
Az Idősek Világnapján városunk polgármeste
re, a Gondozási Központ vezetői, a Nyugdíjas Ér
dekképviselet és a Nyugdíjas Klub képviselői, vala
mint a Vöröskereszt körzeti és városi titkárai kö
szöntötték városunk legidősebb polgárát, a 99. szü
letésnapját ünneplő EGERVÁRI JÓZSEFNÉT.
Mi is kívánunk neki jó egészséget és azt, hogy még 
sokáig élvezhesse családja szeretetét.

Szerkesztőség

ASZÓDIAK
AZ

ASZÓDIAKNAK
KULTURÁLIS B EM U TA TÓ

1996. november 22. péntek

Ismét találkozóra, bemutatóra hívjuk váro
sunk amatőr alkotóit, ügyes kezű polgárait, 
hobbi kézműveseit, vers- és prózamondóit, 
az énekelni, zenélni és táncolni szeretőket, 
az együtteseket, csoportokat, akik szívesen 

bemutatkoznak, közkinccsé teszik tudásukat 
és egy kellemes est keretében együtt 
szórakoznak városunk polgáraival.

***

A beérkezett alkotásokat és munkákat kiállí
tás keretében mutatjuk be a nagyközönség

nek! A kulturális bemutatóra a Helyőrségi 
Klub színpadán kerül sor.

November 17-ig várjuk a jelentkezéseket! 
(Jelentkezni lehet: Helyőrségi Klub, 

Polgármesteri Hivatal)

***

EGYÜTT, EGYMÁSNAK, 
KÖZÖS ÉLMÉNNYEL!

V _____________ _________________________ )
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Ki-Mit-Tud? 1996
A “mieink” is túljutottak a középdöntőn!
Igen, a mieink!
Még akkor is, ha Tóth Judit “csak” a gimnáziumba 

jár Aszódra, a zenészek meg “csak” a népzenét ta
nulták nálunk, máskülönben nagyobbrészt szadaiak.

De a Rónaiakat nem adjuk még részletekben sem, 
még akkor sem, ha a kis Rónai a bagi népiegyüttes 
szólótáncosa, s bagi színekben szerepel a páros.

A ma már méltán világszerte ismert Muharay Elem
ér Hagyományőrző Együttest nem kell méltatnom, 
megteszik ezt, és megtették már mások. Én a “bagi 
önérzetről” írok bevezetőmben, amit másutt nem le
het elsajátítani. Ez meglátszik a tartásukon, a bátor
ságukon, ahogyan kiállnak!

Táncolni másutt is tudnak, de nem ilyen magabiz
tossággal.

Hogy milyen ez a bagi mentalitás? Nekem is van 
róla ma már kissé könnyes emlékem, a csoport azóta 
elhunyt tagjáról van benne szó.

“Ilon néni!”
Valam ilyen avatáson, ünnepségen szerepeltünk 

még az “átkosban” 1980-ban. Akkoriban még én is 
Bagón gazdagítottam a szocialista kultúrát. Sajna, 
akkor még nem Portugáliába jártak a bagiak, hanem 
csak hazánk tájait ismergették, akkor épp Dabast.

Itt történt, hogy Ilon néni, az együttes legidősebb 
tagja valahogy elkeveredett a csoporttól, de az ün
nepségre igyekvő egyik népautó (Csajka) utasai bein
vitálták maguk közé az egyszerű, bőszoknyás pa

r n

a  CD-COM BT. szeretettel várja régi és leendő új 
tanítványait a november elején induló haladó szintű 
tanfolyamára. Oktatás a Microsoft-WINDOWS 3.1 
rendszer, a WORD fór Windows 6.0 szövegszerkesz
tő, az EXCEL fór Windows táblázatszerkesztő tudni
valóit dolgozza fel a gyakorlatban. A tanfolyam vizsgával 
zárul, melyről tanúsítványt állítunk ki.
A tanítás helye a Csengey Gusztáv általános iskola, 
időpontjait az első összejövetel alkalmával egyeztetett 
rendszerben jelöljük ki.
A 60 órás tanfolyam díja: 15.000 Ft. (Excel nélkül 
11.000 Ft), ami tartalmazza az oktatási segédeszközök 
árát is. Részletfizetés lehetséges!
Régi tanítványainknak, valamint a számítógépet tő
lünk vásárlóknak kedvezményt biztosítunk! 
Jelentkezés az Aszód, Kossuth L. u. 66. sz. alatti pa
pírboltban, vagy az iskolában. További információval 
pedig a 06-20/262-985-ös telefonszámon szolgálhatunk.

rasztasszonyt.
Aki úgy látszik egyáltalán nem volt megilletődve a 

magas elvtársaktól. A miniszterhelyettes rá is kérde
zett: - Tudja-e, milyen autóban ül?

Ilon néni foghegyről: - Tudom én, maga valami mi
niszter lehet, de ültem én a Horthy bricskájában is! 
“elégszer!”

Ennyit a bagi önérzetről.
Természetesen amit a “bagiságról” írtam, csak egy 

kis kitérő, bevezető ahhoz, amiről igazándiból írni 
akarok.

Ez a két gyerek valami nagyon nagyot csinál. Ők 
nem betanult népitáncot adnak elő a közönségnek, 
ők valahol egymásnak és nekünk mondanak el moz
gásköltészetükkel valami olyat, ami tulajdonképpen 
csak rájuk, kettőjükre tartozik, de tudja meg az egész 
világ!

Két mai, magyar fiatal tánca ez, aminek meg kell 
maradnia képben, írásban, emlékben és a szívünk
ben nagyon, nagyon sokáig.

Hatalmas az a színpad, de ők betöltik a teret. Min
den mozdulatuk más, s mégis egységesen kifejező. A 
színpad kopár, de én virágokat látok a falakon, és a 
padló a Gyetvan-kocsma deszkája.

...Nehogy valami baj legyen! Tóth Juditért aggó
dom, illetve a papucsáért. Nem igaz, hogy végig a lá
bán maradhat, olyan gyors a tánc ritmusa!

A kis Rónaiért nem aggódom, nagyobb feladatot is 
megoldott már ifjabb korában.

Világfesztivál, Kanada...
Este 11 óra, a számok közt gyors öltözködés. Ifjú ^  

szólótáncosunk a bő táncruhát nagy igyekezetében 
úgy vette fel, hogy mindkét lába egy gatyaszárba ke
rült. A közönség semmit sem vett észre, aki mégis, 
az azt hihette, hogy ez egy magyar specialitás.

Széphalmi Zoli koreográfus!
Neked is köszönjük a szép perceket.
Meg a zenekarnak!
FIX-STIMM. Első hallásra kissé extrémül hat a lai

kusoknak, pedig milyen egyszerű. Fix-stimm: a vonós 
hangszerek finomhangolója, képletesen értve a zene
kar finomra van hangolva, fix-stimmre.

Ezt a nevet ma már az egész ország ismeri, de az 
Aszódi Tükör olvasói most már a jelentését is tudják.

A zenekar öt tagból áll: Bartók József, Balogh Ro- 
land, Dulai Zoltán Szádéról, Rónai Zoltán Aszódról.
Az ötödik az igazgatójuk, Rónai Lajos, mert vala
mennyien az aszódi Zeneiskolában tanultak.

Összegezve a mondandót, akkor is a mieink Ők, ha 
másutt táncolnak, zenélnek, és fenntartójuk a Gödöl
lői Művelődési Központ és a Bagi Művelődési Ház.

SZORÍTSUNK NEKIK!

L J
D.L.
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orosz segítség elmaradt. A bel- és külpolitikai 
helyzet, a gazdasági nehézségek, a katonai ve
reségek (1708. Trencsén, 1710. Érsekújvár, 
Eger, Felvidék) következménye volt az 1711. áp
rilis 25-i szatmári országgyűlés, amely a sza
badságharc befejezése és a békekötés mellett 
döntött. Károlyi Sándor 1711. április 30-án aláír
ta a békeokmányokat, s május 1-jén 12 ezer ku
ruc katona Károlyi Sándor vezetésével a szat- 
már megyében lévő majtényi síkon letette a 
fegyvert. A békeokmány szerint a földesurak 
visszakapják elkobzott, vagy másnak adomá
nyozott birtokaikat. Érvényben maradnak Rákó
czi parasztkatonáknak és parasztközösségnek 
adott kiváltságai. Az uralkodó megígérte: tiszte
letben tartja az alkotmányt, biztosítja a protes
táns vallásgyakorlatot, eltörli a magyar rendi 
szervezettől idegen hivatalokat. II. Rákóczi Fe
renc és szűkebb köre azonban nem fogadta el 
ezeket az ígéreteket, s lengyel; francia; majd tö
rök emigrációba vonult, s mint tudjuk a törökor
szági Rodostóban halt meg 1735-ben.

1711-ben kerül császári trónra III. Károly, aki 
miután felnőttkort megélt fiúgyermeke nem volt, 
gondoskodott a Habsburg-ház leányági örökíté
séről. 1713-ban kiadott házi törvényt, a Pragma- 
tica Sanctiot, amelyet a birodalom valamennyi 
parlamentjének el kellett fogadnia, amely hama
rosan meg is történt. E törvény alapján lépett 
magyar trónra Mária Terézia 1740-ben. A porosz 
király II. (Nagy) Frigyes azonban nem tartotta 
magára nézve kötelezőnek a Pragmatica Sanc
tiot, s fegyverrel akart magának igazat szerezni, 
így indult meg az osztrák örökösödési háború 
(1740-48), amely komolyan veszélyeztette Mária 
Terézia uralkodói jogát. Ekkor lépett fel a ma
gyar nemesség a pozsonyi országgyűlésen 
(1741) az uralkodónő érdekében s “életüket” és 
“vérüket” ajánlották fel, így biztosítva Mária Teré
zia uralmát. 1754-től bevezetésre került a biro
dalmon belül egy olyan vámrendszer, amely Ma
gyarország és az örökös tartományok közötti 
belső vámhatárt fenntartotta ugyan, de a vámta
rifát az adott terület szempontjából fontosnak 
ítélt árucikkek szerint alakította ki. Ez azt jelen
tette, ha Bécsnek szüksége volt hazánkból szár
mazó mezőgazdasági cikkekre, úgy azt olcsón 
lehetett kivinni az országból. Mindezek fejében 
viszont alacsony vámtétellel hozták be Magyar- 
országra a Habsburg Birodalmon belül előállított 
iparcikkeket. A külső vámhatáron keresztül szál
lított áruért ki- és befelé egyaránt magas össze

get kellett fizetni, mert a Birodalom gazdaságá

nak egészét védeni igyekeztek a külföldi ver

senytől. Kiemelkedő jelentőségű volt a földesúr- 

jobbágy viszonyt szabályozó Úrbéri-rendelet 

(Úrbárium) 1767-es kiadása, amely egységessé 
tette a jobbágy feudális járadékát az egész biro

dalomban. 1777-ben jelent meg a Ratio Edica- 

tionis (Oktatásügyi rendelet), amely egységes 

rendszerbe foglalta a birodalom iskolaügyét. 

Ugyanebben az évben jelent meg az Egészség- 

ügyi rendelet, amely a tisztiorvosi-hálózat és bá

ba-hálózat kiépítésével jelentősen hozzájárult az 
állam egészségi állapotának javulásához, a 

gyermekhalandóság csökkentéséhez. 1777-ben 

került át a Pázmány Péter alapította nagyszom

bati egyetem Budára, majd később Pestre (ez a 

mai ELTE elődje). Mária Terézia negyvenéves 

uralma (1740-1780) nemcsak a Habsburg Biro

dalom, hanem Magyarország gazdasági, kultu

rális felemelkedését is szolgálta.

A tém ához felhasznált és ajánlott irodalom :

1. Ifj. Barta János: A kétfejű sas árnyékában 
Gondolat, 1984. 234. p.

2. Ifj. Barta János: Mária Terézia -  Gondolat, 

1988. 239. p.

3. Kalmár János: Magyarország története a 16- 
18.században

IKVA1990. Korszerű történelem... sorozat 97. 

P-
4. Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 

1711-1867

Magyarok Európában III.

Háttér Lap- és Könyvkiadó 1990. 464. p.

5. Magyarország története 1686-1790 l-ll. kötet 

Akadémiai Kiadó, 1989. 1569. p.

6. A magyarság története Pannon Enciklopédia 

Dunakanyar 2000 Bp., 1994. 379. p.

7. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440- 
1711.

Magyarok Európában II.

Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1990. 268. p.

Koncz István



TÜKÖR 5

OKTÓBERI
EMLÉKEZÉS

Szerettem volna az októberi számban a 
forradalomról írni, de nem tudtam. Antall Jó
zsef, tragikusan elhunyt miniszterelnökünk 
mondotta egyik beszédében, hogy 1956-ról 
írni - felelősség.

Ezt a fe le lősséget nem tudtam válla ln i, 
mint ahogy némely országos megemléke
zést sem.

Ma nem forradalmárokra, hanem tisztes
séges politikusokra, gazdasági vezetőkre, 
szakemberekre van (volna) szüksége az or
szágnak.

Néhány dolog azért közös a negyven év 
előtti helyzettel.

Ma is van Hazánk, ma is vannak remény
telen helyzetben lévő elnyomottaink. Ma is 
építünk valamilyen, máshol már csalhatatla
nul bevált rendszert, melynek ma is vannak 
haszonélvezői, áldozatai.

1956 emlékét ma nem a zászlólobogtatók 
őrzik, hanem azok, akik valamit tesznek is a 
nemzet jobbulásáért, kiki a maga helyén.

Ma nincsenek igazi ellenségei '56-nak. Ma 
csak közöny van, ami nem is volna talán baj. 
Mindez régen volt és más körülmények kö
zött. De ma közöny van minden iránt, ami 
nem mérhető pénzzel.

Nem hiányolom az ünnepségeken részt 
vevőket sem. Ma nincs központi elvárás, 
nem lehet szerezni piros pontokat.

Nem az ünnep a mérvadó, hanem valami 
más, ami vagy megvan az emberben, vagy 
nincs.

Ismétlem, nem akartam írni, még nekem is 
sok volt a hivatalosság, a széthúzás, a mell- 
döngetés.

Am iért mégis to lla t ragadtam, az annak 
köszönhető, hogy meg akarom köszönni a ti
zennégy lánynak a Petőfi Gimnáziumból a 
szavalóversenyen való részvételt.

