgáltatta a kellemes zenét. Külön köszönet illeti dr. 
Asztalos István urat, aki végigkalauzolta vendégeinket Aszó
don, bemutatta a múzeumot, a kastélyt és az egyéb látnivaló
kat. Reméljük, mindenki szép élményekkel gazdagodva tért 
haza.

***
Május 9-én tartott klubunk anyák napi összejövetelt. Mint 

minden évben, most is a 2. sz. Általános Iskola diákjai kö
szöntöttek bennünket kedves, megható műsorral. A szép ver
sek, énekek kicsalogatták nyugadíjasaink szeméből a 
könnyeket. Igazi anyák napja volt, szép ünnep. Nyugdíjasa
ink valamikor fiatal anyák voltak, akik ma már nagymamák, 
sőt dédmamák, de ezen a napon mintha megint mindannyian 
fiatalnak éreztük volna magunkat. Szeretnénk megköszönni 
Pardi Lászlóné és Pánker László tanároknak, valamint a kis
diákoknak, hogy felejthetetlenné tették számunkra ezt a na
pot. Mily szép is lenne, ha még sok-sok éven keresztül talál
kozhatnánk velük, élvezhetnénk szép előadásukat.

Gratulálunk a 2. sz. iskola tanárainak és diákjainak a 30 
éves évfordulóhoz. Kívánunk nekik további szép sikereket.

A pedagógusnap alkalmából köszöntjük a pedagógusokat, 
köszönjük áldozatos munkájukat. Reméljük, hogy még soká
ig nevelik, tanítják jóra és szépre gyermekeinket.

Szilágyi Sándorné 
klubvezetö-h elyettes

Kedves aranyos aszódi nyugdíjasok!
Nagyon sok örömet szereztek a ráckevei nyugdíjas cso

portnak a május 16-i vendéglátással. Ilyen szeretetteljes fo
gadtatásban soha nem részesítettek bennünket. A városnézés, 
az azt követő vendéglátás, a zene, a tánc és minden, amit tő
letek kaptunk, örök emlék marad mindannyiunk számára.

Kívánjuk, hogy szeretetetek soha ne fogyjon ki, más em
bereknek és egymásnak is sok örömet -  szeretetet tudjatok 
nyújtani minden “önzés” nélkül.

Valamennyiőtöknek jó egészséget, hosszú boldog életet 
kívánok a magam és a klubtagok nevében.

Ráckeve, 1996.05. 16.
Kovács Lászlóné 

klubvezető
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A FÁK NAPJAI 
ASZÓDON

A hetvenes években újjáéledő hagyomány lett a 
madarak és fák napja hazánkban. Az ünnep Hermann 
Ottó nevéhez kapcsolódik, javaslatára szenteltünk 
május hónapban egy napot a természetvédelemnek.

Aszód idén a fákra összpontosított.
Már Kartal felől jövet megcsodálhatjuk, hogy végre 

kiirtották a szemetelő és szerteszóródó barkájú fákat.
A kastély is megváltozott. Lepusztult falai elé ed

dig a fák zöldellő levélálarca vont függönyt, az ágak 
télen is takartak. Most tisztább a kép.

Olvashatjuk a felírásokat is a falakon. Pl.: NSH, 
miért oszlottatok fel? (Ez egy zenekar volt, a NeoSte- 
ril-Hullám rövidítése.)

Magyar Zoli, most itt az alkalom! Válaszolj már!
Legalább azt tudjuk meg most, miért is oszlottatok 

fel?
A fák kivágásának okát úgysem tudjuk meg, ez egy 

felfogásbeli, ízlésbeli kérdés. Mindig voltak fakivágá
sok, meg “okoskodók”, meg “értetlenek”. Ilyen a vi
lág sora.

Egyesek még azt sem értik, miért gereblyézték, ta
karították ki a kastélyudvart csatatérré válása előtt.

Én nem tartozom a megrögzött “értetlenek” közé, 
én elhiszem, hogy egy városképnek rendezettnek kell 
lenni.

De szebb lett a tér?
Szerintem csak szegényebbek lettünk a természet 

önmagából fakadó szépségének kiirtása miatt. És ha 
már szépíteni akarunk a városon, ne feledkezzünk 
meg arról, hogy tízvalahány éve a Petőfi utcában ott 
éktelenkedik a régi járási kultúrház egyik oldalfala.