Aki tudja, hogy “piros vér folyt a pesti ut
cán”, aki tudja, hogy “egy nemzet azt mond
ta, elég” - az kapott valami olyat, mely nélkül 
nemcsak magyar, de ember sem lehet iga
zán.

Dinnyés László  
t. honvédezredes

r L eírn ia rO ií'th  1956
(Szavalóvers e n if  cl ~Kú U églum  hun

Évfordulók hoztak legalább lelki gazdagságot 
ebben az esztendőben. Honszerző Árpádra 
ugyanúgy emlékezünk, mint a keresztény isko
lák megjelenésére, s a hazánkat immár másod
ízben m eglátogató II. János Pál őszentsége 
ugyanúgy áldó szeretettel szólt Magyarország 
népéhez és minden magyar hívéhez, mint a Ma
gyar Reformátusok Világtalálkozójának résztve
vői.

A Magyarok V ilágszövetsége “Hatágú síp” 
címmel rendezett szava lóversenyt, melynek 
anyaga a mai magyar költészet és a történelmi 
visszatekintés volt, a Rákóczi Szövetség és Mű
egyetem Alapítvány pedig “Glória Victis 1956” 
című szavalóversenyével kívánt tisztelegni a 
Forradalom előtt.

A Petőfi Sándor G im názium  és Gépészeti 
Szakközépiskola 1996. szeptember 28-án ren
dezte meg a helyi elődöntőt a Kollégium Díszter
mében. Méltó környezet illett a versenyhez! Ti
zennégy szavaló mérte össze két-két vers segít
ségével tudását, tehetségét. Csodálatos volt 
hallgatni ezeket a gyerekeket, akiknek 1956 
ősze történelem és nem személyes élmény, és 
mégis meg tudták idézni a Forradalom lobogá- 
sát és a terror pusztítását is. Nem volt könnyű a 
zsűri dolga! Végül azonban m egszületett az 
eredmény:

I. Sági Éva l./A.
II. Virág Zsuzsanna l./A.

III. Majer Zsuzsanna IV./A. és Borsos Kinga l./A.

osztályos tanulók. Felkészüléséért dicséretben 
részesült még Gólya Ágnes II./C és Hajdú Ág
nes lll./B. osztályos diák.

Gratulálunk az eredményükhöz és reméljük, 
hogy Sági Éva az országos középdöntőben si
keresen szerepel.

Köszönjük a zsűri munkáját, a kedves, biztató 
szavakat, köszönjük, hogy m egjelenésükkel 
megtiszteltek bennünket: Dinnyés László alezre
des úr mint zsűrielnök, Módos Tiborné tanárnő 
mint zsűritag és Mikus Katalin tanárnő, aki zsűri
tag és vendéglátó házigazda is volt.

A szavalóverseny méltó emlékjele volt a For
radalomnak. “Dicsőség a legyőzötteknek!”

Hőnigné Zádor Éva
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i “De nehéz az iskolatáska...”! i
i i
i_________________________________________________________________________________________________ i

A pedagógiában újra és újra visszatérő kérdés, ho
gyan lehetne több, használhatóbb, mai világunkhoz 
is alkalmazkodó ismereteket nyújtani tanulóinknak; 
hogyan lehetne hatékonyabban oktatni és a kor szel
lemének megfelelően nevelni.

Minden kor megpróbál ezekre a kérdésekre vála
szolni, így a mi korunk is. A ‘80-as évek közepén lát
szott, hogy az iskolák egyre nehezebben tudnak - 
sokszor nem is tudtak - megbirkózni a rájuk testált 
feladatokkal. Bár megszületett az évtized közepén a 
sokak által megoldást jelentő oktatási törvény, de az 
évtized végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a ha
gyományos oktatási struktúra képtelen megfelelni az 
elvárásoknak, és megfogalmazódott egy új iskola- 
szerkezet kialakításának az igénye. Ennek keretében 
indultak újra a 8 évfolyamos középiskolák, alakultak 
meg a 6 évfolyamos képzést célul kitűző intézmé
nyek, illetőleg szerveződtek újra az egyházi oktatási 
intézmények, s jelentek meg egyre szélesebb körben 
az alapítványi tanintézetek.

Ezek a változások állították dilemma elé tantestüle
tünket is:

Hogyan tovább?

Minden lehetőséget végiggondolva döntöttünk a 6 
évfolyamos képzés mellett. Igaz, ennek nem voltak 
olyan hagyományai, mint a 8 évfolyamos képzésnek 
egykoron, mégis sok minden szólt e képzési forma 
mellett:

- az életkor miatt kevésbé problémás az utazás;
- a hatodik osztály végére kiderül az is az általános 

iskolában, hogy ki az, aki nem csak a szorgalmá
val, hanem a képességeivel is részese a jó ered
ményeknek (a negyedik év végéig ez nem mindig 
dönthető el egyértelműen);

Hogy könnyebb legyen a döntés, meglátogattunk 
olyan iskolát, ahol már túl voltak 6 osztályos képzés 
tekintetében az első tapasztalatokon. Bátorításuk 
nyomán beindítottuk a 6 osztályos képzést, és most 
már közös tapasztalatainkat az alábbiakban foglal
hatjuk össze:

- a tanulók új közösségbe kerülve feltöltődnek, egy 
iskolarendszerből nem kifelé mennek 13-14 éves 
korukban, hanem egy újnak a kezdetén vannak, 
éppen ezért nem érnek rá “leereszteni” , mint sok
szor előfordul az általános iskola 7. 8. osztályá
ban;

- az új barátságok új motivációkat is jelentenek, hir
telen tágul a horizontjuk;

- bizonyos anyagrészeket, amelyeket eddig két
szer, bővülő körökben tanultak, most egyszer, 
más elosztásban, talán éppen ezért alaposabban 
tanulhatnak;

- az azonos korú, 4 éves képzési formában tanuló 
gimnazistákhoz viszonyítva jobb a munkamorál
juk, megbízhatóbbak az ismereteik (6 osztályos 
3., illetve 4 osztályos első évfolyamú tanulókról 
van szó);

- a 4 osztályos gimnáziumi korba lépőkhöz viszo
nyítva az immár 3. osztályos gimnazisták sokkal 
céltudatosabban és kitartóbban végzik mindenna
pi teendőiket;

- a matematika tantárgy buktatóit is könnyebben és 
jobban veszik, mint a velük egykorú, más képzési 
formában résztvevő társaik, és könnyebben tanul
ják az idegen nyelveket is;

- és ami nagyon fontos: tapasztalataink szerint sze
retnek iskolába járni.

Mai, változásokban bővelkedő világunkban az álta
lános iskolai tanulókat nagyon sok motiváció éri. Az 
általános iskolák azt szeretnék - valójában ebben ér
dekeltek -, hogy a tanulók ott maradjanak náluk a 8. 
osztály végéig. A középiskolák úgy vélik, hogy a te
hetséges gyerekek náluk vannak jobb helyen. Mind
két vélemény mellett lehet érveket felsorakoztatni. A 
döntés azonban a szülők kezében van, az ő joguk és 
kötelességük - természetesen a gyermekeikkel ala
posan végiggondolva -, hogy a lehető legjobb döntést 
meghozzák gyermekük érdekében.

Mi az előző évek tapasztalatai alapján felelősség
gel és legjobb lelkiismeretünk szerint merjük ajánlani 
a 6 osztályos képzési formát. És nem igaz az, hogy a 
gyermek 12 éves korában végleges döntésre kény
szerül. Van átjárási lehetőség a különböző iskolatípu
sok között. Nálunk iskolán belül a második év végén 
felvételizni lehet a francia kéttannyelvű osztály nulla
dik évfolyamára. Erre minden évben volt példa. Ha 
valaki a második osztály végén úgy dönt, hogy más
hol szeretne tanulni, felvételizhet, illetve jelentkezhet 
más iskolába. Egyedül a 4 osztályos gimnáziumba 
nincs értelme az átlépésnek, hiszen más tanterv sze
rint tanulnak, és ugyanannyira vannak a középiskolai 
tanulmányok befejezésétől. Nem igaz az, hogy 12 
éves korban végleges döntést kell hozni!

Kedves Szülők! Várjuk gyermekeiket iskolánkban, 
és kérjük Önöket, hogy döntésük előtt látogassanak 
el gyermekükkel hozzánk és informálódjanak.



TÜKÖR 7

Címünk: Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola,

Aszód, Hatvani út 3. Telefon: Aszód 6, illetve: 
06 28 310-618.

December 7-én 10 órakor a 6 osztályos képzés 

iránt érdeklődők számára tanulmányi versenyt rende

zünk matematikából, magyar nyelvtanból, valamint

néhány, az alapműveltségre vonatkozó kérdés meg

válaszolása lesz a feladat. A legjobb eredményt elérő 

10 tanulót felvételi vizsga nélkül felvesszük, a többiek 

1997. február 22-én felvételi vizsgán bizonyíthatják 

be, hogy képesek a középiskolai követelmények tel

jesítésére.
Frajna M iklós  

igazgató

NYOLCADIKOS fíÚ K  LÁNYOK /
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola szeretettel vár benneteket 
magyar-francia kéttannyelvű tagozatára.

AMIT NYÚJTANI TUDUNK:
komoly munka, elsősorban - de nem csak - 
eredményes nyelvtanulás 
csereutazás Franciaországba 

»+ szakkörök, klubok 
s-t számítógépes ismeretek 
»+ sportolási lehetőségek (fede tt uszoda, 

sportcsarnok)
»> a távol lakóknak kollégiumi elhelyezés...

Az iskola sikerének bizonyítására hadd mutassam be az első itt végzett osztály eredményeit!

A huszonhat diák közül - a francia mellett - tizenöten a 
második nyelvből (angol, német) is nyelvvizsgát tet
tek. Több tanulónk kimagasló eredményeket ért el más
tantárgyakból az Országos Tanulmányi Versenyen. A 
huszonöt továbbtanuló közül tizennégyen egyetemen
(jogi, orvosi, műszaki, agrár, tanárképző), tizen főisko
lán (műszaki, külkereskedelmi, pénzügyi, tanárképző) 
folytathatják tanulmányaikat.

Iskolánkhoz tartozik a kollégium, amely a gimnázium
tól kb. 10 percnyi járásra, a volt Podmaniczky kastély
ban, esztétikus környezetben várja a diákokat.

ASZÓD (PEST MEGYE) 
MAGYAR-FRANCIA TANÍTÁSI NYELV

Hasonló eredményeket értek el az 1996-ban érettségizett diákjaink is. Ha érdekel benneteket ez a 
képzés, beszéljétek meg szüléitekkel, és jelentkezzetek a novemberi felvételi vizsgára, amelyet ma

gyarból és matematikából tartunk. Jelentkezés jelentkezési lappal nov. 4-ig.
A felvételi időpontja: 1996. november 25.10.30 óra 

Bővebb felvilágosítást a gimnázium vezetősége bármikor szívesen ad.

Cím: 2170. Aszód, Hatvani ú t 3. 
TeUfax.: (28) 310-618

Frajna M iklós  
igazgató

4
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Petőfi Sándor Gimnázium, ASZOD -  A Francia tagozat életéből

ASZÓD - LUNEL
Lassan hagyománnyá válik tagozatunk életében a 

dél-franciaországi Lunel Louis Feuillade Gimnáziumával 
szervezett diákcsere. Az első - 1992-ben szervezett 
odalátogatás és a francia diákok aszódi látogatása óta - 
immár ötödik alkalommal látogatnak tagozatunk tanulói 
Franciaországba.

Megszokottá vált, hogy elsőéveseink fogadják - általá
ban tavasszal - a francia vendégeket, majd a következő 
tanévben - már mint másodévesek - ők viszonozzák 
azok látogatását.

Kéttannyelvű, magyar-francia tagozat vagyunk. Tanu
lóink a kezdő (nulladik évfolyam) óta harmadik éve ta
nulják a francia nyelvet. Felmérések, tesztek, iskolai dol
gozatok megszokottá vált próbái után ez a tanulmányi 
kiutazás jelenti az első igazi erőpróbát, a nyelv, a tanul
tak “élesben” való használatát. Több mint egy héten át 
családoknál laknak, igazodniuk kell azok életéhez, be
szélgetni kényszerülnek mindenről, ami előadódhat, kér
dezni bármit, amire kíváncsiak, vagy amit nem ismer
nek, felelniük kell házigazdáik kérdéseire, olyan kérdé
sekre, amelyek az élet bármely területére vonatkozhat
nak. Igazi “mély vízbe” ugrása a még kezdő, de “úszni” 
már tanuló diákjainknak. S nem kis örömünkre szolgál 
az elutazásunkkor őket kikísérő francia szülők elismerő 
véleménye gyerekeink viselkedéséről, nyelvtudásáról.

Cserepartnereink nem fukarkodnak a hihetetlen bő
ségben kínálkozó látnivalók ismertetésével sem. Hétvé
geken mindenki a “koresza” (levelezőtársa- correspon- 
dant) családjánál van, velük kirándul, hétközben pedig 
együttesen vesznek részt a jóelőre megbeszélt kirándu
lásokon, programokon. Városnézéseink alkalmával az 
ókori arénák, thermák, erődítmények látogatása, a cso
dálatosan szervezett múzeumok megtekintése francia 
nyelvű vezetéssel, igazi helyszíni történelemórákat je
lentenek.

Montpellier, Nimes, Arles igazi szabadtéri múzeumok, 
a természetvédelmi terület Camargue, a mediterrán ten
gerpart, az utazás alatt látott osztrák Alpok, a francia 
Középhelység déli nyúlványai, maga a Földközi-tenger, 
az Oroszlán-öböl - s benne egy villámgyors megmártó
zás - igazi élmény, “átélt földrajzóra”.

Mindenképpen említésre érdemes a Perrier művek lá
togatása is. Igazi jövő századi ásványvíztöltő óriás
üzem, ahol a forrástól, az ásványvíz palackozásán ke
resztül egészen a készáru elszállításáig figyelhettük 
meg a technológiai folyamatot.