Jó lenne legalább befuttatni borstyánnal, pár év 
múlva műemlékké magasztosulhatna. Ugyanezt ja
vaslom a Bányánszky-féle házra.

A régi buszmegálló-bódé jelen helyén szintén érde
kes színfoltja városunk centrumának. Ez a tárgy 
egyébként szétfürészelhető, ugyanúgy mint egy fa, 
csak...

Végezetül az a kérdés is felmerül bennem -  hiába 
próbálom elnyomni magamban -  mibe került ez a 
“városszépítés”?

Dinnyés László

A Galga kupa 
úszóversenyről

Több éves kihagyás után május 4-én került megrende
zésre Aszódon a Galga Kupa úszóverseny. Az összesített 
pontversenyt az alsó tagozatosoknál TÚRA versenyzői, a 
felső tagozatosok versenyét az aszódi Petőfi Sándor Gim
názium csapata nyerte.
Győztesek (alsó tagozat) fiúk
I. korcsoport: Takács Pál Túra
II. korcsoport: gyorsúszás: Sinkó Endre (Hatvan II.)

mellúszás: Kiss András (Túra) 
hátúszás: Sinkó Endre (Hatvan II.)

lányok:
I. korcsoport: Szlobodnyik Ágnes (Hatvan IV.)
II. korcsoport: gyors: Farkas Dóra (Hatvan II.)

mell: Király Ágnes (Túra) 
hát: Karácsony Andrea (Kartal)

Felső tagozat fiú:
III. korcsoport: gyors: Szlobodnyik László (Hatvan IV.)

mell: Deák Norbert (Hatvan II.) 
hát: Vénig Zoltán (Aszód II.)

IV. korcsoport: gyors: Huszár Dávid (Aszód, Petőfi)
mell: Varga Zoltán (Aszód, Petőfi) 
hát: Platinszki Péter (Aszód, Petőfi)

leány:
III. korcsoport: gyors: Jónás Zsuzsa (Túra)

mell: Jónás Zsuzsa (Túra) 
hát: Kovács Mária (Aszód II.)

IV. korcsoport: gyors: Konkoly Adrienn (Aszód, Petőfi)
mell: Konkoly Adrienn (Aszód, Petőfi) 
hát: Pintér Eszter (Túra)

A váltóversenyeket: Kartal, Túra, Hatvan IV. és Aszód, Pe
tőfi Gimnázium csapatai nyerték.
Az összesített pontversenyt az alsó tagozatosoknál: Túra, 
felső tagozatosok versenyét Aszód, Petőfi Gimnázium 
nyerte. Sajnálatos, hogy az Aszódi I. sz. Iskola valamint az 
Evangélikus Gimnázium úszói nem vettek részt a verse
nyen. Egész éves uszodai munkájuk után joggal vártuk vol
na részvételüket a versenyen.
A verseny támogatója a Pharmavit volt.

N yíry Zso lt 

uszodaveze tő

A N em zet napszám osai”
Jól emlékszem a régi szép megszólításra, ahogyan nemzetünk tanítóit nevezték. Igaz is: gyönyörű, megtisztelő jelző ez! Valóban, 

ők mindig hivatástudattal, mérhetetlen türelemmel végezték munkájukat. Bármilyen megpróbáltatásokon ment is keresztül az ország 
az évszázadok során, a tanítók-tanárok mindig a helyükön voltak, s végezték nem könnyű feladatukat. Költőink, íróink sok szép írás
ban emlékeznek meg róluk.

Biztos vagyok benne, hogy egyénenként is sok szép eméket őrzünk életünk óvodás, iskolás és további tanulós korszakaiból. 
Jómagam már idősen is nagy tisztelettel gondolok vissza régi tanítóimra. Jó lenne, ha e tisztelet és megbecsülés hivatalos fórumokon 
is nagyobb mértékben nyilvánulna meg.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök -  szülők és nagyszülők nevében is -  minden pedagógust e szép napon. Kívánok erőt, 
egészséget, valamint sok életvidám, okos tanítványt, kiknek legyen készségük a “tudás fáját megismerni”, tanítóik fáradhatatlan és 
türelmes munkája által.