Egy hosszú folyosó egyik falára beépített televíziók 
mutatják a folyamatot, magyarázzák a jelenségeket, a 
másik oldalon pedig az üvegfalon át maga az élő üzem 
figyelhető meg. Óriási csarnokok és sehol egy munkás! 
Minden automatizált. Nagy nehezen fedezhető fel egy- 
egy technikus, aki mondhatni kis orvosi műszertáskával 
jár a gépek között, feljegyezve bizonyos paramétereket, 
ellenőrizve azok működését.

Igazi nagyüzem volt a meglátogatott alma ültetvény is, 
ahonnan ezertonna- számra exportálnak a világ minden 
tájára.

A gimnáziumi órák látogatásával egy “más világ" tárult

diákjaink elé. Az órák szervezése, a tanárok módszerei, 
a feleletek értékelése, mind mind újdonságot jelentenek 
tanulóinknak. Megértettem-e a tanár kérdését?, tudnék- 
e válaszolni rá?, mindenkiben felmerülő kérdések.

Gyorsan elrepül a tíz nap. Megmaradnak a barátsá
gok, folytatódnak a levelezések sőt néha hosszabb, tar- 
tósabb kapcsolatok is kialakulnak ottlétünk alatt. A 
Lunel-i Gimnázium igazgatójával folytatott beszélgeté
seink, a Polgármesteri Hivatalban számunkra rendezett 
fogadás, az elhangzott beszédek mutatják, hogy francia 
partnereink számára is értékes, kívánatos a cserekap
csolat fenntartása.

Tudatában vagyunk annak, hogy tanulóink szülei, 
családja számára komoly anyagi gondot jelent úgy a 
francia vendégek fogadása mint tanulóink kiutazása. A 
kirándulás költségei azonban messze elmaradnak, ho
zama pedig sokszorosan meghaladja az esetlegesen 
szervezett egyéni utazásokét. Egy tanéven át takaré
koskodik az osztály, s így kibírhatóvá válik az utazás a 
szerényebb jövedelműek számára is. Kapcsolatunk iga
zi haszna, hogy hozzájárul az egységes Európa széles 
látókörrel, európai műveltséggel, nyelvtudással rendel
kező ifjúságának a felneveléséhez.

Számunkra - kísérő tanárok (az igazgatóság részéről 
Zmák Júlia igazgatóhelyettes, Pomázi Beatrix tanárnő 
és alulírott, mint osztályfőnök) részére - nem kis felelős
séget je lentett tanulóink felügyelete, hazahozatala 
egészségesen, látottakban, tanultakban gazdagabban. 
Bizonyítani ezzel az úttal is, hogy igazgatónk Frajna 
Miklós nem kevés munkája a tagozat létrehozásában, s 
ennek a kapcsolatnak a megszületésében nem volt hiá
bavaló.

Úgy érzem egy igazán szép és hasznos cserekapcso
latot létesítettünk, s ez a kiutazás csak egy állomása an
nak a hosszú, munkával teli útnak, amely az érettségi
hez vezet. Nem mulaszthatom el megemlíteni itt, hogy 
tagozatunkon már a második évfolyam érettségizett az 
idén, s eredményeiben nem maradt el a legelső végző
sök teljesítményétől. Mindkét évben sikeres érettségi 
vizsgát tett minden jelentkező, s ami ennél még több, ta
nulmányaikat majdnem mindannyian (összesen ketten 
nem tanulnak tovább a két évfolyam diákjai közül) felső
fokon folytatják! A továbbtanulók több mint fele a francia 
nyelvtudás segítségével találta meg a diplomaszerzés 
lehetőségét. Önkormányzati intézmény vagyunk, s tago
zatunk a nyelvtudás mellett elhelyezkedési perspektívát 
is nyújt végzőseinek, anélkül, hogy a szülők, családok 
részéről túlzott anyagi erőfeszítéseket igényelnénk.

Jövőre egy újabb osztály készül a franciák fogadásá
ra, majd az őszi odautazásra.

Úgy érzem ÉRDEMES !

Gyárfás István, tanár 
a francia tagozat vezetője
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VERSENYEREDMÉNYEK
L eve lező , Ö veg es m a tem a tik a -fiz ika  e red m én y

hely  G im náziu m város {.h e ly Fizika m .h e ly M a te k Ö .h e ly  Összes

1. Révai Miklós Gimnázium Győr 1. 473 3. 433 1. 906
2. Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szki. Aszód 2. 448 10. 354 2. 802
3. III. Béla Gimnázium Baja 10. 368 4. 394 3. 762
4. Braun Gábor Szeged 3. 397 11. 349 4. 746
5. Kanizsai D. 2-es Gimnázium Szombathely 4. 396 14. 341 5. 737
6. Szilády Áron Református Gimnázium Kiskunhalas 7. 387 12. 347 6. 731
7. Budapesti Evangélikus Gimnázium Budapest 9. 369 13. 346 7. 715
8. Veres Pálné 3. d Gimnázium Budapest 11. 366 17. 327 8. 693
9. Táncsics M NMHSZ Gimnázium Kaposvár 13. 323 9. 363 9. 686
10. Kanizsai D. COMA-es Gimnázium Szombathely 14. 318 15. 339 10. 657
11. Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd 15. 298 16. 335 11. 633
12. Táncsics M CSHKS Gimnázium Kaposvár 6. 386 20. 243 12. 629
13. Kaffka Margit Gimnázium Budapest 17. 265 19. 296 13. 561
14. Gábor Áron Gimnázium Karcag 16. 284 25. 176 14. 460
15. Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 21. 135 21. 234 15. 369
16. Öveges József Szki, 111/1 .Szmi. és Gimnázium Budapest 18. 256 26. 44 16. 300

Révai Miklós Gimnázium csapata: Győr
Karádi Richárd, Pálfalvi Tamás, Sásdi Attila és Tamás Bálint 
második osztályos tanulók.
Tanáraik: Dr. Szíjártó Miklósné és Horváth Péter
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti szakközépiskola
csapata: Aszód
Halmos Nóra 2. C, Tari Fruzsina 1. A, Röffler Krisztián 1. B és 
Kersch Péter 2. A osztályos tanulók.
Tanáraik: Fabien Escuret, Gyárfás István, Kovács Istvánná, 
Kovács István és Szilágyi Tibor.
Ili. Béla Gimnázium csapata: Baja
Gonda Orsolya, Kővári Kálmán, Cseh Barnabás és Ivaskó György 
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium csapata: 
Budapest
Lippner Gábor, Zubcsek Péter Pál, Kiss Tamás 2. o. és Terpai 
Tamás első osztályos tanulók.

Tanáraik: Dobos Sándor, Thiry Imréné, Fazekas Tünde, Tábo
riné Vince Márta és Beleznay Ferenc.
Árpád Gimnázium csapata: Budapest
Nagy Máté 8.B, Németh András 9.B, Seprődi Bence 9.B és 
Tolvaj Nándor 8.B osztályos tanulók.
Tanáraik: Gyimesi Róbert, Mikusi Imre és Vajda István.
Braun Gábor csapata: Szeged (három iskolából állt össze) 
Braun Gábor Szeged, Ságvári Endre Gimn. Braun Melinda 
Szeged, Radnóti Miklós Gimn. Papp Béla és Szabó Tamás Sze
ged, Deák Ferenc Gimn.
Kanizsai Dorottya Gimnázium csapata: Szombathely 
Varga Gábor 8A/., Szimandel Péter 8A/., Kardos Dániel 8/V. és 
Mihály Zoltán I.A.
Tanáraik: Módos Tibomé, Módos Tibor és Kikindai Kristófné. 

Tata, 1996. szeptember 6. Ádám Á rp -d  a zs(jrj e|nöke

*  *  * S P O R T  * * *
KERÉKPÁROS DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ 1996. IX. 21. ERDŐKERTES

-  Országúti kerékpárverseny V. korcsoport: 2. Kovács Ádám 2/A.
-  “Mountain bike” kategória III. korcsoport: 3. Huszár Dávid 2/B.

DUATLQN (FUTÁS-KERÉKPÁR-FUTÁS) DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ SZÁZHALOMBATTA: 1996. IX 27.

Fiúk: III. korcsoport: 11. Huszár Dávid 2/B.
12. Gódor Gergely 1/B 
15. Bátyi András 1/B 

V. korcsoport: 2. Kovács Ádám 2/A 
4. Bengó Tamás 3/A 

Lányok: III. korcsoport: 9. Szita Friderika 2/B
10. Kovacsik Zsuzsanna 3/B.

Megjegyzés: Kovács Ádám, Bengó Tamás az országos döntőbe jutottak teljesítményükkel.

V .
N y ír y  Z s o l t  te s tn e v e lő
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KI A
SZEGÉNY-
EMBER?

A kérdésre válaszolni nem olyan egyszerű mint amilyen
nek látszik. A b ib lia i időktő l napjainkig vo lt és van 
szegényember. Az egyházak karitatív csoportjai, a legtöbb 
ország szoc. pol. intézkedései igyekeznek segíteni a sze
gényembereken. “ Segítsetek a rászorulókon!” Hallani sok
szor a felhívást. A szegényeken, elesetteken, rászorulókon 
való segítés élelemmel, ruhával, pénzzel és empátiával na
gyon nemes cselekedet.

Életem során én is voltam olyan helyzetben, amikor má
sok segítségére volt szükségem. Hála a sorsnak és minde- 
nekfelett szüleim, pedagógusaim nevelésének, ma én szok
tam segíteni a nálam rosszabb körülmények között levőkön. 
E hosszú bevezetést azért írtam le, mert határozottan szeret
ném leszögezni, nem vagyok ellensége a szegényembernek!

Nézzük az érem másik oldalát. Az úgynevezett sze
gényemberek között különbséget kellene tenni a munkake
rülő, dolgozni nem akaró, munkahelyekben és munkában 
válogatók között és a valóban a társadalom - átmenetig) - 
segítségére szorulók között.

így az utóbbiakat jobban lehetne segíteni.
Mindenkivel megtörténhet olyan társadalmi, vagy családi 

esemény, ami átmenetileg a rászorulók csoportjába taszítja. 
Ezt megértem. Inkább a másik csoportról szeretnék egy pár 
gondolatot megvitatni. Ki a szegényember? Hogyan születik 
a szegénység? Mint már említettem, lehet egy társadalmi, 
családi változás, átalakulás következménye. Egy másik ok, 
amikor a szegénység öröklődik. Itt mindenekelőtt mentális-, 
pszichés szegénységre gondolok. Az a súlyosabb eset, ami
kor valakinek annyi esze és lelki ereje sincs, hogy magán se
gítsen.

A társadalmi differenciálódás gyökere az általános iskola 
alsó osztályaiban kezdődik. A szülő nem törődik gyermeke 
nevelésével és tanulmányi előmenetelével. Több esetben a
8. osztályt sem fejezi be a gyermek. Elhelyezkedni nehezen 
tud, ha igen kevés keresettel. Folytatódik az ördögi kör. Ha 
gyenge eredménnyel végzi el a 8. osztályt, továbbtanulni 
nem tud. Ha mégis felveszik valamilyen iskolába, onnan ha
mar kibukik, lemorzsolódik. Eredmény az előbbi.

Előfordul középfokú végzettséggel is szegényember, mun
kanélküli. Biztos vagyok benne, az ilyen embereknél valami
lyen neveltségi hiányosság van. Főként a nem megfelelő 
családi nevelés szokott ilyen következményeket produkálni. 
Itt kellene az iskolának a hiányt pótolni. Sajnos lehetetlen, 
mert a tananyag zsúfolt, az iskolák munkája egyre nehezebb. 
A kevés anyagi ráfordítással, az oktató-nevelő munka mind 
nagyobb ellehetetlenülésével egyre több “ szegényembert” 
bocsátunk ki.

A világon a legnagyobb bűnnek a butaságot tartom. A 
BTK.-ban felsorolt bűncselekmények fölött áll a butaság, an
nak minden következményével. Ezek felsorolására kötetek 
kellenének. A butaság súlyosan károsítja az egyént, család
ját, ha van, munkahelyét és felmérhetetlenül súlyos károkat 
okoz a társadalomnak. (A szegényemberek általam taglalt

csoportja legtöbb esetben iskolázatlan, vagyis buta. Ha nem 
volna az, tudna segíteni saját magán.)

A társadalomnak országos és települési szinten sok az el
kerülhető kiadása. Itt a butaságból következő kiadásokra 
gondolok.

Csak egy párat említek meg:
- indokolatlan munkanélküli segélyek;
- egyéb indokolatlan segélyek;
- bűncselekményekkel, bűnüldözéssel kapcsolatos kiadá

sok;
- egészségkárosítás, dohányzás, alkohol, kábítószer, nem 

megfelelő életvezetésből keletkező betegségek következ
ményei, balesetek, tűzesetek, stb.);

- családok széthullása;
- a nem megfelelő minőségben végzett munka. (Idő előtti 

nagyösszegű javítási ráfordítások, stb.);
- a gyárak eladhatatlan termékei;
- a konstruktív és kreatív gondolkodás hiánya, valamint a 

társadalmi transzfer hatás figyelmen kívül hagyása, 
stb.).

Mi a konstruktív gondolkodás, életvezetés? (Nagyon rövi
den). Az adott, a meglévő körülményekből, lehetőségekből, 
anyagból összehozni, “összeszerelni” a részünkre szükséges 
újat. Itt előtérbe kerülnek a mentális, pszichés tényezők 
(gondolkodás, igény, akarat, munka, kitartás, stb.).

Mi a kreativitás? Igenis találjuk ki, ami még tegnap nem 
volt! Miért volna ez nekünk tilos vagy lehetetlen? Nézzünk 
körül a háztartásunkban, munkahelyünkön: amink van - itt 
az újabb technikára gondolok - tavaly, 5 éve, 10 éve nem 
volt. Ezeket mind valakik kitalálták. A gondolkodás, a kitar
tás, a fejtörés meghozza a maga eredményét. Az ismerteb
bek közül csupán egyetlen nevet említek: Rubik Ernő.

Egyesek egyszerűbbnek vélik különféle segélyekért ko
pogtatni és a pénzt vinni az italboltba, aminek a következmé
nye a társadalom újabb kiadásainak szaporítása: betegsé
gek, gyógyszer, balesetek, bűncselekmények, stb. A társa
dalom erkölcsi és anyagi kára sokkal több, mint az ital
boltokból befolyó adó-bevételek.

Mi a társadalmi transzfer hatás? Ez amiről eddig írtam.
Egy egyszerűbb példa: a földműves ősszel talajelőkészítő 

munkát végez. Nincs belőle pillanatnyi haszna! Beleveti azt a 
vetőmagot, amit emberi táplálkozásra, vagy állati takar
mánynak felhasználhatna, vagy a piacon eladhatna. (Azon
nali haszon). Tavasszal, nyáron újabb - látszólag ingyen - 
munkák és csak azután jön a betakarítás, a haszon bősége
sen. Mi eladjuk a vetőmagot és sírunk, hogy csak gaz terem, 
búza nem.

Egy mai cselekedet, vagy nem cselekedet; egy intézkedés, 
vagy nem intézkedés; egy jó, vagy rossz határozat; stb. egy 
másik időben egy másik helyen meghozza a maga jó, vagy 
rossz “eredményét”.

Az iskolák, az oktatási-nevelési intézmények teljes vertiku
ma a butaság, a szegénység ellen harcol. Miért vesszük ki a 
kezükből a fegyvert?! Azért, hogy holnap még többet tölt
sünk a bűnözőkre, az elkerülhető betegségek gyógyítására, 
indokolatlan segélyekre, stb. Ha valamelyik településen akad 
egy-egy jó kezdeményezés a jobban gondolkodásra, jobban 
gazdálkodásra, ritkán realizálódik a sok egyéni érdek, rövid
távú látszateredmények kapják a prioritást.

Döntsük el ki a szegényember és ki a buta. (Itt főként 
mentális és pszichés szegénységre gondolok.) Az idézett 
földműves biztos nem!

Kaáli Nagy Kálmán
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,,Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. ”

a  te le im ?

Ki ne lenne maradéktalanul 
boldog, hogy végre, évtizedes 
várakozást követően Aszódon 
is kiépül a közvetlen telefonhá
lózat? Gondolhatnánk, csupán 
azokat a hölgyeket érinti ez ér
zékenyen, kik hosszú éveken 
keresztü l kapcso lták  a köz 
pontban a hívásokat. (Remél- 
hetőleg lesz aki megköszöni munkájukat és nem ke
rülnek ki az utcára! Én mindenesetre tisztelettel gon
dolok rájuk.)

Közelítsünk viszont más oldalról a kérdés felé! Jár
juk körbe örömünk tárgyát, mint árnyék teszi azt vá
rakozó gazdájával! Hányszor került meg minket ár
nyékunk az első ígéretek óta, s ki tudja szabadulunk- 
e tőle valaha?

Van néhány dolog, amit nem vitatok el. Biztos va
gyok, hogy mindenki a megvalósítás ügyén szorgos
kodik, lehetőségei, tehetsége legjavát adva. A háló
zatot kiépítő a befektetett tőkéje, illetve a leendő nye
resége érdekében, az önkormányzat Aszód továbblé
pése mellett, a végleges leszakadás elkerülése ellen 
dolgozva. Tudom, hogy a lakosság nagytöbbsége 
sem öncélúan zsém beskedik, s türe lm etlenségét 
sem a szándékos akadékoskodás vezérli.

Nyilvánvaló, az őszi földmunkával nehézségek me
rülnek föl. Sár, huppanok, átvágott utak, fölszedett 
járdák, s megannyi változatossága majdani nehézsé
geinknek. Járdaépítés, szegély-javítás, út burkolatá
nak pótlása, gyepesítés, takarítás. De lépjünk túl 
ezeken a “piti” dolgokon!

Van ennél komolyabb gond is. Az ember ne az asz
talt törölgesse ha beszakadt a tető!

Borzongva látom a civilizáltabb helyeken eltünte
tésre váró villanypóznák mellett fölállított telefonosz
lopok néhol ferdén meredező sorát. Az oszloperdő ez 
idáig is meg-megszűrte településünk halovány szép
ségét. Az újonnan érkezőkkel vállvetve azonban már 
el is takarják mindazt, mi egyébként csodálatos. E 
katasztrófát, miszerint légvezetékeken viszik a vona
lat még egy gyanús dolog dagasztja. Az összevissza
ság. Az egyik utcában földkábel, a másikban légve
zeték. Ez olyan, mintha egy könyv egyik oldala ma
gyarul, a másik meg székely rovásírással lenne tele
írva, teleákombákomozva. Mindkettő érthető, csak a 
magyar nyelv már meghaladta a rovásírást. Igaz sok
ba került míg eljutottunk idáig, de gondolom azért 
megérte. Kérdésemet nem direkt módon teszem hát 
föl: ha tudjuk, hogy a 286-os számítógép elavultabb, 
mint a Pentium, s ez az idő múlásával csak fokozódni 
fog, milyen gépet vásárolunk? Kérdésem akkor is áll,

ha csak a m eghaladottabbra  
van pénzünk. Én inkább gyűjte
nék még egy cseppet.

Na még ezen a problémán is 
átvergődik valahogy a telefonért 
áldozatra bármikor kész ember, 
hisz te le fon nélkül már nincs 
esély. Ahol már esély sincs ott 
van-e élet? Fogyó élet. Talán. 

Csak nem világos, hogyan lehet engedni az öszvér 
megoldást. Mindenáron telefon? Vagy kényszerhely
zet van? Azokat az oszlopokat még unokáink is látni 
fogják! Az egykori tanáraink sírját már nem biztos. 
Nem jó ez így.

Még ennél is van brutálisabb dolog. A bekötés. Bi
zonyára látták már Önök is a vonal bekötésének 
módját. Ez elsősorban a Fő utcán döfi szíven szépér
zékünket. Az a kecses kis fehér vezetékcsatorna 
mindenen áthatol. Nem szent neki ablakkeret, stuk
kó, párkány. Ügyet sem vet az épületet meghatározó 
szimmetriára, a vakolat vonalvezetésére. Derékszö
gű ott, hol jó lenne követni a keretszabta szűkebb 
vagy tágabb szöget, nincs “vinkliben” , ahol megkí
vánná az épület. Két szóval: BAROMI RONDA.

A biztonságáról nem tudok szakavatottan nyilatkoz
ni, mindenesetre az kívülállóként is szembeötlő szá
momra, hogy egy csípőfogóval egy éjjel alatt egyedül 
ki tudnám iktatni az egész várost a közvetlen telefon- 
hálózatból. Szóval nagy a személyes kárveszély is. 
Csöndben, mintha épp a kábeleket vagdalnám, kér
dezem: nem lehetett volna bevinni az udvarba a vo
nalat, s onnan haladni a falon, hogy ne látszódjék 2 
kilométer vezetékcsatorna a Fő utca patinás házai
nak nem régen helyreállított homlokzatán?

Mi az, amit még lerombol e hitvány külsőségű tech
nológia? A városszépítés jövőjét. Ki az, aki ezek után 
foglalkozni fog a homlokzatfölújításokkal, a házak 
egymáshoz viszonyított színdinamikájával, a cégérek 
elhelyezési lehetőségeivel? Ki az a szerencsétlen?

E kivitelezési mód telefont ad Aszódnak. Remélem! 
De rengeteg dolgot elvesz. Elveszi annak a jövőnek 
egy komoly hányadát, amit a te lefontól remélünk 
megkapni. Hogy személy szerint én mit érzek? Élccel 
hangomban csupán ezt mormolom: Idáig fél egykor 
szólaltak meg a harangok Aszódon, mert talicskával 
hordták ide a harangszót. Örültem neki, mert volt hi
tem. Mostantól már pontosan fognak harangozni, de 
már oda sem figyelek, megyek unottan dolgomra. El
vesztettem a hitemet! Már nincs is kinek telefonáljak.

Asztalos Tamás
a Városszépítő Egyesület elnöke
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Mi történt 1990 óta ? !
“A vállalkozói törvény hatásai . ”

A vállalkozói törvény hiányosságaira 1990 óta, több 
esetben megpróbáltuk felhívni a törvényalkotók fi
gyelmét.

Sajnos a törvényt hozó képviselők nem figyelnek 
arra, hogy mit kellene igazából módosítani, szabá
lyozni, hogy az ország nagy többségének valóban 
fontos törvények szülessenek.

Most csak az 1990. évi V. törvény és a 6/1990. (IV. 
5.) KeM rendelet toldozgatásairól írnánk pár gondola
tot. Lehet ez az írás egy sorozat kezdete is.

Minden évben próbálkoznak valamit toldozgatni-fol- 
tozgatni e két törvényen.

Példaként megemlítünk néhány olyan dolgot, ami 6 
év óta az ellenőrzések alatt gyakran fordult elő és 
sok embernek azóta is naponta gondot okoz:

1. /  Nyitvatartási idő.- A Polgármesteri Hivatalokhoz 
a nyitvatartási időt nem kell bejelenteni, ezáltal min
den egység úgy tart nyitva és akkor van nyitva ami
kor akar. A vendéglátó-ipari egységek túlnyomó ré
szénél a szomszédokat zavarja az egység éjszakai 
üzemeltetése.

2. /  Vendéglátóipari egységek  - (Italboltok, stb.)- 
működése. - A Polgármesteri Hivatalok nem korlátoz
hatják a területükön lévő szeszesitalt árusító üzletek 
számát. A “bejelentést" nem tagadhatják meg. A kör
nyéken lakóknak pedig el kell tűrniük minden kelle
metlenséget, ami általában egy éjszaka is nyitva tartó 
egység működésének a velejárója.

Ellenben a törvényalkotók fontosnak tartották, hogy 
a taxik számát az önkormányzat korlátozhatja, meg
tagadhatja az engedély kiadását. Vajon hány telepü
lésen tartják ezt fontosnak a 3000 önkormányzat kö
zül, talán 1 vagy 2 ?

Hat év ellenőrzési gyakorlata azt mutatja, hogy 
minden településen rendszeresen visszatérő problé
ma a vendéglátó-ipari egységek ily módon történő 
szabályozatlansága. Rendszeresek a lakossági beje
lentések az éjszaka is üzemelő egységek ellen. Volt 
rá kísérlet a 22 órás zárás elrendelésére, de a felelő
séget nem merte senki sem vállalni az egység eset
legesen kiesett üzleti haszna miatt.

Felmérések azt mutatják, hogy a válla lkozások 
több mint negyede értékesít szeszes italt, pl.: italbolt, 
élelmiszerbolt, palackozott italbolt, zöldséges, újság
édesség, büfé, fagyizó, kávézó, stb.

A vendéglátó-ipari és egyéb egységekben megren
dezésre kerülő zenés (zajos) esteket korlátlanul lehet 
tartani, szerzői jogdíjfizetési kötelezettséggel - (disco, 
beat koncertek, esküvők, stb.).

3. /  Szakképesítési előírások - Főleg a kereskede
lem és a vendéglátás legnagyobb hiányossága, hogy

nincs az üzletben szakképzett dolgozó. Általában va- 
laki-valahol van, (rokon, sógor, koma, szomszéd) aki
nek van megfelelő végzettsége.

Ezért fordul elő, hogy - a műszerész keveri a fagyit, 
készíti az ételt-, a szakács tévét szerel-, az autósze
relő felszolgál-, a varrónő kiszolgál az élelmiszerbolt
ban-, az írni sem tudó vállalkozó házat épít-, a varro
dában a gyors és gépíró varrja a ruhát- stb., a sort 
még lehetne folytatni a végtelenségig. Mindenkit át
képeznek, kiképeznek az állam pénzén, de ....?

A szakképesítési előírások be nem tartása jelenleg 
itt tart.

4./ Az üzletben feltárt hiányosságok miatt bezárt 
üzlet vezetője - működési engedély visszavonása - 
másnapra beszerzi az engedélyeket és kinyit, mintha 
misem történt volna, nevetve az egészen.

A TB tartozás miatt visszavont vállalkozói igazol
vány tulajdonosa egyik kezével leadja a vállalkozói 
igazolványt, a másikkal már adja is az új Bt-je papír
jait és nevetve csinál mindent tovább, mint eddig.

Két vélemény a törvényről, rendeletről.

Fogy. Érd. Eli. Társ.

Autósok figyelm ébe

M anapság m ár hozzá 
szoknak az autóval ren
d e lke ző k , hogy egyre 
több, szép modern ben
zinkút nyílik. Ezeknél a 

kutaknál kedves a kiszolgálás, magas színvona
lú a szolgáltatások egy része.

Most két dologra hívjuk fel az autósok figyel
mét, az ellenőrzések felmérései alapján:
1./ Ha tankolunk, mindig várjuk meg, míg a kút
kezelő befejezi a tankolást.
Győződjünk meg a fizetendő összegről és a gép
kocs iba  ta n ko lt üzem anyag m enny iségérő l 
(mennyit mutat a számláló a kútoszlopon), csak 
ezután menjünk be az épületbe fizetni.
2.1 Mindig győződjünk meg vásárláskor a termé
kek bontatlan állapotáról, a flakonok perforációja 
nincs-e elszakítva (olaj, adalékanyagok, stb.).

Ha a műanyag flakon zárókupakja nincs lezár
va, nem biztos, hogy az van benne, mint ami rá 
van írva (elsősorban minőségileg).

Fogy. Érd. Eli. Társ.

r
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aszó d i m úzeum , k iá llítá s a  OlwrnhsLvqlMwi

Obernburg városa idén nagyon jelentős eseményt ünne
pelt: megnyílt a város múzeuma, amelynek felépítése (job
ban mondva újjáépítése, hiszen egy régi, favázas épületet 
hoztak rendbe erre a célra) több éve folyt komoly szakmai 
és anyagi energia áldozattal. Egy múzeumot természete
sen nem elég felépíteni, hiszen a lelke a gyűjtemény és az 
abból megrendezett kiállítás. Az obernburgi rendezők célja 
nem egy általános helytörténeti bemutató volt (mint ami
lyen a legtöbb magyar múzeumé, köztük pl. az aszódié, 
ahol a látogató egyaránt megismerkedhet a környék régé
szetével, néprajzával, helytörténetével stb.), hanem szűkén 
vett régészeti kiállítást álmodtak meg, amely a város római 
kori történetét volt hivatott megjeleníteni. Tudvalévő, hogy 
Obernburg városa a középkorban egy 1800 éves római ka
tonai tábor területére épült, olyannyira megőrizve az egyko
ri katonaváros rendszerét, hogy annak a két - egymást szi
gorúan derékszögben keresztező - főutcája pontosan azon 
a nyomvonalon haladt mint a mai főútvonalak.