H.Zs.E.
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E gy kis nyelvelés

Torgyán doktor 
liberális férgei -  

nyelvészeti 
megközelítésben

Torgyán doktor elhíresült március 14-i szónokla
tában többek között liberális férgekről beszélt. A 
beszéd politikai töltetével, illetve utóéletével nem 
kívánok foglalkozni, hiszen éppen eleget foglalko
zott vele a magyar sajtó. írásomhoz az apropót az 
adta, hogy a beszédet követő héten lefolytatott par
lamenti szócsatában Torgyán doktor arra hivatko
zott, hogy csupán Kölcseyt idézte.

Kölcsey Ferenc Zrínyi második éneke c. versé
ben valóban olvasható az alább két sor:

Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
De vajon mit is jelent Kölcsey művében a féreg 

szó? Lehet-e a mai jelentésében gondolkodnunk, 
esetleg másutt kell keresni a magyarázatot?

Az idézett versben a féreg szó egy felsorolás 
egyik tagja, stilisztikailag halmozásról beszélhe
tünk, a szándékolt stílushatás pedig semmi más 
nem lehet, csak fokozás. De hogy kerül a féreg szó 
ebbe a sorba? A kánya ragadozó madár, a maga kö
rében félelmetes ellenfél. A kígyó ez ember számá
ra is veszélyes, rettegett állat. (Lásd a közmondást: 
Kit a kígyó megmart, gyíktól is fél az!) És mitől 
veszedelmes a féreg?

Attól, hogy ebben a szövegösszefüggésben -  és 
egyes vidékek nyelvhasználatában -  nem ugyanazt 
jelenti, mint a köznyelvben.

A féreg szavunk A magyar nyelv történeti-etimo
lógiai szótára szerint 1152-ben bukkan fel írásos 
emlékeinkben. Jelentése az idők során sokféle 
összefüggésben vált ismeretessé: gyarló teremt
mény; a gerinctelenek csoportjába tartozó apró ál
lat; lelki gyötrelem; alávaló ember; vadállat, kárté
kony állat; különféle betegségek megnevezése; 
nyelv alatti izomköteg (pl. kutyánál). Egyes vidé
kek nyelvhasználatában azonban a farkas szavunk 
szinonimája. Másutt toportyánféreg, illetve topor
tyán alakban is használatos.

A fentiek után már nem szorul különösebb ma
gyarázatra, hogy az “Üvölt/ordít, mint a fába szo
rult féreg” szóláshasználatunkban fából készült 
csapdába szorult farkasról van szó.

-g-l

i-----------------------------------------------------------------------1
w r

AG O M B Á K ES j 
GYŰJTÉSÜK

A réten és a mezőn újra megjelennek a gombák. 
Egy átlagos gombatermő évben sok száz tonna ehető 
gomba terem vadon, amelynek legnagyobb részét 
senki sem gyűjti be, nem hasznosul.

Van, aki szereti a gombagyűjtő utakat: jó levegőn | 
lehet, szép tájakat láthat, hallgathatja a madarak dalát, 
s néha megpillanthat egy-egy vadon élő állatot.

Van, aki ismeri a begyűjtött gombákat, s van, aki is
meret nélkül szedi. S van az ember, aki nem szed 
gombát, félve a mérgezéstől -  s nem alaptalanul, hisz j 
minden évben közölnek gombamérgezésről híreket. 
Ezeket a mérgezéseket meg lehet előzni alapos isme
retekkel.

Miért jön létre a mérgezés? Ennek oka, hogy az j 
ehető gombát könnyű összekeverni az ehetetlen, mér- j 
gező gombával. Ha szeret az ember gombázni, és 
olyan gombára akad, ami kétséges számára, jobb, ha i 
fel sem veszi.

S ha valaki egyáltalán nem ismeri a gombákat, 
ajánlatos inkább a zöldségesnél megvenni. Drága, de j 
megéri, hisz az életünk a tét.

Vannak olyan gombák is, amelyek a fold alatt te
remnek: pl. a szarvasgombák különböző fajtái, s van
nak farontó gombák is, melyek főként télen találhatók j 
meg. Az erdészek és gyümölcstermelők nem nagyon 
örülnek a farontó gombák megjelenésének. A legis
mertebb közülük a tapló.