Az obernburgi kiállítás tervezője Dr. Heide Lüdemann ré
gésznő volt. Többéves munkával rendszerezte a meglévő 
gyűjteményt (saját leletmentő ásatásaival is gyarapítva a 
múzeum anyagát), a kiállítást a legmodernebb tudományos 
ismeretek és muzeológiai adottságok alapján tervezte meg. 
Az eredmény, a szeptember 7-én megnyílt múzeum méltán 
nevezhető mintaszerűnek, a biztonsági berendezéstől a ki
tűnően felszerelt restaurátor műhelyen és tágas régészeti 
raktáron keresztül a Mithraeum-ként (Mithras isten kultusz
helyének rekonstrukciója) berendezett közművelődési tere
mig, ahol videofilmek segítik a látogatót a kiállításon látot
tak megértésében.

A testvérváros kérése az volt, hogy az aszódi múzeum 
saját kiállításával tegye még rangosabbá a nevezetes al
kalmat. Az obernburgi múzeumnak ugyanis van egy terme, 
amelyet kifejezetten időszaki tárlatok számára alakítottak 
ki. Itt rendeztük meg az aszódi Petőfi Múzeum anyagából a 
Római kori barbárok (szarmaták, kvádok) Aszód környékén 
című időszaki kiállítást, amely jövő tavaszig látható 
Obernburgban.

A most megnyílt obernburgi múzeumhoz hasonlóan a mi 
kiállításunk is a római korral foglalkozik, de nem magukkal 
a rómaiakkal, hanem azok szomszédaival - a "barbárok
kal”. Két nagyon különböző nép emlékeit mutattuk be.

A szarmaták Kr.u. I. században érkeztek a Kárpát-me
dencébe Keleti, lovas nomád nép, amely valaha hatalmas

területet tartott a hatalma alatt Kazahsztántól a Dunáig. A 
szarmaták iráni nyelvet beszéltek, a szkíták rokonai és utó
dai voltak a sztyeppe övezet birtoklásában. A mai Magyar- 
ország keleti részét csaknem fél évezreden keresztül népe
sítették be. Egyik törzsük, az alánok jelentős szerepet ját
szottak a hun vándorlásban és birodalomban, kelet-nyugati 
irányú expanziójuk során Közép-Ázsiából és az Észak-Ka- 
ukázusból Európán át egészen Észak-Afrikáig eljutottak. A 
szarmata törzsszövetség tehát mind térben, mind időben 
jelentős részt vállalt Európa történetében, emléke nemcsak 
a régészeti leletekben, de európai (pl. franciaországi) hely
nevekben, mítoszokban is fennmaradt. Kevesen tudják pél
dául, hogy az Artúr királyról és lovagjairól szóló mondakör
ben több iráni (szarmata) elem szerepel.

Tacitustól tudjuk, hogy a Kárpát-medencében elsőként 
megjelenő jazigok (a szarmaták egyik törzse) a kvád király 
zsoldjában szolgáltak. Ez azonban csak kezdeti epizódja 
annak a több évszázados germán (kvád)-szarmata szom
szédságnak, amely az említett Tacitus-közlés után követ
kezett. A szomszédság sokszor járt együtt fegyverbarát
sággal, hiszen a két - igen különböző gyökerű és kultúrájú 
törzs - gyakran szövetkezett a Római Birodalom elleni har
caiban. A Birodalom azonban nemcsak ellenség volt a kvá
dok és szarmaták számára, hanem a legfontosabb keres
kedelmi partner is. Pannóniából (a mai Nyugat-Magyaror- 
szág területén lévő római tartomány) és más provinciákból, 
így pl. a Rajna-vidékéről áramlottak a Barbaricumba a lu
xusedények fémből és agyagból, ékszerek, valamint a hét
köznapi élet különféle tárgyai.

Aszód és környéke azért nagyon érdekes a kor kutatása 
szempontjából, mivel határterületen fekszik: a szarmata te
rület északi peremén, közel a kvádok országához és a Du
nához, amely a Római Birodalom határa volt. Az itt talált ré
gészeti emlékek állandó kulturális kölcsönhatásról árulkod
nak.

Az “aszódi terembe” belépő látogatót a hévizgyörki ran
gos szarmata sírban talált unikális római lila üvegkancsó 
fogadja. Reményeink szerint az obernburgi múzeumlátoga
tók kedvet kapnak ahhoz, hogy az aszódi múzeum itthon 
maradt értékeivel is megismerkedjenek ittlétük során.

K u lc s á r  V a lé r ia  

r é g é s z



ASZÓDI

EZ TÖRTÉNT NÁLUNK!- Hírek a 2. sz. Általános Iskola életéből -

- Október 1-jén Színjátszó Csoportunk, ének- és ze
nekarunk sikerrel szerepelt az Idősek Világnapján. 
Különösen a “Nemcsak a húszéveseké a világ” című 
dal aratott nagy sikert a jelenlévők körében, melyet 
valóban nagy lelkesedéssel énekeltek gyerekeink.

- Október 4-én felvonulással egybekötött szüreti mu
latságot szerveztünk a napközis nevelők rendezé
sében. Az l-ll. osztályosok népviseletbe öltözve, a 
többi osztály pedig alkalomhoz illő öltözetben a régi 
hagyományokat felelevenítve, dalolva vonult végig 
az Újtelep utcáin az iskola ebédlőjéhez, ahol a szü
lők megvendégelték a gyerekeket. A finom sütemé
nyek és üdítőitalok jól estek mindenkinek a rögtön
zött kis műsor után, melyet a kicsik szolgáltattak a 
nézőközönség számára. A délutánt táncház zárta, 
melyet elsősorban a kicsik élveztek igazán.

- Október 7-én rövid iskolai ünnepségen emlékeztünk 
meg a magyar történelem egyik szomorú esemé
nyéről, az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 
honvéd tábornokról, illetve gróf Batthyány Lajosról, 
Magyarország első felelős miniszterelnökéről.

- Október 8-án zajlott le iskolánkban a hagyományos 
Petőfi szavalóverseny iskolai fordulója, melyre 32
diák jelentkezett. 

Eredmények: 
Alsó tagozat: I. Ondrik Gergő IV. o.

II. Varga Diána IV. o.
III. Kovács Johanna IV. o.

Felső tagozat: I. Leitli Norbert VII. o.
II. Szűcs Tímea Vili. o.

III. Bányánszki Gábor VI. o.
- Október 9-én került megrendezésre az 1996/97-es 

tanév őszi DSK napja, ahol az alsó tagozatosok há
rom, a felső tagozatosok négy- és ötpróbában mér
ték össze erejüket. Az összesíte tt eredm ények 
alapján helyezettjeink:

1 -2 . osztály
FIÚK: 1. Kulyó László; 2. Pajor Gergő; 3. Masznik 
Dávid; 4. Tóth llkó Ákos
LÁNYOK: 1. Sápi Dalma; 2. Kustra Szabina; 3. 
Csuzi Krisztina; 4. Media Hajnalka
I. KORCSOPORT
FIÚK: 1. Juhász Csaba; 2. Bujdosó Zoltán; 3. Ondrik 
Gergely; 4. Masznyik Dávid
LÁNYOK: 1. Bobály Tímea; 2. Dunai Eszter; 3. Le- 
hoczki Anna; 4. Buzási Katalin
II. KORCSOPORT
FIÚK: 1. Vénig Zoltán; 2. Franka Zoltán; 3. Juhász Ákos 
LÁNYOK: 1. Czifra Gabriella; 2. Seres Alexandra; 3. 
Kecskés Aranka
III. KORCSOPORT
FIÚK: 1. Mayer Viktor; 2. Deák Norbert; 3. Tóth Attila

L Á N Y O K :  1. K iss Eszter; 2. Barborás Anita ; 3.
Turcsán Aliz
- Október 10-én osztálykirándulások keretében gye

rekeink ismét szép vidékekre jutottak el, és élvez
hették a késő őszi meleg napsütést.

- Október 14-én a KÖK szervezésében az egész is
kolát érintő TANÁR-DIÁK fórumra került sor, me
lyen egy őszinte, baráti légkörben beszélgettek egy- ^  
mással tanulók és pedagógusok iskolánk gondjairól, 
nehézségeiről. Ugyanakkor szóba került természe
tesen a diákok felelőssége is. Sok érdekes kérdés,
sőt ötlet is felmerült a gyerekek részről, amelyet jö 
vőbeni munkánk során hasznosítani lehet. A vágy: 
egy jól felszerelt, modern iskola, tornateremmel, 
megfelelő eszközökkel, szép környezettel.

- Október 15-én ünnepélyes keretek között búcsúz
tunk el nyugdíjba vonult kolléganőnktől - Dr. RÁCZ 
ZOLTÁNNÉ-tól, aki 22 éven át volt iskolánk peda
gógusa. Munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából 
a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetésben 
részesült, melyet Gál Tibor művelődési főelőadó - a 
Városi Polgármesteri Hivatal munkatársa - nyújtott 
át részére.

- Október 15-től folyamatosan papírgyűjtési akció zaj
lik, amely egyben versenyt is jelent az osztályok kö
zött. Rögtön az első napon több mint 1 tonna papírt 
hoztak be a gyerekek.

- Október 19-én a Városi Petőfi szavalóverseny ün
nepélyes megnyitóján iskolánk diákjai adtak rövid 
emlékműsort, tisztelegve az egykori aszódi diák 
emlékének.

- Folyamatosan zajlik a KÖK által meghirdetett 8 for
dulós műveltségi verseny, melynek első fordulójá
ban minden osztálynak (3. osztálytól) életkorának 
és tanulmányainak megfelelően 10-10 kérdésre kell 
válaszolnia. A verseny egyéni, a megoldásokat írás
ban kérjük. Értékelés a május végi iskolai gyerekna
pon történik.

- Október 22-én szintén iskolai rendezvény keretén 
belül köszöntöttük az október 23-i nemzeti ünnepet.

- Október 23-án az iskola pedagógusai közös kirán
dulást szerveztek Kecskemétre. A kirándulásnak 
szakmai jellegét egy pedagógus kolléga biztosította, 
aki mint idegenvezető végigkalauzolt és megismer
tetett bennünket a “hírős város” nevezetességeivel.

- Elkezdődtek a szaktárgyi vetélkedők matematikából 
alsó és felső tagozatos diákok részére egyaránt, 
melynek első fordulóján már túl is jutottak a gyere
kek. Reméljük sikerrel veszik az akadályokat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat képviselő-testülete 1996. 
szeptember 10-én tartotta soron következő ülését, amelyen 
az alábbi főbb napirendeket tárgyalta:
* A testület döntött pénzügyi átcsoportosításról. Erre azért 

volt szükség, mert a pályázattal elnyert központi támoga
tás nem fedezte teljes egészében költségvetésünkben 
tervezett működési hiány teljes összegét. Az elvonás bi
zonyos szakfeladatokat nem érint, így pld. a sporttámoga
tásra, az útkarbantartásra, segélyezésre tervezett pénz
ügyi keretet. Az intézményeknél végrehajtott 2,5%-os el
vonás általában a többletbevételből, illetve az energiára 
tervezett összegből történ.

*A  testület a továbbiakban módosította korábbi nyers
anyagnorma-rendeletét. Az előterjesztés arra is javaslatot 
tett, hogy a fokozatos áremelkedések miatt szükség van 
újabb normarendezésre.

* A képviselők megvitatták a középiskola azon kérését, 
hogy önkormányzatunk adja át az intézményhez tartozó 
tanuszoda tulajdonjogát Pest megye önkormányzatának. 
A testület a tulajdonátadást nem támogatta. A témáéval 
kapcsolatban döntött a tanuszoda önálló gázfűtési és me
legvíz-készítési rendszerének kivitelezéséről az Energia
szerviz kft. megbízásával. A tanuszodát vállalkozásba ad
ja 10 éves bérleti szerződés keretében.

* A képviselők támogatták a Városi Könyvtár “könyvtár pár
toló önkormányzat" - pályázatának beadását.

* A testületi tagok határoztak az Aszód, Kossuth u. 72. sz. 
alatti épület felújítása 2. ütemének munkálataihoz a szük
séges pénzügyi fedezet biztosításáról. A fedezetet az in
gatlanértékesítésből befolyt árbevételek biztosítják. A kivi
telezés 2. ütemének várható befejezési ideje: 1997. má
jus 31.

* A továbbiakban döntés született pénzeszközök rövid távú 
hasznosításáról, telekvásárlási kérelmekről, valamint 
egyedi kérelmekről.

|  Végezetül a testület tudomásul vette a polgármester be
számolóját a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről. Ezt követően közérdekű beje
lentések, javaslatok, panaszok hangzottak el.

Városunk képviselő-testülete 1996. október 2-án tartotta 
következő ülését, ahol az alábbi témákat vitatta meg, illetve 
döntéseket hozta:
* A testület foglalkozott a temetők rendjéről és a temetke

zési tevékenységről szóló 1981. évi tanácsi rendelettel, 
amelyet hatályon kívül helyezett. A városunkban lévő te
mető az egyházak tulajdonában van, így erre vonatkozó
an önkormányzati rendeletet alkotni nem lehet. A ravata
lozó kezelője a GAMESZ. Ennek üzemeltetésére kell az 
egyházakkal megállapodást kötni.

* Az Aszód Fesztivál értékelése is szerepelt az ülés napi
rendjén. A testület elfogadta a rendezvény zárómérlegét. 
Elhangzottak kritikai megjegyzések, javaslatok a fesztivál 
rendezésével kapcsolatban, amiket érdemes lesz meg
szívlelni a következő évi szervezésnél.

* A továbbiakban megvitatták a testület tagjai a GRVCS fel
számolásával és jogutód nélküli megszűnésével kapcso
latos teendőket. A felszámolással 1.092 e Ft hiteltartozást 
és 1.324 e Ft adósságállományt vesz át az önkormány
zat. A hiteltartozás kifizetése a várható többletbevétel ter
hére történik. A visszafizetés fedezetét a lakossági érde
keltségi hozzájárulások befizetése biztosítja.

‘ Ugyancsak megvitatták a képviselők a PYRUS- 
FÖLDGÉP Környezetvédő, Szolgáltató Rt. és az önkor

mányzat között kötendő megállapodás tervezetét. Miután 
több részletkérdés későbbi vitákra adhat okot, javasolta a 
testület, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatban a pol
gármester folytasson további egyesítetéseket az érintet
tekkel.

* A képviselők meghallgatták a polgármester jelentését a 
lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett in
tézkedésekről. Ennek kapcsán a testület döntött arról, 
hogy a szippantott szennyvíz-leürítő műtárgy beruházás
ra meghívásos versenytárgyalást hirdet meg.

* Tárgyalt a testület a lakossági tüzelőolaj felhasználás ki
adásaihoz való hozzájárulás és a fűtőolajról más fűtési 
módra történő áttérő háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló rendelet kiegészítéséről. Ennek alapján módosulna 
a tüzelőolajról gázfűtésre átállt háztartásoknak nyújtandó 
önkormányzati támogatás mértéke, valamint vissza nem 
térítendő támogatás illetné meg azon családokat, akik a 
gázcsonk jelenlegi összegének 30%-át befizetik az 
Innoterv Rt. számlájára.

* A testületi tagok megvitatták a szennyvízcsatorna-társulat 
létrehozásának lehetőségét. A csatornahálózat tovább
építése szükségessé teszi a társulat létrehozását. A 
konkrét adatok és a szükséges előkészítés után foglalko
zik a testület a társulat megalakításával.

* Végezetül tárgyalt a testület Verseg község szennyvíz-el
helyezési kérelméről. A városatyák a szippantott szenny
víz-leürítő műtárgy elkészültéig is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Verseg a szippantott szennyvizét (havonta max. 10 
m3 erejéig) az aszódi kommunális telepen ürítse le.

* Ezt követően közérdekű bejelentések, javaslatok és pa
naszok hangzottak el.

Városunk képviselő testületé a következő ülését 1996. ok
tóber 22-én tartotta.
* Az első napirendet - számlavezető pénzintézet választá

sa - zárt ülés keretében tárgyalták. Az OTP és a 
UNICBANK ajánlata közül a képviselők a UNICBANK-ot 
részesítették előnyben.

* Az önkormányzat által meghirdetett aljegyzői állásra 2 pá
lyázat érkezett. A testület Szabadiné Bartók Katalint ne
vezte ki Aszód város aljegyzőjévé.

* A testület elfogadta az előző testületi ülésen megvitatott 
rendeletét a tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz való hoz
zájárulásról és a tüzelőolajról más fűtési módra áttérő 
háztartások egyszeri támogatásáról.

* Az aljegyzői állás betöltése szükségessé teszi a köztiszt
viselők munkavégzéséről, valamint az illetményrendszer 
szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Erre vonat
kozóan alkotott rendeletet a testület.

* A Pest megyei főjegyzőjétől érkezett leirat alapján a tes
tület felhatalmazza a Művelődési és Közoktatási Bizottsá
got, hogy a Pest Megye Díszpolgára és a Pest Megyéért 
Emlékérem kitüntetésekre tegyen javaslatot.

* A testület - az előzetes bejelentéseket rangsorolva - az 
alábbi építési, felújítási munkálatok elvégzését biztosítja: 
az Ősz utcában és a Városréti úton 340 fm járda építése, 
az Ősz utcában és a Városréti út folytatásában a Tél ut
cáig útfelújítás.

* Az ülés hátrelévő részében a testület döntött egyedi ké
relmekben, és pótelőirányzat megadásáról.

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a testületi ülésekről ké
szült jegyzőkönyvek teljes terjedelemben olvashatók a Vá
rosi Könyvtárban.

G.T.
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Október 3-án e kora reggeli órákban elszánt kis csapat gyüleke

zett a Szabadság téri parkolóban. A szemetelő eső és e korai idő
pont ellenére az arcokról derű sugárzott. Utazunk. Őt óra előtt pár 
perccel begördült a már várva várt autóbusz. Két jól ismert, jóked
vű, magabiztos sofőr lépett ki a járműből, akiknek már nem lehet 
olyan európai országot mondani, ahol ne jártak volna még. Sőt! 
Székfy Lászlóról és Szatmári Lászlóról van szó, akiknek ezúton 
mondunk köszönetét a biztonságos utazásért.

Öt órakor mindenki búcsúzkodott szüleitől, hozzátartozóitól és 
elfoglalta a helyét a buszon. Névsorolvasás következett. A 38 diák 
jelen van, ez megnyugtató érzés, plusz a 10 felnőtt is megjött. In
dulhatunk. Végre!

Tervezett útirányunk: Budapest - Hegyeshalom - Bécs - St. 
Pölten - Linz - Salzburg - Bad Tölz - Riedenau. Kb. 8 órára értünk 
a hegyeshalmi határátkelőhöz, ahol rövid kontrollvizsgálat után 
folytathattuk megkezdett utunkat. Bécsbe érkezvén balról hatal
mas ÖMV olajfinomító fogadott, amely mellett nem lehet csak szó 
nélkül elmenni. Kézbe került a mikrofon és igazgatónk, Dr. Roncz 
Béla földrajzosként szóban is kiegészítette a látnivalókat, sőt még 
jónéhány érdekességre is felhívta a figyelmünket. Ezt követően vá
rostörténeti előadást is hallhattunk Koncz István tanár úrtól. Fel
váltva navigáltak bennünket az egész út során. Köszönjük nekik!

Kisebb pihenők után végre jólesett megállni és hosszabban ki
nyújtóztatni elzsibbadt végtagjainkat. A Mondsee, mint igazi 
gleccsertartó látványa azonban feledtette velünk ezt a kis kelle
metlenséget. A kristálytiszta víz meg-megcsillant a felhők közül né
ha előkandikáló nap nyomán. Valaki meg is jegyezte: “meseszép 
itt a táj”. A pihenő után folytattuk utunkat. Ahogy közeledtünk Salz
burg és a német határ felé, az idő is egyre csodálatosabb lett. Ma
gunk mögött hagytuk a csúnya, szürke-fekete felhőzetet, amely 
éppen kis hazánk, Magyarország felé vette útját. Mozart városánál 
előadóink ismét megosztották velünk ismereteiket, a sóhegyekről, 
a sóbányákról, majd következett Bad Reichenhall, az osztrák-né
met határátkelőhely. Az egykor hosszadalmas vámvizsgálat most 
röpke pár percig tartott, és máris utazhattunk tovább. Jónéhány ki
lométeren át még kísért bennünket az Alpok-vonulata, melynek or
maink itt-ott már hófoltok villantak meg. Mielőtt letértünk volna az 
autópályáról, elhaladtunk közvetlenül egy csodaszép tó mellett, 
amelyet a németek a hullámlovasok és a vízisíelők paradicsomá
nak tartanak. (Ez a Chini-tó. Mi magyarok gyakran találkozunk a tó 
nevével divatos fotók, dzsekik felirataként.) Utunk során érintettünk 
egy híres gyógyhelyet is, Bad Tölz nevű kis városkát az Alpok lá
bánál, amely gyógyfürdőjéről, gyógyszállójáról híres szerte a vilá
gon. Sok szép látnivaló után végre 18 órakor megérkeztünk 
Riederauba, az Ammeri-tó partjára. Csodaszép, modem szállás
hely várt ránk, amely az Augsburgi Evangélikus Misszió tulajdona. 
A kényelmes szobák elfoglalása, és egy kis pihenő után vendéglá
tóink meleg vacsorával kedveskedtek. Lefekvés előtt még egy kis 
játék (asztalifoci, kártya, asztalitenisz, sakk) tette színessé a napi 
programot.

Október 4-én reggel még egy kényelmes séta az Ammeri-tó 
partján, s ezután indulás Dachau felé, amely a délelőtti uticélunk. 
Szorongás fog el sokunkat, amikor ennek a városnak a nevét meg
hallja, hiszen emlékezünk azon olvasmányainkra, illetve filmélmé
nyeinkre, amelyek a második világháború borzalmait dolgozták fel, 
s ezek közül is az emberiség egyik legnagyobb szégyenének tar
tott koncentrációs táborok életével ismertettek meg minket. Ebben 
a német városban 1933-1945 között működött a nácik által létreho
zott megsemmisítő tábor. A település keleti határában tábla jelzi a 
mementóként meghagyott egykori tábor felé vezető utat. Hatal
mas, összefüggő betonkerítés fogad. Szélesre tárt, nagy kapun 
keresztül közelítjük meg azt a helyet, ahol több ezer ember élete 
utolsó hónapjait töltötte Hitler diktatúrája idején. Újabb kerítés, ez 
vasbeton oszlop és drót egyvelege. Az oszlopokon porcelán szige
telők, villanydrót, a kerítés tetején szögesdrót. A kerítés mellett vé
gig árok. A kerítés és az árok között szögesdrót-akadály. Szaka
szosan magas őrtornyok, reflektorral, géppuskafészekkel. A mére
teiben is gigantikus, sivár tábor dokumentumai a múlt szörnyűsé
geiről árulkodnak. Az eredeti berendezést látjuk a két megmaradt 
barakkban. A többi "lakóépület” helyén betonból készült téglalap
keret, benne rengeteg kavics. Az objektum távoli, eldugott helyén 
a gázkamrát is magában foglaló épület mellett a krematórium is

megmaradt. Látogatásunk során több külföldi csoporttal is találkoz
tunk, köztük időssel, fiatallal egyaránt. Remélhetőleg mindannyi
unkban megfogalmazódott: soha többé Auschwitzot, 
Buchenwaldot, Dachaut!

Délutáni programunk a müncheni Deutsches Museumban folyta
tódott. Rendhagyó fizika-órára voltunk hivatalosak a fizikai eszkö
zök tára című kiállítási részlegben. Dr. Patkó György tanár úr “ott
honosan” mozogva a mechanika, fénytan, elektromosságtan érde
kes és érdekesebb jelenségeit bemutató, döntően mobil eszközei 
között, fáradságot feledve magyarázott és válaszolt a tanulók 
szakszerű és érdeklődő kérdéseire s a felnőttebbek (elsősorban 
más szakos pedagógusok) laikus, rácsodálkozó felvetéseire. A 
röpke 90 perces fizikai stúdiumot múzeumi szabadprogram követ
te, amely során mindenki tetszése szerint barangolt (volt aki diák
jaival együtt eltévedt) a 46 m2 területű 53 kiállítási témát 
magábafoglaló épületegyüttesben. A természettudomány és a ^  
technika fejlődését ősidőktől napjainkig bemutató tárlatok az ér
deklődéstől függően több napos hasznos elfoglaltságot biztosíta
nak. de mit is láttunk (láthattunk volna, ha két hétre sátrat állítunk a 
múzeum udvarán s a nyitvatartási időt teljesen kihasználjuk)?
Csak néhány téma ízelítőként (s talán kedvcsinálóként is egy leg
közelebbi kurándulás-tervezéshez): Autók, kerékpárok, motorke
rékpárok és egyéb szárazföldi közlekedési eszközök a vasutat is 
közéjük sorolva. A légiutazás, szállítás eszközei: repülőgép, heli
kopter teljes nagyságban. Az űrhajózás néhány közismert haszná
lati tárgya: űrkabin, mesterséges hold. Bányászat, vegyipar, építő
anyag- és a fémfeldolgozó-ipar munkafolyamatait bemutató műkö
dő modellek és makettek. Csillagászat, geodézia, informatika és 
technológia és még nagyon sok téma az Altamira-barlang kicsinyí
tett másától a mezopotámia zikkuraton át az egyiptomi hieroglifá
kig, a papirusztekercstől a kódex-másolóműhelyen át a könyv- 
nyomtatásig. A múzeum zárásakor számtalan élménnyel gazda
godva s egy közeli újabb müncheni kirándulás reményében fizikai
lag fáradtan huppantunk az autóbusz kényelmes üléseibe. A haza
felé tartó utazás videózással, beszélgetéssel és rövidebb-hossz- 
abb szunyókálással telt. Október 5-én kora délelőtt a sikeres haza
érkezés után köszöntünk el egymástól az aszódi Szabadság téren. 
Találkozunk egy újabb kiránduláson.

Detre Zoltán
igazgatóhelyettes ^
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Az Evangélikus Egyház 
Aszódi Petőfi Gimnáziuma 

felvételt hirdet
az 1997/98-as tanévre, amelyet már az új épületben kez
dünk, 6 osztályos és 4 osztályos gimnáziuma első osztá
lyaiba.
Azok a jelentkezők, akiknél általános iskolai év végi 
eredményei elérik a 4,5-ös átlagot, automatikusan felvé
telt nyernek gimnáziumunk megfelelő osztályába. Az ezt 
el nem érők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, ahol 
az általános tájékozottságon túlmenően szaktárgyi kér
désekre is választ kell adniuk.
A gimnázium az 1997/98-as tanévtől a hagyományos 
tantervi képzés mellett emelt szintű németnyelvokta
tást, számítástechnika, gazdálkodási ismeret és kör
nyezetvédelmi specializációt tervez induló osztályai
ban.
Jelentkezési lapok kaphatók az evangélikus lelkészi hi
vatalokban és a gimnáziumban.
(Cím: Aszód 2170 Csengey u. 30. Tel.: 06-30/585-832) 
Jelentkezési határidő: 1996. nov. 25.
A felvételi időpontja: 1996. nov. 30. (szombat) de. 10 óra 
Kollégiumot igény szerint biztosítunk.
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EGOT ‘96

1996. október 23-24 között az Evangélikus Egyház 
Aszódi Petőfi Gimnáziumát 45 tanuló, 4 tanár kísére
tében képviselte az immár másod ízben megrende
zésre kerülő Evangélikus Gimnáziumok Országos 
Találkozóján, amelynek ebben az évben is a bonyhá
di Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium adott ott
hont.

A találkozón 10 evangélikus gimnázium legjobbjai a 
magyar, matematika, fizika, biológia, történelem, né
met és angol tanulmányi versenyeken adhattak szá
mot szaktárgyi tudásukról. A bibiiaismereti, számító- 
gépes-, illetve sakk versenyeken általános műveltsé
güket és logikai készségüket bizonyíthatták, míg 
ügyességüket a kosár, illetve foci meccseken kama
toztathatták.

Az iskolák mindennapjairól a fotókiállítások tanús- 
kodtak.

Nagydíj Géniből
Október 19-én 2 fős m agyar delegáció utazott 

Genfbe átvenni a Presztízs és Minőség nemzetközi 
nagydíját.