S végül a termő talajról, a termékenységről néhány 
szóban. Az olyan hely, ahonnan a csapadék gyorsan ] 
leszivárog, nem igazán élettere a gombáknak. A sava- ] 
nyú kémhatás sem kedvező a legtöbb gomba számára, j 
amelyek a magasabb pH értékű talajt kedvelő baktéri
umokkal szemben bizony alul maradtak a létért való 
küzdelemben. A csapadékosabb években, amikor a ] 
földfelszín kilúgozódása és a magasabb páratartalom | 
jobban kedvez a gombáknak -  sok új termőhelyet fe- \ 
dezhetünk fel.

Sokat lehet tanulni az öreg gombászoktól is. A leg
főbb tapasztalati szabály, amit talán mindenki tud: 
sok csapadék és jó meleg -  e kettő együtt készteti ter
mésre a gombatelepeket. Az is igaz, hogy az eső és a | 
meleg külön-külön is bőséges gombatermést hozhat, 
mivel mind a szárazságtűrő, mind a meleget nem 
igénylő fajok között számos ehető faj akad.

Szerintem a legjobb idő gombászásra a nyár vége, 
amikor még teremnek a tavaszi gombák, de már meg j 
lehet találni az őszieket is.

Jó túrázást és gombagyűjtést kívánok!

Masznyik Károly j

i-----------------------------------------------------------------------1
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c l s z ó í t i  h a n
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H itvallás
Nem akarok úgy élni, ahogy eddig éltem. 
At akarom törni a palánkot.
Mások sajnálatából sosem kértem.
Szebbé szeretném tenni a világot.

Hiszem, hogy egyszer elérem a célom, 
s könnyebbé teszem az életet.
Bízom, hogy velem tartanak mások, 
s együtt harcolunk ezért -  mert lehet.

V.E.
***

Születésnapomra
(április 11.)
Negyvennyolc éves lettem.
Szerencsés esetben,
Immár leéltem,
Fél életem.

Félidő.
Miért szomorkodjak 
Feletted?
Ami lehetett,
Azt Te már megtetted.

Mert a félidőben is 
Tisztán látom:
Fifogy hatatlan szeretet 
Kísér e világon.

Nézz szét a világban...

Nézz szét a világban!
Mindenhol csak pusztítás van.
Nézd a fókát, ki anyja után sír, 
kit mostantól hiába is hív.
Nézd a fákat, melyeket az emberek kivágnak, 
s nem törődnek a világgal.
Nem törődnek semmivel, 
csak azzal, ami nekünk kell.
Nézd a tengert, ami hajdan szép volt, 
s most bűzlik a mocsoktól.
Nézd a városokat, hol emberek, 
hogy pénzt szerezzenek, 
akármit megtesznek.
Nézd, hogy nyomorognak mindenhol, 
ez aztán a szörnyű kor.
Nézz minket embereket!
A teremtés szégyenei vagyunk, 
s nem is szégyelljük magunk.
Tégy valamit a szép világért, 
mindenki boldogságáért!
Te se féljél amiatt,
hogy egyszer mindennek,
ami ezen a földön van, végeszakad.

Rigó Edina

Anyagi mértékkel,
Bizony e kincs semmi.
De létünk gazdagságát, 
Mindenkor ez vezérli.

A lélek kincsét,
Birtokolja más is! 
Mindenkinek,
Nagyon kívánom.

Aki él,
És szeret.
Vagy szeretné,
Ha nagyon szeretnék,
Még e világon.

Aszódi Kovács István
***

Szeretet
A szeretet olyan, mint a
törékeny
színes üveg;
Ha egyszer leejtik, 
már nem olyan szép, mint 
régen volt és már 
nem is gyönyörködtet.

özv. Szabó Kálmánná
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p MONDAMONDÓ S  
VERSENY 

1996. május 24.
A millecentenáriumi rendezvénysorozat egyik 

programja volt a MONDAMONDÓ VERSENY, me
lyet 1996. május 24-én tartottunk meg a Podma- 
niczky kastély dísztermében.

A több mint két hónappal ezelőtt meghirdetett ve
télkedőre az általános- középiskolák diákjait hívtuk.