A nagydíj egyik nyertese Szelényi Tamás. A nem
zetközi magazin immár második alkalommal adta ki 
ezeket az elismeréseket azoknak a személyeknek, 
cégeknek, melyek elkötelezettségüknek köszönhető
en minőségben és rangban a legkiválóbbakat nyújtot
ták.

Szelényi Tamás a gödöllői Városi TV KFT. stúdió- 
vezetője a genfi Halliday in Plaza Hotelben vette át 
egy gálaest keretében az elismerő oklevelet.

Szelényi Tamás a videoművészet eszközeivel hoz
zájárult országunk jó hírnevének öregbítéséhez, és 
remélhetően a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésé
hez. Évek hosszú során dolgozott, filmet készített a 
gödöllői egyetem tánccsoportjáról és fellépései szín
helyéről. Magyarországon, Franciaországban, Szicíli
ában és Spanyolországban. Ezekből a filmekből egy

A versenyek mellett az érdeklődők meglátogathat
ták a paksi atomerőművet, illetve egy kirándulás ke
retében a környék tem plom aiva l ism erkedhettek 
meg.

A programok sokszínűségét gazdagították a külön
böző előadások: misszionáriusi munka: Illyés Gyula 
munkássága, a régészeti leletmentés, és a Szélrózsa 
találkozó zenészeinek koncertje.

A tortán a hab a péntek esti Gála volt, ahol minden 
gimnázium bemutatkozott egy színdarab, ének, vers 
vagy tánc segítségével. Utána a fiatalokat táncház, 
teaház és discó várta.

Diákjaink legjobb tudásuk szerint álltak helyt a ver
senyen és lázasan gyűjtötték a pontokat, hogy a mi 
három éve újra indult iskolánk bebizonyíthassa ráter
mettségét a többi nagymultú gimnázium előtt.

Az aszódi gyerekek a magyar irodalom versenyen 
első helyezést, a történelem és sakk versenyen pe
dig negyedik helyezést értek el és becsületesen 
megállták a helyüket a többi versenyen is. A Gálán 
előadott Rómeó és Júlia paródiával pedig kivívták a 
többi gimnázium elismerését.

Annak ellenére, hogy a mi tanulóink átlagéletkora 
volt a legalacsonyabb, a gimnáziumok rangsorában a 
hatodik helyet értük el, amire igen büszkék vagyunk.

Nyilvánosan is szeretnénk köszönetét mondani a 
bonyhádi Petőfi Gimnáziumnak a színvonalas rende
zésért, kollégáinknak tanulóink felkészítéséért és vé
gezetül, de nem utolsó sorban diákjainknak, akik na
gyon sok örömteli percet szereztek nekünk és akik 
hozzájárultak gimnáziumunk hírnevének öregbítésé
hez.

Reményeink szerint 1998-ban még sikeresebbek 
leszünk a Sopronban rendezendő 3. EGOT-on, és 
reméljük, hogy 2000-ben az aszódin már komoly el
lenfélként és szívélyes házigazdaként fogadhatjuk a 
többi evangélikus gimnáziumot.

K.K.

szerkesztett videokazettát kértek Spanyolországba, 
ahonnan bizottsági javaslattal felterjesztették a genfi 
“Grand Prix” nagydíjra.

Szelényi Tamás köszönetét mond azoknak, akik 
segítették, de azoknak is, akik ártottak neki, vagy iri
gyelték, hiszen ezen akadályok leküzdésével érhetett 
el idáig.

Sz. T. Magyarországon már több filmmel ért el elis
merést.

“Fogság” , “Csipkerózsika” , és a taxisblokádról ké
szült filmjeivel. Meggyőződése, hogy a kép nemzet
közi nyelv, amit mindenki megért.

Hálás azoknak az aszódiaknak, és azoknak az 
egyetemen segítő személyeknek, akik emberi, szak
mai nagyságukkal bővítették látásmódját, amivel el
érhette e díjat.:

IN TE R N A TIO N A L GRAND PR IX  LEADER IN 
PRESTIGE AND QUALITY 1996

Adatszolgáltató: Szelényi Tamás

Szerk.
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Az Idősek Világnapján 
Nyugdíjas szemmel

Furcsa kis papírt találtam postaládámban, s 
az derült ki abból, hogy 1996. október elsején 
az aszódi Helyőrségi Klub nagytermében, az 
egész napos rendezvényeknek én is részese le
hetek az Idősek Világnapja alkalmából.

Egyik ámulatból a másikba estem. Az alka
lomra ízlésesen feld íszített nagyterem már 
majdnem megtelt hasonló korú felnőttekkel, 
akiket a változatos műsor késő délutánig jó  
hangulatban tartott.

A műsorról csak annyit: igen frappánsan si
került, mindannyiunk általános tetszését nyer
te el! Volt abban szavalat, ének, rövid, de talp
raesett köszöntők, iskolások színes műsora, 
felnőttek éneke és verselés.

Megható volt a nyugdíjas induló közös ének
lése. A délutáni hangulat csak fokozódott, biz
tosan hatással volt rá az udvariasan felszol
gált ebéd, a sokféle sütemény-, és üdítő ",svéd- 
asztalos ” megoldása, és más büfé-áruk szállí
tása.

Megtette hatását a Meglepetés ‘fedőnevű” 
címkézett ajándék-akció, mely valamennyiünk 
számára meglepetésül szolgált (szék alatti 
címke).

Végül az értékes és nagyszámú, mindenki ál
tal kedvelt és zömmel meg is nyert TOMBOLA 
elérte a csúcsot. Úgy izgultunk és örültünk a 
játéknak, mint a gyerekek. Pedig már nem va
gyunk azok. Vagy mégis? Vagy talán már is
mét azok lettünk?

Eljön a délután. A színpadon zenészek mo
corognak, majd rázendítenek. Egy házaspár 
már a zene közelében járja a táncot, akik pél
dáját sokan követik, és ez így is van rendjén.

Az Idősek Világnapja lassan végéhez közele
dik, és a hivatalosok, a nyugdíjasok jókedvűek, 
táncolnak, frissek. Miben is fáradtak volna el?

Nem így azok, akik előkészítették azt-, és na
gyon szépen, eredményesen megrendezték e 
napot!

Mindenkinek köszönjük az értünk tett fára
dozást, erkölcsi, anyagi támogatást.

Nagy Jenő

KÖSZÖNJÜK

NYUGDÍJASAINK

NEVÉBEN
Köszönjük az aszódi vállalkozóknak, hogy 

adományaikkal segítették az Idősek Világnap
ját. Így lehetővé vált sok értékes tombolatárgy 
kiosztása, mely nagyon sok örömet okozott idő
seinknek.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a felnőt
teknek és gyerekeknek, akik önzetlenül jöttek 
kérésünkre és színvonalas, emlékezetes mű
sorral kedveskedtek.

Szabadság téri G yógyszertár; Gála D ivatház  
(S zov ics  P á lné ); M aszny ik  Is tvánné  (Virág, 
Ajándékbolt); Braun Jánosné (Virágbolt); Geri 
M ihá lyné  (V irágbo lt); R IV A LU X  - H á z ta rtás i 
bolt; AG EN BT. - (M éteráru); Borkesz Tibor - 
(D ivatáru); Baslay Gyuláné - (É lelm iszerbolt); 
S am u G azda  - M e z ő g a zd a sá g i b o lt; P é te r  
J á n o s n é  - (É le lm is z e rb o lt ) ;  L a n ix  K ft. - 
Élelm iszer-Illatszer; Péter Lajosné - (Festék Ta
pétabolt); Füleki Tiborné - (M ini Presszó); Kol
lá r László - (Zöldségbolt); Rosenbrot Kft. - Pék
sé g ; B a n g ó  Is tv á n n é  - (V irá g b o lt ) ;  S zá n i 
Józse f né - (Zöldségbolt); Pergam en-Text Bt.; 
Nyugdíjasok Érdekvédelm i Egyesülete; Városi 
Nyugdíjas Klub; Csengey Gusztáv Általános Is
kola konyhája; 2. sz. Óvoda konyhája; Csengey 
ú ti Isko la  5. o sz tá lyo s  ta n u ló i, (Juhászné  
Bankidi Paula vezetésével); 2. sz. Iskola tanulói 
(Pardi Lászlóné és Panker László vezetésével); 
B ubenyák Z so lt (s z in te tizá to rjá té k ); H uszá r 
Lászlóné; Palék Géza, a Helyőrségi Klub igaz
gatója és Drop Gábor.

Külön köszönetünket fejezzük ki a Vörpi Ke
reskedőház vezetőjének a tombola értékes fő- 
díjáért.

Köszönjük a Vöröskeresztnek - Balogh Já- 
nosnénak - az évek óta tartó anyagi segítséget 
és a szervezési munkákban való részvételt.

Gondozási Központ 
munkatársai
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! Szülők, pedagógusok, nevelők, tanárok i 

és diákok, nagyszülők,... érdeklődők!
Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt 

1 9 9 6 . n o v em b er  18-án
15 órára a Helyőrségi Klub nagytermében tartandó 

tudományos-ismeretterjesztő előadásra.
A SZEMÉLYISÉGFORMÁLÁS 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI RENDJE

Előadó: DR. KELLERMAYER MIKLÓS
a Pécsi Orvostudományi egyetem professzora.

Az előadást Dr. Horváth Anna gyermekorvos segítségével a 
Honfoglalás Emlékbizottság szervezi.

i_______________________________________________ i

00
***

SOSE HALUNK MEG
Készült: 1983-ban, Rendezte: Koltai Róbert, Főszereplők: Koltai 

Róbert, Csákányi László és Szabados Mihály 
***

A vetítés előtt Puskás Géza klubvezető tart bevezetőt!

Jön a Mikulás! Gyerekek, szülők, nagyszülők! December 6-én délután 
fantasztikus találkozásra hívjuk a kicsiket és a nagyokat! A Helyőrségi Klub nagy
termében mindenkit vár a Mikulás!

15 órától vidám műsorral érkezik a Mikulás az óvodásokhoz, kisiskolásokhoz. 
Közreműködik a PÓKER együttes.

17 órától a felsőtagozatosok együtt táncolhatnak a Mikulással a COUNTAKTUS 
együttes zenéjére.

Sok finomság és jó hangulat várja a gyerekeket! A délutáni programokra a belé
pés díjtalan!

20 órától a felnőttek, fiatalok részére BLUES-ba bújik a Mikulás. Közreműködik a 
Teng-Lengs B.B. Belépő: 200,-

A Mikulás-napi rendezvény a Helyőrségi Szociális és Kulturális Alapítvány és a 
város támogatásával jön létre.

Támogatásokat és felajánlásokat várunk és szívesen veszünk, hogy minél több 
gyermeknek szerezhessünk felejthetetlen perceket!

Helyőrségi Klub munkatársai

I F U L M I K L U I B
A 100 éves a mozi keretében szervezett sorozat 

ezévi utolsó vetítését
1996. november 18-án, hétfőn 18 órakor

tartjuk a Helyőrségi Klub kistermében.

VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI 
KLUB PROGRAMJAIBÓL

ROCK-GARÁZS KONCERTEK
November 8-án 20 órától: Hamariberkenye és a Deals. November 15-én 20 

órától: Artéria együttes. A szünetben gépzene! Belépő: 200 Ft/fő

VÁSÁROK
November 8-án, és 12-én 8-17 óráig hasznáIt és új ruhák nagy választékban. 

RENDEZVÉNYEK
November 16-án 19 órától KATALIN-ERZSÉBET BÁL Játszik az ÁTRIUM együt

tes.
Fellépnek: Homonyik Sándor, Sway Táncegyüttes és a Petőfi Sándor Gimná

zium táncosai. Belépődíj: 1200 Ft/fő. Asztalfoglalás november 14-ig. 
November 22-én 16 órától ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK - amatőr alkotók 

és előadók bemutatkozása.
November 29-én 18 órától: Városi Polgárőrség évzáró bálja.

KLUBOK
November 4-én 17 órától: Honvéd Nyugdíjas Klub 

7-én 15 órától: Városi Nyugdíjas Klub - Dr. Jólesz József előadása 
November 21-én 15 órától: Városi Nyugdíjas Klub - Bátyusból 

(Erzsébetek, Katalinok köszöntése)

SPORT
November 5-én és 19-én: Ultiverseny

November 17-én 9 órától: Aszód-Zsámbék megyei A-csoportos sakkverseny 
Minden hétfőn és szerdán: aerobic tanfolyam! Vezeti: Pázmándy Ildikó

TANFOLYAMOK:
Az alábbi tanfolyamainkra várjuk még az érdeklődők jelentkezését: -  gépírás (titkár

női ismeretek);-számítógép-kezelői tanfolyam (középfokú állami végzettséget 
ad!)

Érdeklődők figyelmébe! A Helyőrségi Klub és a Gesztenyés Lovarda 
(Bag, Arai benzinkút mellett) lovaglásoktatást szervez.

Az oktatás díja: 6. OOO Ft, amely tartalmaz 10 óra lovaglást, valamint minden 
lovaglás után 1 hamburgert és 1 üdítőt.

Gyermekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk a Lovardában, 
vagya Helyőrségi Klubban!

A Drop és Tsa Bt. folyamatosan vá lla lja  esküvők, fogadások, partyk színvo
nalas rendezését Aszódon, a Helyőrségi Klubban és Galgamácsán a Vadász 

Vendéglőben. Érdeklődni szem élyesen a helyszínen vagy 
a 06-30/518-223-as telefonon lehet.

A GÖDÖLLŐI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
NOVEMBERI AJÁNLATAIBÓL

2100 GÖDÖLLŐ, 
Szabadság út 6. 
Tel.: 28/320-977

i------------------------------------------------------------------------------- 1
| November 6-án 14.30 és 17 órakor a Harlekin Színház vendégjátéka J 
I Mark Twain: TÓM SAWYER KALANDJAI zenés játék 9-14 éveseknek i 
[ Rendezte: Lojko Lakatos József. Belépő: 250,- Ft

] November 13-án 19 órakor Bereményi - Cseh: A TELIHOLD DALAI [
i Cseh Tamás új műsorának előbemutatója. Utána beszélgetés a i 
j szerzőpárossal. Belépő: 350,- Ft

| November 19-én 14,30 és 17.30 órakor a Ciróka Bábszínház ifjúsági-fel- J 
i nőtt előadása: Homérosz: ODÜSSZEIA. Rendezte: Jan Dvorak m.v. i 
j Belépő: 250,- Ft

! November 28-án 14.30 órakor a Budapesti Gyermekszínház vendégjáté- | 
j ka. Grimm - Keleti: AZ ÖRDÖG HÁROM ARANYHAJSZÁLA mese- i 
i játék 6-10 éveseknek. Rendezte: Gömöri V. István. Belépő: 250,- Ft. } 
j Jegyelővétel: nov. 4-től.
i------------------------------------------------------------------------------- 1

r

V

DECEMBER 7-ÉN 18.30 órakor 

S f, M A R T IN  szaxofon szólókoncertje. 
Jegyek ára: 350,- Ft. Jegyelővétel: november 18-tól.