Igazán sajnálatos, hogy ezt a felhívást igazán ko
molyan csak a két általános iskola vette. Igaz, az 
evangélikus gimnázium indított két versenyzőt, de az 
állami gimnáziumból egyetlen jelentkező sem akadt.

Pedig igazából pont ez a középiskolai korosztály 
az, aki már értelmezni, átélni tudja a mondák jelenté
sét, és ennek megfelelően tolmácsolni is. Ezt bizonyí
totta a 16 éves Kuris Barbara.

A szakértő zsűri, melynek elnöke Bucz Hunor a bu
dapesti Térszínház igazgatója, tagjai: Hódi Gyuláné 
dr. a Petőfi S. Gimnázium magyar szakos tanára, Ma
gyar Mihályné az I. sz. Általános Iskola igazgatóhe
lyettese voltak, a következőképpen értékelték a részt
vevő gyerekek bemutatkozását.

I. Kiss Hajnalka I. sz. Általános Iskola 5. z.
II. Szentiványi Szilvia I. sz. Általános Iskola 6. z.
IU. Buzási Mária II sz. Általános Iskola 6. b.

Ősz Viktor II sz. Általános Iskola 6. a.

Különdíjat kapott:
A legügyesebb -  legfiatalabb versenyző: Ondrik 

Gergő II sz. Általános Iskola III osztály.
A legérettebb versenyző: Kuris Barbara Evangéli

kus Gimnázium II osztály.
A verseny valamennyi résztvevője emléklapot ka

pott.
Gratulálunk a győzteseknek és köszönjük a részvé

telt.
Pardi Lászlóné

VANKO MAGDOLNA
országgyűlési képviselő

fogadónapjai:
június 7. július 5. szeptember 6. október 4. november 

8. december 6.

A KÉPVISELŐNŐ MINDEN HÓNAP ELSŐ 
PÉNTEKI NAPJÁN, DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL ÁLL 

A VÁLASZTÓK RENDELKEZÉSÉRE.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
ASZÓD KÖRZETI SZERVEZETE

A Vöröskeresztes Világnap tiszteletére az Aszód Körzet Vö
röskereszt dr. HORVÁTH ANNA gyermek szakorvosnak 

“Vöröskeresztes munkáért” bronz fokozatú kitüntetést 
nyújtott át eddig végzett kiemelkedő munkájáért.

A kitüntetéshez gratulálunk és további sikeres munkát 
kívánunk.

Körzeti Vöröskereszt 
Aszód városi Vöröskereszt

POLGÁRŐRÖK
REFLEKTORFÉNYBEN

1996. április 21-én az aszódi polgárőr csoport tagjai 
részt vettek a megyei rendőr-polgárőr napon, amelyet 
az idén Százhalombattán rendeztek meg. A nyitó ün
nepségen kellemes meglepetés érte a csoportot, illetve 
annak vezetőjét. A Pest megye Közgyűlés elnöke, dr. 
Schmidt Géza megyei kitüntetést adott át az aszódi pol
gárőr csoport vezetőjének kimagasló munkája elismeré
seként. Gratulálunk Szenoráczki Ferencnek és csapatá
nak a kitüntetéshez.

Szerkesztőség

Emlékszel, Te ismeretlen lány, milyen ragyogó 
volt az a májusi vasárnap reggel, amikor virággal a 
kezedben házunk előtt mentél el?

Magasszárú cipődet nézegetve, arra gondoltam, 
hogy végre egy egészséges divat hódit a fiatalok köré
ben.

Te meg rám mosolyogtál és kedvesen így szóltál: Jó 
reggelt! Boldog anyák napját kívánok! Egész lényemet 
egy olyan öröm és boldogság járta át, amit nem is le
het szóban kifejezni. Talán akkor meg sem köszöntem 
Neked kedvességedet. Zavaromban csak ennyit dadog
tam: annak is, akinek ezt a virágot viszed!

Nem tudom, ki vagy, hol nevelkedtél fel, kik nevel
tek, de kedvességeddel szívembe zártalak. Az anyák 
napi virágok már elhervadtak, de szavaidat azóta is 
ízlelgetem és ilyenkor mindig vidámabb vagyok.

Bár minden édesanya meghallotta volna kedves jó 
kívánságaidat: Jó reggelt! Boldog anyák napját!

Köszönöm!
K. L-né
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Közlemények, hírek
Aszód központjában két és fél szobás, 

fürdőszobás parasztház kis kerttel eladó. 
Irányár: 1,5 millió Ft 

Érdeklődni lehet: naponta 18-20 óráig 
Cím: Aszód, Korén köz 10.

ADY ENDRE UTCA 29. sz. alatt 340 női 
telek olcsón eladó.

Érdeklődni lehet: Zelenai Béláné, Aszód, 
Szabadság tér 8/a.

Eladó egy vegyes tüzelére alkalmas

ELADÓ az új OTP 

épület belső udvarában 

kialakított 26 m2-es 

üzlet- vagy 

irodahelyiség.

Érd.: 06-30/514-406

Aszód főutcáján 130 m2-es, két
szintes üzlethelyiség egyben vagy 

helyiségekre felosztva 
is bérbe adó.

Érdeklődni:
Aszód, Kossuth L. u. 6.

Tel.: 06-30/513-124 
vagy Aszód 125

kazán, egy szobaszökőkút és egy 
hintaszék.

Érd.: a Városi Könyvtárban.

LORD COMPUTER
számítástechnikai szaküzlet 

m m  Aszód, Kossuth L. u. 15. m m

□  □
NYITVA:

kedd-péntek: 8-16 óráig 
szombat: 8-12 óráig 
Tel.: 06-60/410-880

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi 
állatorvosi ügyelet júniusi beosztása az alábbiak szerint alakul:

június 1-jén 8 órától 
június 8-án 8 órától 
június 15-én 8 órától 
június 22-én 8 órától 
június 29-én 8 órától

június 3-án 8 óráig 
június 10-én 8 óráig 
június 17-én 8 óráig 
június 24-én 8 óráig 
július 1-jén 8 óráig

Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207 
Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth L. u. 51. Tel.: 62 
Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 
Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207 
Dr. Szőke Pál, Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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Tisztelt leendő ügyfelünk!
Értesítjük Önt, hogy a gödöllői

B.B. AUTÓSISKOLA BT
Személygépkocsi és motorkerékpár vezetői 

tanfolyamot
indít Aszódon a Helyőrségi Klubban 

1996. júniusi 2-én 17.30-kor.
A tanfolyamra a következő kategóriákban várjuk 

jelentkezésüket:

„SM” Segédmotor 
„A /’ Motorkerékpár 150 cmMg 

„A” Motorkerékpár 150 cm3fölött 
„B” Személygépkocsi 

„C” Tehergépkocsi

Diákoknak az elméleti tandíj 50%-át elengedjük. 
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez rész
letfizetési kedvezményt biztosítunk, ami azt jelenti, 
hogy Ön a tanfolyamot elkezdheti abban az eset

ben is, ha pillanatnyilag készpénzzel 
nem rendelkezik,

így a vizsgadíjat és a tanfolyamdíjat 
menetközben részletekben fizetheti.

EXTRA SZOLGÁLTATÁS!

Hogy Önnek ne kelljen feleslegesen 
fáradnia és utaznia:

A forgalmi vizsga kivételével, 
mely „B” kategória 

esetén Vácon, a többi kategóriánál 
Gödöllőn történik,

az összes többi vizsga Aszódon kerül 
lebonyolításra.

Rutinvizsga minden kategóriában az aszódi 
tanpályán!

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
- Helyőrségi Klubban 

Vörös László igazgatónál Tel.: 83 
- Farkas László oktatónál:

Aszód, Petőfi u. 14. Tel.: 186 
- és június 12-én 17.30-kor a Helyőrségi Klubban tar

tott tanfolyam megnyitón.

Amennyiben Ön esetleg éppen szabadságon van, 
a tanfolyamhoz a tanfolyam megnyitót követő két héten 

belül még lehet csatlakozni!
Ebben az esetben előzetes jelentkezés szükséges!

AGFA FOTOKIDOLGOZAS GYORSLABOR
Aszód, Kossuth L. u. 38. Tel.: 06-20/416-256 

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombaton 8-12-ig

AJÁNDÉKÖTLETEK BALLAGÁSRA, SZÜLETÉS- ÉS NÉVNAPRA:

VIDEOKAZETTÁKKÉPKERETEK,
FOTÓALBUMOK

NAGY
VÁLASZTÉKBAN

8 mm HS 790 Ft-tól
VHS 890 Ft-tól

Színes filmek 
reklám áron!