A

J

-------------- -----------------------
| * * *  D IÁ K  F IL M K L U B X X X
i Novemberi. 15 óra MEZÍTELENÜL R.: Mike Leigh 
] November 15. 15 óra BÜNTETŐSZÁZAD R.: Lev Danylov 
j November 29. 15 óra CSENDES ÉRINTÉS R.: Krzysztof Zanussi

K O R T Á R S  F IL M K L U B  • -« -« -
! November 4. 19 óra EGY FIATAL MÉREGKEVERŐ R.: Benjámin Ross j 
i November 11, 19 óra ÉRZÉKEK ISKOLÁJA R.: Sólyom András 
| November 18. 19 óra EGY FÜST ALATT - BEINDULVA

R.: Wayne Wang - Paul Aster 
| November 25. 19 éra HALOTT EMBER R.: Jim Jarmush

TÁNCHÁZ november 2 2 .1 7 -1 8  óra: APRÓK TÁNCA vezeti: Benedek Krisztina 
18-20 óra: TÁNCHÁZ - fiataloknak. Vezeti: Benedek Krisztina és Széphalmi Zoltán 
"A népművészet ifjú mesterei"-i Muzsikál a Fix Stimm zenekar. Belépő: 100, -

G Ö D Ö LLŐ I A K A D É M IA  november 22-én 16 óra 

MONGÓLIA MAGYAR SZEMMEL (Kalandozás a Jurták országában). 
Előadók: ifj. Gerőfi László, Nagy János, Szabó Csaba agrárközgazdák
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í A KAMARATEÁTRUM HÍREI 'N
Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Kamarateátrum 
az 1997-es évben számos újdonsággal lepi meg közönségét. 
Saját bemutatójuk mellett vendégjátékokat szervez más ama
tőr csoportok előadásaiból, valamint "Randevú 2” címmel be
szélgetés-sorozatot indít neves művészek, illetve nem kevésbé 
fontos helyi személyiségek részvételével.
Mivel kedvezni kíván közönségének - bérletet bocsát ki 1997- 
re, amely egy személyre szól 500.-Ft-ért, 4 alkalomra érvé
nyes, bármely produkcióra, sőt a “Randevú” egyes darabjaira 
csak bérlettel lehet majd bejutni!
Aki részletesebb információt szeretne a bérletrendszerről, 
amely november közepétől vásárolható, kérjük keresse a Ka
marateátrum vezetőit (Györfi János, Dúzs Márta, Barabás Ta
más)!

_________________________________ ' f j
i------------------------------------------------------------------------------- 1
] 1996. november 30-án szombaton 9-11 óráig

! CSALÁDI SPORTNAP a Csengey Általános

j Iskola tornatermében!

[ A  hévizgyörki, az ikladi és a két aszódi iskola csapatai versenge- 

j nek a támogatók által felajánlott díjakért, jutalmakért.

] A  részletes programról és a jelentkezés módjáról 

] az iskolákat tájékoztatjuk.

Penák Dóra - Molnár László 
testnevelő tanárok

i_______________________________________________i

MUNKAVÉDELEM ÉS 
BIZTONSÁGTECHNIKA

Intézmények és vállalkozások részére a következő szol
gáltatásokat és igény szerint szaktanácsadást vállalok:
-  az adott tevékenységi kör részére munkavédelmi sza

bályzat készítése
-  karbantartási, kezelési és üzemeltetési tervdokumen

táció
-  zajtechnikai mérések
- a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII sz. törvény 

és az 5/1993./XII. 26./ MüM rendelet alapján az előírt 
okmányolás, jegyzőkönyvek és naplók biztosítása.

-  igény szerint az aktuális törvényekről és rendeletekről 
naprakész tájékoztatás.

SÁHÓ BÉLA munkavédelmi szakmérnök 
2170 Aszód, Szabadság tér 8/b. Tel.: 06-28/400-122

A Helyőrség életéből...
Szabados András századost őrnaggyá és Szombati
Lajos mérnök-századost mérnök-őrnaggyá léptették 
elő.
Gratulálunk a helyőrség mindkét tisztjének az előlépte
tésükhöz, kívánunk munkájukhoz sok sikert és erőt!

szerk.

2. emeleti, 2 szobás, beépített erkélyes, telefonos, 
gázfűtéses lakás eladó. Érd.: 06-20/240-400

HÍREK a  p á n e u r ó p a i

UNIÓ ASZÓDI SZERVEZE

TÉNEK ÉLETÉBŐL

Október első szerdáján este 6 órakor szokás sze
rint összegyűltek a szervezet tagjai a Petőfi Gim
názium könyvtárában.

Összegzése volt ez a találkozó az elmúlt hóna
poknak, számvetés: mi valósult meg a tervekből, s 
mi nem. A jelenlévők megbeszélték a következő 
hónapok programját is, egészen addig, hogy 1997. 
tavaszán ismét szerveznek pünkösdi utat Csík- 
somlyóra.

Fontos változás a szervezet életében, hogy ezen
túl minden hónap első szerdáján este 6 órakor ta
lálkoznak a gimnázium könyvtárában (Hatvani u. 
3.). A következő program témája 1956 lesz, elő
adás - videó és beszélgetés a forradalomról.

Minden érdeklődőt szívesen lát és vár

a Páneurópai Unió 
aszódi szervezete

•o- TELEFONOK, FAXOK, KIS ÉS NAGY KÖZ
PONTOK (SZERELÉS, BEÜZEMELÉS)
GSM RÁDIÓTELEFONOK ÉS TARTOZÉKAI 
ELADÁSA ÉS JAVÍTÁSA

-o- KIHANGOSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK BESZERELÉSE 
-o- RÁDIÓTELEFON ANTENNÁK TELEPÍTÉSE

MEGRENDELHETŐ: 2170. ASZÓD,
PESTI U. 3. SZ. ALATTI ÜZLETBEN

Tisztelettel: Huszár László 
06-20-449-679

ELADÓ JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ 
SPORT-BABAKOCSI.

ASZÓD, KOSSUTH U. 3. (hátul az udvarban) 
ANGYAL ATTILÁNÉ

Elektromos hőtárolós kályhák eladók: 
6 kW, 4,5 kW

Aszód, Deák F. u. 14.
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ANGOL, NÉMET NYELVOKTATÁS, NYELVVIZSGÁRA - FEL
VÉTELIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS KEDVEZŐ ÁRON.
ÉRDEKLŐDNI A KÖNYVTÁRBAN.

NOVEMBER 1. - MÁRCIUS 31. KÖZÖTT FEBTÉ&T, 
MÁE@LÁST, TAPÉTÁZÁST, LAB^ÁSÚHÍ TELJES 

FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALÓIM 20-30 %-OS 
KEDVEZMÉNNYEL.

NYUGDÍJASOKNAK 40 % KEDVEZMÉNY! 

FARKAS IMRE, vállalkozó TEL.: 06-20-359-537

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERE

1332/1996.

HATÁROZATA
Életútjuk, a Magyar Honvédséghez való kötődésük, pél
damutató emberi magatartásuk, valamint a honvédelem 
érdekében kifejtett aktív közéleti tevékenységük elisme

réseként
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 40. évfordu

lója alkalmából 1996. október 23-ai hatállyal 
e l ő l é p t e t e m  

ezredessé
Dinnyés László alezredest.

További eredményes közéleti tevékenységükhöz kívá
nok sok sikert, erőt egészséget, családjuk körében sok 
örömet és boldogságot.

Budapest, 1996. október 14-én
Keleti György sk.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és 
ünnepi állatorvosi ügyelet beosztása november hónapban alakul:

november 2-án 8 órától november 4-én 8 óráig Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51. 
Telefon: 62

november 9-én 8 órától november 11-én 8 óráig Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413; 06-30-484-599

november 16-án 8 órától november 18-án 8 óráig Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62. 
Telefon: 207

november 23-án 8 órától november 25-én 8 óráig Dr. Szőke Pál, Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413

november 30-án 8 órától december 2-án 8 óráig Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3. 
Telefon: 06-30-229-420

Dr. Németh M ih á ly  

kö rze ti á lla to rvo s

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK

ELADÓ RENAULT 18 KOMBI ÉS 
ZSIGULI 1200 KOMBI.

ÉRD.: ASZÓD, BETHLEN GÁBOR U. 12.

^ NYUGDÍJASOK ^
TALÁLKOZÓJA VALKÓN

Július 26-ra meghívást kaptunk Valkóra, a Pest megyei nyugdí
jasok találkozójára. Sajnos csak kevesen tudtunk elmenni a 
rendezvényre a szűkös anyagiak miatt. Csapatunk nagy sikert 
aratott a szép aszódi népviseleti ruhákkal és a fellépéssel. 
Műsorunkban verseket és nótacsokrot adtunk elő. A találkozón 
sok színvonalas programot láttunk. Külön tetszett a 91 éves 
népénekes fellépése. A találkozón főzőversenyt is szerveztek. 
A mintegy 350 résztvevő nyugdíjas jó étvággyal fogyasztotta el 
az elkészült finom ételeket. A találkozó közös nótázással feje
ződött be.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik biztosították szá
munkra a fellépéshez a népviseleti ruhákat, köszönjük Tóth 
Sárikának és Varga Marikának fáradozásukat.

Budai Józsefné
Városi Nyugdíjasklub 

hagyományőrző csoport tagja

M M ® ) * ®

LÁTOGATHATÓ:
csütörtök, péntek, szombat 9-12h, 14-16h
vasárnap 9-12h

Csoportos látogatás más időpontban is lehet, amit 
kérek előre bejelenteni, megbeszélni.

Káli N agy Kálmán
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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

NYITVA TARTÁSI RENDJE

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 

Pénztár:

Minden további hétfőn

Pénztár:

Kedd-péntek

Pénztár:

8-17.00

8-16.00

16.30- 17.00 

8-16.00 

8-15.00

15.30- 16.00 

8-16.00 

8-15.00

15.30- 16.00

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

Páramentesítő
Videókazetta

Hangkazetta

Rajzftlmslágerek

1/41 
1 lit.

195’
240’
C-60’
C-90’

299.- Ft 
599.- Ft 
599.- Ft 
580.- Ft 
670.- Ft 
130.-Ft 
160.-Ft 
680.- Ft

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

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezetö
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Ideje, hogy 
kártyát váltson!

A NAGY ÉRDEKLŐDÉS
RE VALÓ TEKINTETTEL 

AZ OTP BANK 
MEGHOSSZABBÍTJA 

AKCIÓJÁT!

1996. DECEMBER 31- 
IG KÖLTSÉGMENTESEN 
KÁRTYÁT CSERÉLHET

Bővebb felvilágosítás:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 42-46. 

Tel.: 76 Fax: 133

ORSZÁGOS ALLAT- ES 

KIRAKODÓVÁSÁR  

ASZÓ DO N, A VÁSÁRTÉREN:
november 16. szombat

A vásárral kapcsolatos felvilágosítás 
a GAMESZ-nál kérhető! (Aszód, Szabadság tér 8.)

FIGYELEM!
TY-SHOP

n yílt
ASZÓDON,

a  FERROM ECHANIKA  
fö ld szin tjén

(a B a rk á csh á z  m ellett), ah ol 
MEGNÉZHETI, 

KIPRÓBÁLHATJA  
és a zon n a l MEGVEHETI 

a  TV-ben lá th a tó  
TV-SHOP  

term ékeket!
N em  k ell m egrend eln i, n in cs  
p ostak öltség , n in cs kockázat!

V  álasztékunkból: 
SPORT-HOBBY 

•o- KONYHAFELSZERELÉS 
JÁTÉK-AJÁNDÉK 

KERÁMIA 
KOZMETIKUM.

Cím : Aszód, Kossuth L. u. 19. 
Tel.: 06-60-480-801, 06-30-583-418
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E pillanatban is világszer
te több millió ponton van 
Önnek lehetősége arra, 
hogy az OTP Bank forint 
alapú VISA-kártyával fi
zessen. Sőt. Az OTP VISA 
Electron és az OTP VISA 
Electron Junior kártya 
mellett Ön már az OTP 
VISA Classic-kártyát is 
magával viheti útjaira. 
Azaz egyéni igényei sze
rint választhat és használ
hatja a világ legelfogadot
tabb bankkártyarendsze
rét. Az új OTP VISA 
Classic kártyát az egész 
világon elfogadják: 
-fizetésre , a több mint 

13 millió Visa elfogadó- 
helyen,

- készpénzfelvételre, a 
több mint 250.000 VISA 
és BankPont emblémás 
automatából,

-valamint telefonos és 
postai úton történő 
megrendelésekre. 

Használhatja természe
tesen a kártyához tartozó 
szolgáltatásokat is.
- ATeleBank számán 

(250 8740) informálód
hat számlaegyenlegé
ről, lim itmaradványá
ról, letilthatja kártyáját 
és lehetősége van titkos 
kódjának megváltozta
tására.

- A HelpDesk szolgáltatás 
általános kártyainfor
mációt ad, segítséget 
nyújt bármilyen, bank
kártyával kapcsolatos 
probléma esetén, szük
ség szerint kártyaletil
tásra is módot kínál. 
Hívható külföldről az in
gyenes zöld számon, il
letve belföldről a kék 
számon -  06 40 401 
401 vagy (06 1) 250 
5314).

- Az Interticket-szolgál- 
tatáson keresztül Ön 
színház- és koncertje
gyeket rendelhet.

Kívánjuk, hogy élvezze Ön 
is az OTP VISA-pillana- 
tokat!

A Magyar Csapat 
Arany Fokozatú Támogatója
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Számítógépet karácsonyra!