FENYKEPEZOGEPEK 
2990 Ft-tól

FOTÓTÁSKÁK 
1290 Ft-tól

FŐT OK KIDOLGOZÁSA EGY ÓRA
ALATT!

SZOLÍD  ÁRAK, SZUPER MINŐSÉG!

“i

= ;  i
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SÓVÁRI JÓZSEF
villanyszerelő mester

Épület villanyszerelés, riasztóberen
dezések telepítése, szerelése, 

érintésvédelmi mérés, hibaelhárítás!

Közületek és lakosság részére 
egyaránt!

Elosztószekrények előszerelését 
megrendelésre vállalom.

Telephely: 2170 Aszód, 
Madách tér 13.

Te!.: 06-20/251-747

_____________________________________ I

/  \

szerelése

javítása

GARANCIÁVAL!

Aszód, Kossuth L. u. 38. 
Tel.: 06-20/416-256

Magyar Posta
Magyar Posta 

Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 

ASZÓD POSTA
Posta Shop

NYITVA TARTÁS

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

NYITVATARTÁSI RENDJE

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17.00
Pénztár: 8-16.00

16.30- 17.00
Minden további hétfőn 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00
Kedd-péntek 8-16.00

Pénztár: 8-15.00
15.30- 16.00

A Posta Shop kínálatából:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Sooters színes negatív film 299.- Ft
Illatosító 1/41 299.- Ft

1 lit. 599.- Ft
Páramentesítő 599.- Ft
Videókazetta 195’ 580.- Ft

240’ 670.- Ft
Hangkazetta C-60’ 130.- Ft

C-90’ 160.-Ft
Rajzfilmslágerek 680.- Ft

A Posta Shop és a Providencia Biztosító Társaság 
postánál forgalmazott biztosításával várjuk 

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezetö

OTP Országos Takarékpénztár és Kerekedelmi Bank Rt. Pest Megyei Igazgatóság Aszód Fiók 
Aszód, Kossuth L. u. 4 2 -4 6 . Tel.: 06-60/341-995; 76, Fax: 133

NYITVA TARTÁS: 
hétfó'től csütörtökig 7.45-15 óráig 

pénteken: 7.30-13 óráig

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÁLLUNK TISZTELT ÜGYFELEINK RENDELKEZÉSÉRE:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés
-  lakossági betét, lakossági folyószámla-vezetés
-  ATM-EC/MC ügyfélkártya
-  vállalkozói számla kezelés
-  értékpapír-kötvény forgalmazás
-  OTP garanciabiztosító szolgáltatásai

őId
B A N K

ŐId
B A N K
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ASZÓD SERVENTA 
KISÁRUHÁZ

JÚNIUS HAVI AKCIÓS ÁRAJÁNLATAINK

régi ár új ár törzsvásárlói kártyával 
további 8% kedvezmény

Domestos 2£Or- 220,- 202,-

Persil duó 5Q0t- 442,- 407,-

Biopon 700 g 199,- 183,-

Tomi sztár 400 g 4-éOr- 147,- 136,-

Tomi kristály 3,6 kg 900r- 853,- 784,-

Hyperdol T & V 150,- 138,-

Flóraszept 2 9 & r 269,- 247,50
Clorox kímélő 327,- 301,-
Fax szappan 40r- 35,- 32,20
Fa levegőpumpás deók 253,- 233,-
Fa stiftek Z&T 240,- 221,-
Fa golyós dezodorok +̂#7- 190,- 175,-
Fa tusfürdők 229,- 211,-
Fa dezodorok 235,- 216,-
Fa szappan 70,- 64,50
Fa szappan 2 IN 

Borsodi világos
90t- 77,- 71,-

0,33 dobozos sör EfAy 50,- 46,-

Nyitva: minden nap 8--17 óráig
szombaton 8-12  óráig!

1

SZERETETTEL VARUNK MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKAT!

SERVENTA K IS Á R U H Á Z  

A S Z Ó D , VASÚ TÁLLO M ÁS
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